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H,0 Q F P S T U K J 

Par. Xj DOEL VAN BEZE SCHETS. 

De Schelde f wel te verstaan de We ster-Schelde, 

geeft vanuit xee toegang tot het hart van België• De 

voornaamste Belglsohe havens zijn van dien weg afhan

kelijk! Antwerpen, Gent en ook Brussel, 

De eerste twee hebhen een veel grooter beteekenls 

don de twee kusthavens welke een sekere rol spelent 

Ostende en 2eebrugge. Van de drie op da Schelde aange

wezen havens Is Antwerpen zoowel van groote Belgische 

als van grooté internationale beteekenls, Gent met 

toenemend verkeer heeft niet slechts regionaal belangi 

de haven trekt meer en meer ook verkeer uit Kooivl-ïVank-

rijk tot zich. De zeehaven van Brussel bedient de 

hoofdstad en een aantal ̂ er vele industrieën daaromheen. 

Verreweg de belangrijkste haven Ie Antwerpen, met 

een ongeveer even belemgrljke tee-tonnenmaat als Rot

terdam en Hamburg, maar wat de waarde der uitgewisselde 

goederen betreft, van grooter beteekenls dan Rotterdam 

en eveneens deze stad overtreffende als handelscentrum* 

Van de drie grootste Koord<*-WeBtellJke continentale ha

ven» heeft Antwerpen het grootste lljnbootenverkeer# 

Gent heeft toegang tot de Schelde door het kanaal 

van Gent naar Temeuzen. Het zeeverkeer op Gent maakt 

dus slechts gebruik van het deel van de Schelde, zee-

waarts van Temeuzen. De afmetingen der schepen welke 
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Gent bereiken kunneni rljni voorloopig althans, be

perkt door de niet ïê i» ruljnafe a:fmetingen van de nieu

we elulft ta XTeuzen» 

Antwerpen bevindt slch aan de Gehelde, daar waar 

deise rivier het karakter heeft van een benedenrivier. 

Berst beneden de IfederlandBch-Belijische grens geeft 

de stroom het beeld van een eBtua3:'ium, waarvan de af

metingen en de capaciteit In geenorlel verhouding staan 

' tot die van de loetwaterrlvier de Schelde, 

Het zeeverkeer op Antwerpen benut dus niet slechts 

het Schelde-estuarlum over zijn goheele lengte inaar bo

vendien nog een gedeelte vaji de Schelde, welke het 

karakter vertoont van een benedeni»lvler» Voor Antwerpen 

(en eveneene voor de van regionale betee^kenls zijnde 

haven van Brussel), Ie due de toestand van den vaarweg 

uit open zee, tusschen de banken door voor de kust en 

in den mond van de Schelde, lange de geheele lengte van 

het estuarium en over een deel van het nauwer gedeelte 

van de benedenrivier van primair belang» 

De elschen welke de scheepvaart aan den toegang 

tot een h^ven als Antwerpen stelt, nemen voortdurend 

toe en daaraan moet,gegeven de zeer scherpe concurrentie 

met andere continentale, maar ook met Engeleche havens, 

worden voldaan op straffe van ondergang. Deze toenemende 

elschen alten zich ten opzichte van den vaarweg vooral 

Ih de vraag naar meer diepte en In verband met de toene-

ming van lengte en breedte der schepen, In niet te las

tig te doorvaren bochten van dei/vaargeul* 

Antwerpen heeft altijd zeer veel nut gahad van de 

positie als aanloophaven voor lljnbooten, m^^r dan de 

groote concurrenten Hamburg en Rotterdam, en wel door 
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een zeer belangrijke verBcheplng van eposdstukgoede-

ren, waar^iver de haven met hare spoorwegaanslultlngen 

uitstekend is ingericht en welke per gewichtseenheid 

voor een haven van aanriierkeiijk grooter betcekenle »ljn 

dan inasaalaöingen met lage Bpoclfieke waarde. 

Maar juist een tekort aan diepte of andere moei

lijkheden in dê J toegangBgeul fcwetat onmiddellijk het 

voor Antwerpen 200 buitengewoon belanÊTiJke lljnverkeer, 

daar de lljnbooten pröcieB op tijd varen, daaronder 

juist de grootste scheiden voorkomen on elk risico KOO-

veel mogelijk beperkt moet blijven» 

Men kan dus Keggen, dat de diepte van den toegangs

geul voor Antwerpen van nog meer belang Is dan voor 

Rotterdam, wegens het bijzondere karakter van de haven 

van Antwerpen en dat de daaraan te etellen elschen in 

de toekomat rullen toenemen wegene het in de vaart bren

gen van steeda meer groote eenheden en de toeneming 

der afifieiningen der grootste schepen» 

Vergeleken bJJ het belang dat België heeft bij 

een aan hooge eieehen voldoenden weg voor zeeschepen 

naar en langs de Schelde, is het Nederljideche econo

misch belang bij den vaarweg aanmerkelijk minder groot, 

hoewel tooh aanzienlijk» 

Dit belang betreft de haven van Vlisaingen, dicht 

bij den mo^d gelegen, d« haven van Temauzen^ het 

groote aandeel van de Nederlandsche vlag in het soevar-

keer van Antwerpen en Gent en de zearonvangrljke Neder

landsche Rijn- en binnenvaart op die belde havens* Uen 

kan echter getuigeh, dat de eischen welke deze specifiek) 
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NederlandechG belangen stellen, minder ver gaan dan 

die welke Antwerpen verplicht is na te komen, omdat de 

allergrootste echepen welke Antwerpen aandoen, niet 

onder Kederlandsche vlag varen. 

In ander opzicht 1.'̂  het belang van ons l^d even

eens aan de Schelde verbonden en vel door de oevsr-

i' landen. Indijkin^j van eohorren verkleint het waterber-
t -
gend verïïiogen van het estuarium ciaar' kan tevens oorzaak 

zijn van verandering In richting als- capaciteit van 

vloed- en ebstrooraen. /oiöerzljds kunnen bepaalde ver

anderingen In )(d.e geulen van het estuarium gevaar net 
Tl 

zich mede brengen voor de oeverlanden en dljkvallen 

tori^evolge hebben; andere verancl£rln£:en~'̂ anlaridin̂ en 

teweê ^ bren^'on v;aardoor op den duxir landaanwlnst kan 

ontstaan. 

Het acbeldeestuarium If? reüGrlïir.dsch j;ebied. Bij 

den toestand van dit gebied is het economisch belang 

van een vreemden staat in even groctc mate, zoo niet 

noi; meer direct betrokken dan het directp; Nedcrlandsche 

belang. 

Het spreekt dus vanzelf, niet slechts dat -• ' een 

regeling dar wedeI^;^lJdsche verplichtingen der twee 

meest belanghebbende staten ten allen ti;Jde noodig zal 

zijn, maar ook dat deze regeling, gegeven de zoo bui

tengewoon groote belangen bij dezen stroom, voor bel

de bevredigend moet zijn en daarbij rekening moet wor

den gehouden met mogelijkheden In verderen toekomst. 

Maar dit brengt mede, dat ten minste In groote 

lijnen bekend behoort te zijn welke mogelijkheden de 
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^^' 

toekomst kan opleveren, eenerzljds In de verandering 

van het object:het Schclde-estuarium, anderzl^Jds In de 

verandering van hot gebruik dat men daar van me^kt» 

Op het laatste Is reeds met «en enkel woord gewezen. 

De afmetingen dei» schepen zullen toenemen en waar echor-

ren rijp worden voor indijken ïsal men te eenlger tijd 

deze gronden ^^ het estuarium trachten te onttrekken» 

Kaar van grooter belang is de vraag of de mogelijk

heid beetaat, dat het Schelde-eetuarium in de toekomst 

belangrijke wljslglngen ondergaat. 

Kaar wat ie in dit geval onder een "belangrijke 

wijziging** te verstaan? 

Een wijziging in den toestand welke de grondvormen 

van het estuarium in hoofdeaak onaangetast laat, zal 

uit geologisch en geographlsch oogpunt waarschijnlijk 

onbelangrijk rijn» Maar zij kan wel defslljk belangrijk 

zijn voor beide belanghebbende staten Nederland en 

België, wanneer daaruit de -verplichting voortspruit, met 

zeer kostbare middelen kunstmatig In te grijpen. Deze 

mogelijkheid doet zich reeds voor wsjineer door oogen-

schljnlijk geringe veranderingen In het enorm uitge

strekte samenstel van banken en geulen voor den mond en 

voor de Vlaaraeche kust een drempel in een voorname vaar

geul ontstaat of wanneer het Kauw van Bath door welke 

oorzaken ook, nelgingen vertoont tot verandering. 

Jiulke, ten opzichte van het enorme estuarium,re

latief kleine veranderingen, maar van groot belang voor 

beide stater, winnen dan nog aan beteekenis door de OB-

etandlgheld, dat de elschen gest̂ l̂d san de vaargeulen 

toenemen en zullen toenemen. Een toestand welke thane 
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bevredigend genoemd wordt, aal het over t i e n , twintig 

Jaren geenszins meer z i jn . 

Zoo voeren deze overwegingen t o t de vraag of het 

Schelde-estuarlum ean het veranderen 1B en zoo j a , in 

welken zin. Het zou toch denkbacr zi jn , dat de Wester-

Schelde waarvan de voinnlng t o t be^.angrljk estuarium 

f e i t e l i j k alochte eenlge eeuv/en achter ons l i g t , in 

haar ontwikkeling weliswaar door mBnschen3wêrk i w«rd ver

traagd, maar daarvan het hoogtepunt nog n ie t bereikt heeft, 

Even goed 1B a pribrl denkbaar» dat d i t estuarium 

zijn hoo^etJunt reeds achter zich heeft en d i t mechanisme 

geleidel i jk axihteruitgang toont» 

Het i s van groot belang wanneer aanwijz^gingen kunna^ 

worden gevonden wolke dulden op een ontwikkeling in deze 

of 8^^^ r i ch t ing , omdat daaruit zou voortspruiten dat wij 

ons bevinden In e«n periode van toenemende menschelijke 

inmenging en daarmede gepaard gaande offers , of In een 

ti jdperk dat belooft weinig zorgen te baren. 

Nu i s een groot en machtig estuarium als dat van de 

Schelle geen epheraeer verachijnsel» Men sou kunnen zeggen 

dat de duur van den levenscyclus in zekeren zin afhanke

l i j k i s van de afïuetlngen. Waar de mensch a l l e verschijn

selen betrekt op eigen afmetingen en levensduur, i s het 

leven van een Schelde-estuarium du.3 e«n zeer langzaam pror 

ces, waarin groote geleidel i jke veranderingen in het 

algemeen slchte over zeer lange perioden vallen op t« 

merken en waarin merkbare reac t ies na kunstmatig ingrijpax 

soms eers t na verloop van vele jaren kunnen worden waar

genomen. 
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Dit wordt vaak vergeten. 

Ongeveer een jaar na de afda-imiing van het Cloe 

getuigde een Ingenieur» dat deze operatie op de Schelde 

geen merkbaren invloed had gehad. Thans, «eatlg jaren 

Xater, zijn wij daar lan^ niet 200 zeker van* 

Wil men dus aanduidingen v:ijiden welJceiif op een waar

schijnlijke ontwikkeling in de toekomst v-djaon, dan 

heeft vergelijking van de toestanden op twee dicht bij 

elkaar (b.v* 10 jaren verBchll) ̂ 'elüî en oogenbllkken 

weinig zin en kan het alleen nut hebben om in groote 

lijnen het levensproces van het eetuarluni, zooals dit 

zich over eeuwen uitstrekt) na te gaan. 

Daaruit vallen dan misschien conclusies te trekken 

van waarde voor de toekomst. 

En met dit doel voor oogden, hebben wij getracht 

in hoofdtrekken de geschiedenis van de Schelde vast te 

leggen. 
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Par. 2( HSCIBKHZING V M mf OtlBËRWËlRP, 

Wannetr nAn het Aamftnstelleti van een gesehiedenlt 

der Schelde de'«i«oh g«8teid wordt| dat op Kooveel mo

gelijk punten volkomen klaarheid ^orde verkregen on 

dat geen oehakelB In den keteii Yah gebeortenlssen mo

gen worden beschreven welke niet met de grootst moge-* 

lljke zorg aan alle heschlkhare bronnen van berichtgo-

vlng tljn getoetet en nauvrïceurlg eljn overwogen, dan «IJn 

met de verxamellng der bouwstoffen, hunne: keuring en 

rangschikking en het daaruit opstallen van een geschied

kundig overzicht, jaren gemoeid* 

Hoe belangrijk een Eoodanlge studie ook sou kunnen 

zijn, zoo Is het nut van een zoo grondige studie voor 

het beantwoorden van de vraag of de Schelde zich als es

tuarium nog In opgaande lijn ontwikkelt, een zeker s-

venwicht bereikt heeft^of aan het afhemen Is, toch zeer 

beperkt en weegt dit nut stellig niet op tegen het na

deel dat een bruikbaar resultaat zeer veel tijd en moei

te kost en eerst na meerdere jaren Is te benutten» 

Daaruit volgt, dat, waar het voorshands er om gaat 

^n de groote trekken in de ontwikk;ellng van het estua

rium te leeren kennen en een resultaat zoo mogelijk na 

eenlge maanden bekend moet zijn, niet alleen detailstu

die achterwege moet blijven en deze eerst later ter 

hand kan worden genomen wanneer d^Laraan behoefte ont

staat, maar hier en daar ook met verklaringen van au

teurs genoegen moet worden genomen, welke misschien een 

•mstige hlstorlsoh-geographlsche kritiek nog niet 

hebben doorstaan. 
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Oit brengt nedei dat dexe schets niet bedoelt 

te sijn een wetenschappelijke verhandeling maar slechts 

^ •en betreickeiijlc grof middel waarmede getracht nioet 

wordeni xelcere lijnen in de toekomatlge ontwUckeling 

van het eBtuarium vast te stellen* 
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Par. 3| WBKKWIJZB, 

Geologieoh l0 Cte geschiedenis van de Schelde Jong 

en kort en de geheslt |i:ei|iohled̂ l0 die ̂ s bezlghpudt 

beslaat hoogstens >utteXf daixenilen Jaren« Haar kaar-

^ n welke eenigermatf betrouwban» gegeyens omtrent lAe 

verdeellhg van het land geven| brengen ons slechtji te-

nlge honderden Jaren terug tn de oudere kartographen 

lieten sich weinig aan de ai^tlogen gelegen liggen} 

dat was hun doel niet| maar thans wdl het onse» Verge

lijkbare betrouwbare kaarten yan de wateren self da-

teeren eerat van het eind der 18de eeuw» 

De kaarten brengen ons dus niet ver terug. 

Daar waar zlJ ons in d«xst6ek laten moeten wij 

steunen op de resultaten van historlache onderatoekingen. 

lAaar ook deze geven ons op een gegeven moment g9Wi 

houvast meer en wij hebben dan slechts de hulp der geo

logen, die zich met dit Jongste geologische tijdi>«rk 

hebben bessiggehouden* 

Xn de volgorde der verschijnselen steunen wlJ dus 

eerst op resultaten van geo-mon)hologische onderzoekin-

gen, welke op enkele oogenbllkkeni soo In den Romeinschen 

tijd| getoetst kunnen worden aan historische mededeelin-

gen| vervolgens op resultaten run. historische onderxoe* 

k<^rS| daarna op deze en oude kaiu*ten| tenslotte op be

trouwbare kaarten* 

De hulpmiddelen zijn dus vim verschillende orde 

en ook van verschillende waarde* De nauwkeurige kaarten 

sedert het einde der 18de eeuw laten slechts weinig mar

ge voor fouten over» De oudere Itaarten zijn slechts bij 
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uitzondering» wat de maten betrefti betrouwbaar» Vaak 

la het beeld dat «ij geven ruw benaderend en verwron

gen | 0öms S41fa fottt* 

Het hiatoriseh onderzoek «teunt» zooal« dit vanself 

8preekt| op aohrlftelijke mededeellngen en bronneni 

die allereeret op menaohen betrekking hebben on daar" 

naaat ep het door hen omdijkte land» ook op eataatro-

fen van allerlei aard» Het water zelf waa van veel min

der ^irQ^% belang» De berichtgeving gaat dua uit van 

het land» 

De resultaten van het geo->norphologl8eh onderzoek 

verpen vooral licht op de verschl^neeleni welke sieh 

in het tijdperk v66r de hiatoriache berichtgeving heb

ben afgeapeeld» Hierbij dient echter niet vergeten te 

worden, dat het nog niet zoo heel lang geleden la| 

eadert onze geologen zich met hetl^:(ï6%^ geologlaehe 

tijdoerk gingen bezighouden en dat menige verklaring 

welke gegeven wordt wel geateund wordt door aanwijzl-

gingen» maar waar direete bewijzen aoma ontbreken» het 

hypothetiaeh karakter dezer conatructiee niet altijd 

uitgeschakeld ia» 

Deze aohetB ia dua aamengesteld uit zeer verschei

dene gegevens van verschillende waarde» 

Des ondanks gelooven wiJ,£E^^, dat xlj veotver-

schillende onderzoekingen van nut zal zijn en hopen 

;^i dat zij aanleiding moge sljn tot nadere studie 

van verscheidene punten welke thans nog dulater xljn* 
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Par.4t INDEELING VAN DE SCHETS* 

De stof ld zoodanig ingede«ld| dat eerst de geologe^ 

aan net woord cljn. 

In het volgende Tweede Hoofdsttik Is dus vervat de 

waarschijnlijke oudere geschiedenis der Schelde aan de 

hand van ons verstrekte gegevens door de Nederlandeche 

geologen Dr.Ir.P.Tesdi en Dr*T5:i.Reinhold, 

In het De^e Hoofdstuk is op grond van historische 

en andere bronnen de geschiedenis weergegeven vanaf den 

Homeinschen tijd tot den St.Agatbavloed van 1288* In dOf* 

ze periode valt het begin der beffloeüng van den nensoh| 

begin en geleidelijke sterke uitbreiding van ^edljklngep 

Waar de geschiedenis van het weiter hier moet worden af

geleid uit die van het land, is dexe geschiedenis der 

Inpolderingen op den voet gevolgd en is achtereenvolgen^ 

de ontwikkeling nagegaan der Ismden om Wester- en Oos-

ter-Schelde gelegen* Deze Indeeling wordt ook in de vol<̂  

gende hoofdstukken volgehoudeny zoodat de ontwikkeling 

van elk afzonderlijk landschap door de geheele schets 

te vervolgen is» 

ö̂"t Vlai*d^ Hoofdstuk behandelt de gedaanteverwisse

ling van Zeeland van 1288-1404» 

Het ViJf̂ jie ppoi^'dstx^ geeft de ontwikkeling weer der 

verschillende deelen van Zeeland van 1404-1800» 

Het SfiJl^ Hoo:f4ptt^ schetst aan de hand voi de hy

drografische kaarten de ontwikkeling van de Schelde self 

van 1800-1930. 

Het giev^nde Hoofdatui^ tenslotte geeft eenlge be-

sohouwlngen en conclusies* 
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H O O F D S T U K II 

D E V O O R - G S S C H I E D E p i S V A N D E 

S C H E L D E V O L S E y g M a D iS D I3.K L I N G E g 

Par.ljlNLïïIDIHG» 

Tot goed begrip van het ontstaan van het tegenwoor

dige 2eeland en den benedenloop van de Schelde dient 

loen de geologische geechledenla na te gaan van de gehee-

le alluviale kustetrook welke «ich in de lengte uitstrekt 

van CölalG tot de Klbem6ndlng en die in breedte van »eer 

wleeelende aftaetlng la^ van eenige Konderdan Metera of 

enkele Kllometera in het Suldelljk gedeelte tot meerde

re tientallen Kilometers reede van Vllseingen tot Bar

gen op 2oora« 

Deze geBchiedenia Is in verschillende vrij echerp 

te schelden tijdvakken te verdeden* Het oudste stadium 

en in deze soheta het beginstadium van onderzoek atal 

zijn de toestand van de Noordzee en het Oostelijke kust

gebied daarvan vóér het overstroomen van het ITauw van 

Calals» Nader te bespreken zijn dan de zeer belangrijke 

gevolgen daarvan vooral op de verdeeling van land sn wa

ter in de toenmalige fifoordzea en aan de kusten van dexe 

«oe, terwijl een volgend stadium van wijziging van land 

en water vooral in de Provinole Seeland zich na den Ro-

meinachen tijd heeft merkbaar gemaakt. 
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Geologisch gesproken vinden dece gebeurtenissen 

plaats lo het Jong-Holooesö tlJdperJc, 

Het belangrijke feit van het overstroomen van het 

Kauw van Calals, «elf een uitvloeisel van een veel al-

gemeenw gebeuren» geeft voor ons de overgang Aan van 

het (hid-Holocene naar het Jong-Holocene tijdvak, het

welk tot heden duurt* Voor ons land speciaal Is de In

vloed van de overatrooming van het Kauw van Calals, 

zoowel op het klimaat, als op de geologisch actieve 

factoren welke werken op de verdeeling van land en wa

ter, een vrij plotselinge geweest, welke diepgaande ver

anderingen in de bestaande toestanden met zleh bracht* 

Over de oorzaken zelve van de overstrooralng van het 

Nauw van Calals sljn wij door vele onderzoekingen ee-

nigozins georiënteerd* Beschouwen wlJ eerst den toestand 

v66r de overstrooming en het ontstaan van dien toestand* 



HOOFDSTUK % " VOORGSSCHIKDSNIS - Par.S} 

Par,2jT0a3TAKP VOOR DS OVSRSTROOMINa VAN HET NAUW VAN 

i CALAiat 

V66r de doorbraak bestond Zuidelijk van de^ land* 

brug van Calale naar Dover de Atlantische Oceaany xoo-

als wlJ die nu ook nog kennen. In dexe baal tussohen de 

Kngeleche kust ter eenerzljde en de ïVansche ku>«t,Nor-

mandlë en Bretagne ter andei^r zljdef waren de getij •» 

verschillen waarsöhljnlljk groot» Tevena had zich daary 

door de verweering van de atolllngegeateenten van Com-

wall en het Armorlcaaneohe gebergte, waartoe geologlseh 

ook Guemsey en Jersey behooren, een zeer aanzienlijke 

massa zand en rolsteenen opgehoopt* als zandbanken en 

mogelijk als duinen langs de kusten» 

Noordelijk van den landbrug Calals-Dover bestond 

de Noordzee als een rustige binnenzee. In geologisch 

oudere perioden had dezse een grootere uitbreiding gehad, 

o*a» In de verschillende stadia van het Hloceen en het 

Plloceen. In het oudere Plloeeen bijvoorbeeld zijn Nij

megen, Kindhoven, Roosendaal, etc. plaatsen waar de af

zettingen van deze £See nog aangetroffen zijn In boringen. 

In de volgende perloden van het dlluvlum Is de Noordzee 

teruggetrokken tot ongeveer ter hoogte van den Sisten 

breedtegraad» In deze Noordzee stroomden de rivieren, 

van de Klbe tot da Schelde en van de Theems tot de Hum-

ber, uit en hoogden den bodem op met het meegevoerde ge» 

steentegruis» r̂ ij vervojrmden hot gebied van hun beneden

loop In eon deltalandachap, opgebouwd uit overwegend gro

ve rlvlerafzattlngen, zanden van allerlei korrelgrootten 
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met kleine en groote rolBteenen, ter?fijl drijvend Ij» 

ook groote eteenblokken «anyoorde» Aldue verd door de 

fiamenwerkende rivieren een delta opuĵ ebouvd reikende 

tot voorbij Doggorebank naar het Koorden, van Noord'** 

Friesland tot voorbij de Humbermondlng in de breedte. 

RolBteenen van typische Rljngeeteen^ten ïijn nog van 

Doggersbank bekend* Xn een vroeger otadium heeft b*v« 

één der vele Rijn-MaaBarmen ook door OoBt-Engeland ge-

etroomd| blijkens de daar aanwezige kenmerkende aftect* 

tingen. 

Door deze voortdurende verlegg:lng van de rivier-

armen In de delta Is de groote uitbreiding hiervan be

grijpelijk. 

Met het optreden van den IJ(etijd echter, werd de 

Noordzee door het van weerskanten, ssoowel van Skandina-

vlê als van Engeland opdringende landljs Noordelijk te

ruggedrongen tot de lijn Jutland-Schotland. Deze land-

IjBmassa'B voz*inden na hun aaneensluiting een gesloten 

landijsrand, welke als barrière'de afstrooming van de 

rivieren als de Rijn, Uaas, Schelde,, TheemB etc. naapr 

het Koorden, de Koordxee in, verhinderde. 

De rivier- en smeltwateren Kochton een uitweg naar 

het Zuidwesten en baanden zich een opening door den heu

velrug tusachen de Boulonnala en Kent, naar den Atlantl* 

Bchen Oceaan. Omtrent de juiste lig^tlng van deze afwa

tering naar den Atlantlschen Oceaan la niet veel bekend. 

Het kareJcter van glaciaal stuwmeer iraasrvoor deze afvoer 

diende, brengt met zich, onstuimigheid, en Inoonstant* 

held, Boodat ook de afvoergeul of geulen waarschijnlijk 

tijdelijk xeer groote watermassa's verwerken moesten en I 
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tijden lang weinig of niets. Het waarschljnlljjcfit Ie» 

dat de ssieh verrnoedelljk titeeda verleggende beddingen 

Vön deze afvoentfegen den landrog Calalfl*Dover op vele 

plaatsen hebben oangetaat en zoo dQn weg geëffend voor 

de later te bespreken overetrooming van uit het ̂ lulden, 

welke ook inderdaad «eer veel lator plaats vondf na

dat heït lendlja Kioh ï'eeda langen, zear langen tijd weer 

teruggetrokken had en zelfs weor eens bijna teroggeko-

raan wae« Met de terugtrekking en de afaraeltlng van de 

geweldige hoeveelheden landljs konden de rivieren weer 

hun richting naar het Koorden volgen en in de ïToordBee 

stroomen. WIJ zien nuj d&t de IToordxea hen door een 

^uldwaartache uitbreiding als het ware tegemoet kwam» 

Door de IjBioassa'e was het land niet onberoerd gebleven» 

De Doggersbank, de Veluwe, het Gooi en Twenthe Bljn 

pé bewijzen ervoor, dat de vrijwel horizontaal afgezet

te rlvleiTVormlngen opgestuwd werden tot heuvela van 

groote hoogte» WIJ kennen hoogteverschillen tusechen 

de zelfde afzettingen;op c-. 100 -A.P. blJ Deventer^ 

dicht daarbij van !• 100 M. op de Veluwe, Westelijk van 

Apoldoorn. De preglaelale zand- en grlndlagen zijn In 

deze heuvels op de wildste wijze geplooid en steil over

eind gesteld, door de persing van de ijsmassa's bij 

hun langzame Zuldwaartsöhe uitbreiding» Hoewel reeds 

onderzoekingen langs andere wegen ons ook een indruk 

ktxnnen gaven van de geweldige hoeveelheden ijs welke 

Noordelijk, in SkandlnaviS, doch niet «Heen daar, naar 

geheel elrousqpolair moeten opgestapeld zijn geweest, 

10 de manifestatie van kracht aan het uiterste Sulden 
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van den Arctlsohen Ijskap in den ijatijdi welke heu

vels van SOO IC, nlveattversohll voor sloh itit sohoof 

in onze Veluw» in tsekere mate belangrijk om. een in

druk van de hoeveelheid te geven* Sedert is alles terug-

£:egaan en ligt eleehte In het binnenlemd van Skandlna-

#vlS en Groenland nog landijs» In Hldden-Qroehland Ie 

heden ten dâ ê de IJekorst neg ca* 1000 II. dik volgens 

recente onderzoekingen» Hoe dik deee Ijskorst daii in 

den Ijstijd die ook Hederland bereikte^ was» is onbe« 

kend| doch deze moet seer dik geweest sljn^ evenals 

het IjB over Skandlnavlé* 

De tlja verloopen sedert de maximum uitbreiding 

van het ijs tot op heden Ie lang, en wlJ kennen meer

dere meer of minder belangrijke parloden van terugkeer 

van het koude klimaat, echter niet in die suube, dat 

het ijs ons land bereikte» 

HR de terugtrekking van het landljs moeten wij 

ons de Koordeeci zooals reeds boven kort aangehaald is, 

voorstellen als een rustige binnenzee* De diepte sal 

waarschijnlijk betrekkelijk gering geweest sljn» De 

vloed had slechts toegang vanuit het Voorden om Schot

land heen, waardoor de getijvereichlllen vooral in het 

Zuidelijk deel niet groot waren* De van IÏOOÏ^ naar Zuid 

«leh voortplantende vloedgolf werd door de aswenteling 

der aarde naar rechte afgeleid en de uiterst vlakks 

Nederlandftche kust, welke de kust van het vastsland wat| 

werd niet aange+met, Integendeel regelmatig opgahoo^ 

met Wad-Afaettingen» Dit Waddengebied strekte sloh 

waarschijnlijk Zuidelijk van Tea»! Isnge de kust over 
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1 

kilometers breadte uit» 

Qeologlsoh gesproken la da waddenformatle een ta,~ 

elaft van aan transgradaeranda xea met gatljdenbewaglng 

over een vlakke kust met aan poeltleva niveauverande

ring» dus met een stijgende watareplegel« 

Ku hoeft het onderssoek door de geologen van de 

verschillende landen rondom de Jfoordzee geleardf dat 

ten î uldon van de HJn ca* van Hoord-Ierland over Ifoord-

Ë^geland en 2;uld-Jutland naar 2uld-2̂ waden Oostweat gtt^^ 

trokken over de Ooggairabanky aan overwegende poaltleva 

niveauverandering ta oonstataeren is, dua ^t heteelfda 

effect als een daling van het land ten opzichte van de 

sea of een rljzlng van da eee ten opalchte van het lazid* 

Ten Koorden van genoemde lijn heeft het omgekeerde plaats 

gahad an "blijkt de nlveauverandettng overwegend nagatlaf 

te sljn. Dit ia b«v« zeer sterk aan de lï̂ oorache kust 

te zien. Hier la dus rljzing van het land ten opzichte 

van den zeespiegel en wel nlvaauverachlllen van veel 

grootare behagen als duidelijk van genoemden lljn^ wel

ke lijn man dua als draallngaas sou kunnen opvattent 

Als oorzaken van deze niveauveranderingen neemt 

men twee verschillende gebeurtenisaen aan^ welke echter 

in nauw causaal verband met elkaar ataan* Als eerste la 

te noemen het samentreffen van de petloden van terugtrek

king van de zee met die van aanzwelling van de landljs* 

bedekklngi zooala men die zleh in perioden van kouder 

klimaat moet denken en da daar op volgenda perioden van 

het stijgen van het zae-nlveau gepaard met de afsmeltlng 

van het landljs in een warmer klimaat blijken bij nader 
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onderzoek in nauw verband met elkaar te staan* 

Reeds eerder is gewezen ep de seer groote hoeveel

heden welke xidh In koudere tijdvakken in Koordelljke 

gebieden kunnen hebben opgestapeld. Het is denkbaar, 

dat de vastlegging van dergelijke groote hoeveelheden 

water, boven het stee*niveaU| tot een algemeeneii ver

laging van den teestand leidde* ISiJ de hierop volgende 

af smelting van dexe seer groote hoeveelheden landljs 

resulteerde hieruit een rljzlng van den xeesplegel, als 

regionaal versohljnssl. Ddor veriiehlllende onderzoekers 

is deze mogelijkheid nagegaan en inderdaad aannemelijk 

gemaakt* 

Xn de tweede plaats ié het iraarschijnlljl̂ ^ dat het 

landljs, vooral in het oentrale en hooger gelegen ge

deelte v<m de landmassieven,' o.a» Skandinavie, waar het 

een belangrijk gewicht vormde, de aanleiding was van 

het wegdrukken van zich diep daai'onder bevindend gesteen

te naar en bulten het randgebied van de glaeiatle* Bij 

de afameltlng van het ijs ontstond een belangrijke ge-

wiohtsvenftinderingi welke gewlohteverminderlng isosta-

tlsoh geooiqpenseerd werd door ter-ugvloellng van gesteente 

in den diepen ondergrond en overeenkomstige rljzlng 

van het land. Ook dese mogelijkheid is vooral door Skan-

dinavlsche geleerden gewikt en gewogen en eveneens seer 

aannemelijk bevonden* 

Peze beide theorien kunnen dus goed dienen om de 

bovengenoemde waargenomen en sohijnbaar tegenstrijdige 

beireglngen te verklaren. SIJ geven beide een positieve 

niveauverandering la het randgebied in een tijdvak van 
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afneming van het landije ten Voorden van genoemde lljn^ 

blijkt dua de nlveauveranderlüg In hetaelfde tijdvak 

overwegend en In veel grootere mate negatief te sljn^ 

dua ia het land gereven ten opzichte van den zeeaplegel* 

De genoemde lijn la blijkbaar de neetkundlge plaata 

van de draaipunten, de «neutrale BÖne" waarom de ver

andering heeft pXaata gehad» Hier In het centrale gebied 

achljnt dua slechte één verklaring brulkbaari want de 

Keeaplegel kan niet ten dulden van de lijn gerezen sljn 

en tegelijkertijd ten Koorden gedaald* Toch moeten we 

op xeer goede gronden aannemen, dat beide bovengenoemde 

oorzaken voor niveauverandering werkzaam zijn geweest 

en nog werkzaam ilJn. WIJ komen dua tot het bealult, 

dat in den holoĉ enen tijd de seeapiegel gerezen ia ten

gevolge van de eerate oorzaak en tevena, dat ten buiden 

der neutrale lijn het land mogelijk «n waarachljnlijk 

la gedaald, dooh ten Voorden daarvan zeker la gerezen 

tengevolge van de tweede oorzaak» Laatatgenoemde rljzing 

had en heeft plaata met een naar het Hoorden grooter 

wordend bedrag, dat niet alleen de zeeaplegelrljzing te 

niet doet, maar Aeze zelfs aanmerkelijk overtreft» Van 

practlsch belang la de erkenning van het feit, dat het 

duidelijke Koordzeegebied gedurende het holooeen een po-

aitieve nlveauveranderlisg heeft meegemaakt; het kuatland 

levert daarvoor In den opbouw van zijn bodem de meeat 

overtuigende bewijzeni wij zien daarin de gecombineerde 

uitwerking van zeeaplegelrljzing en eventueele bodemda

ling» Voor de beoordeeling van de vraag, welke van deze 

twee factoren het meeat uitwerking heeft gehad, moeten 

wij eenige getallen te hulp roepen» 
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Langs de kust van de Klbemondlng tot Calals en van 

Kent tot Yorkshlre hebben de holoeene afzettingen een 

^rlcwaardlg gelijkblijvende dikte| namelijk rond 20 H«* 

^e algemeene veenvoi*mlng uit den aanvang van het bolo* 

oeen ligt langs de gebeele genoemde kuatlengte en even* 

zeer op de Doggersbank in vrijwel hetzelfde horizontale 

vlak. Dit doet denken aan een oorsiBJÜCi die langs alle 

Zuidelijke SToordzeekusten In dezeLföe mate werkzaam was. 

Hiervoor komt de zeesplegelrijzing eerder in aanmerking 

dan de bodemdallng| die we ons over zulke geweldige af

standen minder goed tot een zoo opvallend gelijk bedrag 

kunnen denken. Integendeel! het geologisch verleden 

geeft aanleiding in een geval van tectonieche bodemda* 

llng groote verschillen te verwachten. Een bekend voor

beeld is het Oud-Boceen| dat aan de kust van Kssex ver 

boven het niveau van de zee ligtf terwijl de lagen van 

gelijken ouderdom onder Voord-Holland op misschien dui

zend of meer meters diepte liggen. Hetzelfde geldt voor 

alle oudere lagen In Nederland, o»a. de Peelhorst| waar 

zeer plaatselijk het steenkolengeborgte en de daaropllg-

gende lagen eveneene «eer veel hooger, zeker meer dan 

1000 meter hooger liggeni als kort daarnaast. Deze o-

verweglngen maken het dus wel zeer waarschijnlijk| dat 

bij de niveauveranderingen In het Zïuldelljker Voordzee-

gebled aan de zeesplegelrljzlng een sterk overheerschen-

de beteekenis toekomt. 

Deze transgressieva phase gold niet voor de Koord-

zee alleen, doch uit den aard der xaak ook voor den At-

lantlschen Oceaan en de daarmede In verband staande wate

ren* Oe Skandlnavlers betitelen deaie phase met den naam 
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Litorlna-dallng^ hetwelk heter Lltorlna-etljglng mocht 

heeten^ ondat h^t niet l̂ etreft» sóoala vroeger gedacht 

} werd, een dfXfn^ van het land» deoh een attjglng van 

de xee* De Belglache en Franache geologen betitelen de-

xelfde phaae met den naam '*tran«greeelon flandrlenne** 

daarmede tot uitdrukking brengende dat in deze phaee 

de zee over het VXaanderenXand ti*anagrejiïieerde« In zijn 

geheel zijn deze afzettingen rond 20 M» dlk| waarvan ala 

karaktertrek voor de facletff veenyormlxig een niet onhe* 

langrijke conQ>onent vox*mt» Deze veenvormli^i welke bo

ven reeds terloops vermeld la geworden, uit den aanvang 

van het Holoceen| ia zeer wijd verspreid* De reaten zijn 

gevonden bij Poggerabank, overal langade £ngelBohe| Fran

ache en Belgische kusten evenals bij ona op grootera 

diepte. De langzaam stijgende waterstand deed het veen 

slch uitbreiden In inhammen en ondiepe dalen naar de kust 

toe, Konder dat echter da waterstand blijkbaar zoo enel 

steeg, dat hot veen verdronken werd voor er zich'een 

merkbare laag gevormd had. Dit is het z^g* "veen op groo

tere diepte". 

Naarmate de zeespiegel rees, nam de Koordzee haar 

oude bekken weer in. 

G. Dubois, welke de "terralns quatemalres du Nord 

de la Franoe** beatudeez^e, achrijft hierover o.a.i 

"l'Osoillatlon poaltlve flandrlenne ie manifeste k 

"nouveau par Ie djpot des couohes de l'aasise de Calais 

"dans la rSglon atlantlque. C'est lel la grande subrasr-

"alon "Litorlna Saenkuifug" gul se manifeste sur tout 

"Ie pourtour du territoir danole, en Baltlque et sur 

"presque toutes les cotea skandlnaves. Cette phaae de 

"subraeralon ae sult ^galement avec une grande conatance 



I 27. 
HOOFDSTUK II - VOORQKSCHIKDKNIS - Pjar.2|V00R DE OVERSTH. 

"et de l*Atlantl(iae) elle se manlfeete en Flandre, en 

".gieterre I Xe Paa de Calaie, en Picardle Ie long des 

>*edtee bretoime» «t Irtir la eSte Atlanti^ue d« sad de Xa 

"France»** 

De Oostxeè wae tijdens dèn xe«< lagen leeepiegel 

een soetwatersieer geweeati AnoTOluemeer genaamd, waar-

In de ririerên van Ooetelljk SkandinavlS^^lfo Ooat̂ -ZHiitscïi-

land|^]?oordweBt*-Hualand ultiftondden* De afvoer geaehled-

do door breede rlvleranaen, waareehljnlljk gelegen ter 

plaatse van de tegenwoordige Deensche eilanden» De trana-

gressie van de VooMxee bereikte waarsohijnlljlc zeer 

spoedig dese Ttitaondlngen van het Ancyclttsmeer en nadat 

de watoratand bultengaata hooger gefttegen was^ ale bet 

vrij diep liggende iaeer| etroomde aoutwater naar binnen^ 

een nieuwe soutwater-pbaee vormende^ waarin als typlacbe 

molusk de I^itorlna leefde, vandaar de naam Lltorlnadaling» 
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Par. 3| DK 0VER3TR00MIHG VA» HET KAUW VAN CALAIS, 

ZjitiT'waarde'hljiaiJk M J n a tegeXlJkertlJdy 'of in elk 

geval kort na do hiorlH)Von genoemde tfansgressiei moot 

de wateretand »oo lioog goworden uljn, dat de reeda vroe

ger in dit rapport genoemde Xandbrug Calalo-Doveri velke, 

In geologlsek toen verleden tijden^ reoda In hot Ije* 

tijdperk door van Hoord naar Zuid overatroomend water 

versvakt waa» ntt geheel overets^omd werd. Indien hier 

van een rlohtlng geaproken mag worden dan la wel aan te 

nemen, dat deze overatroomlng langzamerhand sal plaats 

gehad hebben van uit het Zuldwtoteni dus vanuit den At-

lantlflchen Ooeaan| aiat «Ijn groote getljvoraehlllen en 

Stormvloeden uit het 2uldw»8ten« 

Voor de Ooatelljke kuat^ebleden van de VoordzeOi 

vooral de Belgleche en de Nederlandseho kustgebieden, 

was deze overatroomlng van het Nauw van Calale een ge

beurtenis met Keer belangrijke gevolgen* De geheale 

bouw van de Vlaaonaohe vlakte fen de Veatelljke lederlan-

ddn is hierdoor beïnvloed} slj danken er hun ontstaan 

aan* 

In Jaren geteld kan deze gebeurtenis op ca« 3000 

tot 5000, of als gemiddelde op 4000 jaren voor Chr» ge

steld worden* In de geologische tijdrekening valt de o-

verstroomlng van het Vauw van Calals, welke dus oen ge

volg is van de transgressie van de ÏToordzee, In de grens 

van het Oud- en Jong-^Boloeeen. 

Door de nu ontstane duidelijke verbinding van den 

Atlantlsehen Ooeaan met de Nooi*dree had de vloedgolf 
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Vttimit hat SiuldiA Uftganc!: t«t d* HOCONSOO* DO hlordoor 

onUUne otrooioiiig »aa in do oorî l» i l jd«i ao o|>onlfier 

wBor oti «»ór vorrulxid hotobony h«t«t«a soor lonir 8^* 

duurti lt«& StotAwn* i3«bdtt.t do doox»|iLD£ broodor on dlopor 

crovordon «oo« on bolamsrljkor «oli«rfae«v«olh*don mm 

don vloodotrooa kon doorlotoiif ti>«d hot offoot von do«* 

«o vorblnainc; voor do Vuidooottljlilot Hoordoookoot dul* 

dolljkor naar voron* Hot otolool vin do watortooifoslnjir 

In de SoordBOO »oi*d srondig gourlJIoS^» .Do koïui«Ivlood«» 

^olf ontooot do o i t hot Moordon im aohotUnd lMi«ni 1tt« 

tmvSM vX«ad^Xf von 13 uron vrooffar i& oon staoi imlko 

thono tan nAOOto wopdt oani?oc«iv*« door OMi l i jn Tox^» 

liartfloh* Uo ovorboaraoheitdo auldinotollJlM» wlndon on* 

doratomum don î anaeOirtroodBi* ttet dose wkdoratouninc; on 

door oon aljtakjo van don goXfati*ooi& roooXtoeri Xan^ 

do kuat van CaXala tot TaxoX oan Koortlwaarto gaando 

vloo'latroo»! dia ^esdddald lota iitarkor ie dan do to* 

rugkoerendo obotromi* Uon aohrijirt hleraon too otn 

aandvorvoor nit hot îxigalaoho ^laal Xan^ do gonoo»» 

do kuot XtoordMaortOy waaraan do J)oXsiooh«lvodorXandaoho 

kuct haar ontataan to dAn)»»fi hao:rt« 

Ulticaando van don Xrijtkaap ton :'.aidon van CaXalo 

«aar nu hot pXaatojo aaneatto Xij;rt« utrd door don aand» 

vorvoorondon £oiiJatin>om op don J:)od'»lioloooonon OMhodom 

oon opitao madbonk o:^«bou«d| dio altth goloidolijk 

naar Voonhroat vorXantfilo tot ««m reoko bot^rtf OlXandon 

en pXaton tuoo^on Oaiaia on XojctX* Xa doaon «trond* 

of ochoorwaX hobbon mii don aanlig van don httldSfloa 

kuatXiJn te^ion* Hat ia oon aoholprijlt sandatrandf dat 

d« baal» van do ĵ ohooXo l»»oodta van hot oudo dulnXand* 
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hv'f 
r'>' 

schap vormt an Oostelijk daarvan spoedig: verdwijnt. Het 
Jong-

is de oudste der^olooene vormingen in den bodem van 

Westelijk Kederland* 

Van Sangatte tot 3t» Pierre bestaat de schoorwal 

uit xand met veel rolsteenen van vuursteen en onderge

schikt ook van andere gesteenten 0»a* Armorlcaandohe ge

steenten. Men noemt dit de "banc des Plerrettes". Ver-* 

der Oostelijk bestaat d« bank, althans aan de oppervlakte 

geheel uit xand. 0e oppervlakte reikt daar hoogstens tot 

3.-M !• A.P.. Het Polderland ten Koorden van den schoor

wal reikt tot 2*-X« i A«P*| ten Zuiden daarvan tot ô  1 

1*- U* M.?*! de rolsteenbank op het huidige strand tot 

1 è 2 U. U.P.. 

Het is waarschljnlijki dat de basis daar op oa« 4*-

U. -A«P. ligt naar aanleiding van boringen In het pol

derland. 

Op deze schoorwal en zijn Koordelljke verlenging 

werd het oude duinlandsohap opgebouwd. Dese oude dui

nenreeks lag niet op geheel dezelfde plaats als de te

genwoordige dulnenkust van ons land en BelgiS. In duln-

studie XIII van P. Tesoh, TiJdsohr.Kon.Ved.Aardr.Gen. 

1930, Afl, S, Pag. 176| vindt men schetsmatig dese ou

de dulnenr eeks aangegeven. Ka vanaf Sangatte een wei

nig meer landinwaarts geloopen te hebbeni kruist dese 

duinenrij ongeveer halverwege Calals{Sangatte) - Breskens 

de tegenwoordige kust en moet nft op de plaats van de te

genwoordige zee langs de kusten van Zeeuwseh-Ylaande-

ren en Zeeland en de Zuld-Hollandsehe eilanden geloopen 

te hebben, Noordelijk van Hoek-von-Holland, bij Monster 

de Nederlandflche kust weer kruisen om onder Haarlem door 
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in Voord-Holland te verloopen, «aar de plekken blJ 

Zandwerven en ^ailbroek de aan di» oppervlakte gespaarde 

overblijfselen xljn» Door de ia den Sohoorwal gebleven 

seegaten welke vermoedelijk talrJLJk geveest >ijn^ Had 

de xee vrijen toegang tot bet daaraehter gelegdn haf» 

In dit relatief rustige binnenwater kwam dan ook het ge

suspendeerde klelmateriaalf dat y66v de kust in woeliger 

water niet kon bezinken, tot afzetting* Dit is de "Oude 

seeklel" van de geologische karteering* 

In dit haf mondden ook verscthlllende rivieren uit| 

de Schelde^ de UaaS| de Rijn| enjs«« De door deze rivieren 

meegevoerde zlnkstoffen werkten vanaf de landzljde mee 

aan de opvulling van het haf, al was de uitwerking hier

van vooral in de Westelijke, dlehter bij see gelegen ge

deelten van het haf niet merkbaax*| daar deze afzettingen, 

zooal niet meegevoerd, dan toch zeker door de vloedstroo

men omgewerkt en zoo in de lllarlene Sedimenten opgenomen 

werden« 

Gepaard met verdere eonsolldeering van de dulnkust 

en verbreeding van het oude dulnü-andechap, kwam het op 

deze wijze tot een verlanding vait het haf welke voort

duurde tot de landoppervlakte boven de toetamalige ge

middelde yloedhoogte gestegen was. Vermoedelijk zal 

naar het tegenwoQX*dige peil gerekend, dit ongeveer tot 

4 U* -A.P* zijn geweest, gem» luigwaterpeil 4 U» -A*P«, 

gem« hoogwaterpell 2,5 «• •'A«P.* In de laatste stadiln 

van de verlanding heeft een rljkt vegetatiOi o.a. van 

rtói (in brakwater) ^door de Dultsehers wordt deze typi

sche verlandlngsfaoles "Darg" is Derrie, genpeiaft). 
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aterk meegelielpen de aanalibblng te bevorderen» De grens

lagen van de «eeklel met het nu langkaunerband hierop 

ontataande veea bewijsen dit. Xn kllmatologleeh é^kloht 

was met de overetrooralng van het Kauw van CaXala een 

AtXantiseh tijdperk begonnen^ hetwelk aanlel̂ in£̂  géf 

tot een tweede krachtige ontwikkeling van hét veen, In 

de kuatlanden van de Koordxee* 

Deze veenvorming heeft langzamerhand de geheele 

Vlaamsch-Hollandsche kuatvlakte beslagen» Begonnen alt 

brakwaterveen van rlet| vervolgens met laag- én moeras* 

veen) bestaat het In latere stadia hoofdzakelijk uit 

hoogveen en boschveen zooals uit recente onderzoekingen 

gebleken la« Dit hoogveeny hetwelk &u xelfs vrij diep 

onder den waterspiegel ligt, Is langen tijd voor een 
mlng 

laag- of moerasvóri^rgehoudenj Juist om zijn lage llg-

gingt Het blijkt bij botanisch onderzoek echter een ver

dronken hoogveen te zijn» O.a* wijst B, Dubols erop, 

dat het niet Juist Is het groote veen als "laagveen" 

op te vatten^ In de schoolsche beteekenls van het veen 

In stilstaand zoetwater uit echte zoetwaterplanten ont

staan. In den Riekerpolder bijvoorbeeld bleek het veen 

over belangrijke uitgestrektheid hoogveenkarakter te 

bezitten, blijkens het daarin voorkomen van veeniads. 
. • ' ' • ' • • • . 

Ook de invloed van den boschgroel op den waterstand mag 

hier naar zijn meenig niet uit het oog verloren worden. 

Tot eenzelfde eonelusle komt B* Polak in haar disserta

tie "Sen onderzoek naar de botanische samenstelling van 

het Hollandscbe veen*, waarbij zij het karakter van ver

dronken hoogveen duidelijk aantoont en waaruit de volle-

I 
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dlga Identiteit van da HoXlandsohe en israntsche venen 

gebleken la» Ook in het HeUandaoha v^en ia da gransho* 

rlsont van wabftr tiRng«toond» valke lilar naAar bai^rokan 

noat worden» aangaKlan de £fevoXgan of soonlat da dirae^ 

ta gevol^ani dan toeh d&armada aamengaande gebeurtenis^ 

aan voor dan bouw van ona land belimgrljk sljn* 

2ooal8 opgemerkt 1*» Ie nu aoovel in het Hollandaehe 

als het Drentsche veen een laag opgemerkt welke wijst 

op een kllmaatawljziging In kouden aln» een aubboraalan 

tuasehentljd in da veenvormlng. Tijdelijk ie aan den 

veangroel een einde genaakt an aan Callunatum^eriophoratum 

ontstaan ala afspiegeling van da sti!bbaraale periode» 

waarop een nieuwe kllnaatswljzlglng komt» die een aübat-

lantlaehen toestand in bet leven rotppt en het Jonge 

Sphagnetrun voortbrengt* Het nldden van dezen aubboraalan 
Vf^O^ 

tusaehentljd, wordt algemeen tot eiaall̂ reeks lOOQvtot eventu

eel begin onzer Jaartelling geplaati»t« Daae kli]BaatawiJ* 

ziglbg ia dus op veraehillende plaataen net groota dul* 

delijkheld aan de sobfosslele plantenresten uit de veeu'-

lagen herkend en aan het bestaan ervan te twljfei'len Is 

anmogelljk* Be oorzaak ervan la echter nog niet bekend* 

Vermoedelijk ligt de aorsaak niet in da physlograflseha 

gesteldheid van Hoordwaat Kuropa» mai&r is ze te zoeken 

in algemeene faotaran» die wlJ nog niet voldoende kunnen 

overzien» Sese tusaehentljd valt ongeveer samen met het 

^pper-foreatlan in de Sehotsahe venen en waaraohljnlljk 

ook met de Baun*Oaoillatie der Alpen£rl«taohers« 
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Svenmlji ala de oorxaak la de Julate samenhang be

kend van den boyengenoemden aubborealen ti;}d mat de 

se er ingrijpende verruiming en vergrooting van het Nauw 

van Calala. Het »ljn eohter «eer «eker eontes^oralre ver

schijnselen en waarschijnlijk hestaat or wel «en nauwer 

oaua.-aal verband* 

Deze belangrijke verruiming van het Nauw van Calais 

bestond in het wegruimen van en met den tengevolge hier

van sterker wordenden kuststroomi Koordoostwaarts trano** 

porteeren van groote sandmaBsa*s wêlke tot dien dexe > 

zeestraat «oo niet verstopteni dan toch vernauwden» De 

uitwerking van dexe aanzienlijk belangrijker kuststroom 

was ten /eerste de gedeeltelijke opruiming van het oude 

duinlandschap, en ten tweede de opbouw wan het Jonge 

duinlandschap, pp het reeds besproken kaartje van Tesch 

in "Duinstudie XHI*" aljn deze verschillende duinland

schappen of dulnformaties duidelijk te zien. 

De opbouw van dit Jonge duinlandschap vond geleide

lijk plaats. Eerst in het Suldeny daarna Noordwaarts 

werd het meegevoerde zand afgezet en tot duinen opgewaaid. 

Dit geschiedde gedurende den groei van de bovenste lagen 

yan het veen^ hetgeen vooral aan de duinrand merkbaar 

6« en wordt bewezen door het feit| dat de moerasvenen 

der Strandvlakte een seer sandig karakter hebben. £en 

stuk van dit veen vertoont op de versche breuk altijd 

een zeer groote hoeveelheid ingesloten zandkorrels en 

bij graafwerken is teer vaak te constateeren, dat het 

veen telkens afwisselt met dunne^ «andlaagjes. Hieruit 
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blijkt, dat tijdens den groei van het veen voortdurend 

sand izitgewaald Is, het Veen heeft het verschijnsel als 

het Urare gefixeerd» 

Als tijdstip voor de vorming van dit duinlandechap 

l8| o*a. door H«A. Holwerda, op overtuigende wljee aan

getoond, dat de vernietiging van het bulten de tegen

woordige kustlijn gelegen gedeelte van het oude dulnland-

sohap en de beginnende ontwikkeling van het jonge duin

landschap gedeeltelijk rustende op de jon?» afzettingen 

in het haf oiustreeks het midden der negende eeuw In 

Holland moeten aangevangen zijn* Het kaartje, flg* 4 in 

Duinstudie XX ("Eerste eeuwen onser tijdrekening), stelt 

duB ook nog voor, den toestand In den BCarollngischén tijd. 

Voor de Franech-Ba3^1eehe (Vlaamsehe) kust sljn de land-

waartsche verplaatsing der kustlijn en de overstrooming 

der veenvlakte, ook volgens Q» Bubois, iets vroeger In

getreden, n»l» tusschen £00-400 en ie de kustlijn om-

streeks 850 In hoofd zaak op haar t<3genwoordige plaats 

gekomen. De aantasting en wederopbouwlng Is dus In den 

loop van eenige eeuwen van Zuid naas* Ifoord voortgesehre-

den. Daarmede Is goed vereenlgbaar, hetgeen Holwerda uit 

historisclie gegevens afleidt omtrent aanwezigheid van 

breede vlakten (wadden-soomen) aan belde oevers van de 

zeestraat, die GalllS van Brlttanlê scheidde In Homeln-

fichen tijd, waaruit dus een kleine capaciteit van het 

Nauw van Calals voXgt en eveneens af te lelden Is, dat 

«erst geleidelijk aan sinds den Komeissohen tijd de o-

vorstrooming van het Hauw een groote rol Is gaan spelen* 

Dit is de aanvang van het derde of tegenwoordige gt-
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deelto van het jon^-holooeen, voor Vlaanderen due begin

nend onmtreeks e00| voor Zeeland 400'*600| voor Holland 

850| gelijkwaardig lïièt bet ïlandrien Superieur ("dt AB-

«l0e de 2)unkerquê  van G* Dubolfl). Daarna omatreeks 1000| 

(in Pransch-en Bel^lech-Vlaanderen ea 700 k 800) begin

nen fcvrakke pogingen van den menech om In te grijpen door 

bedljklngi teneinde landverXies te atulten. 

Het haf was nu van de Koordzee gescheiden door 

het Jonge dulnlandeohap waarin ongetwlj&d vele laounesy 

Invalepoorten voor de see, entetondeni dikwijle gelijk

tijdig dienst doende als ultmondlng voor de rivieren. 

Plaatselijk heeft in dit haf de veenvormlng etand gehou

den en Is het veen doorgegroeid. Op de meeste plaatsen 

kennen wlJ echter een nieuwe kleilaag» het veen bedekkend. 

Dit la vooral In het Westen en ISuidweeten een Marleneklei| 

dus uit Koutwater afge?.et| waaruit wel blijkt» dat de see 

weer geregelden toegang had tot het haf. In het gebied 

van de groote rivieren is deze laag in hoofdsaak rivier-

kiel. In Zeeland, waar dexe Jonge zeeklely sooale «ij 

genoemd wordt, 1 - 6 H. dik Is, Is «IJ «ulver marien van 

karakter. Het haf Is hiermede opgehoogd wederom tot 

bdven den gemiddelden hoogwaterstand, waarna het In 

hoofdtaak droog lag en uitnoodde tot bewoning. De perio

diek optredende stormvloeden schter maakten een bewoning 

niet aanlokkelijk «onder oenlge mate van bescherming te

gen dejce overetroomlngen, Koodat wlJ In deze periode 

welke reeds In hlstorisehen tlJd valt, in toenemende ma

te het Ingrijpen van den manach zien ter bescherming te

gen stormvloeden la den vorm van bedijking en vluchtheu-

vels. Het meer of minder succes hiervan leert de geschle-
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denis der Middeleeuwen* 

Kat het toéneiaen van den vloedgolf, door het xml-

ner geworden Kauw van CaXalSi neemt ook den Invloed 

hiervan op do «ro0lehe8i« van de«e gebieden an hunne 

afVloellngöwateran toe, Höe ruimer het Kauw van Calaia» 

hoe krachtiger d« kanaalvloedstroom «n hoe krachtiger 

werking hierdoor «p de eroalebasla* 

Ondersteund door een takje van den golf stroom en 

door de domlnearende Westelijke winden, resulteert thans 

aen vloedatroo» van Vest naar Oost, die gemiddeld ster* 

kor la dan de tarugke erende ebetroom. Dese vloedstroom 

wordt door de aswenteling der aarde afgeleid en tegen 

de Vlaamsoh-Hollandsche kust aangedrukt en dringt In de 

openlnlngen In de duinenrij naar blimen, «oodanl^, dat 

7.uldelljker gelegen rlvlercïonden eerder en hooger gevuld 

worden dan Noordelijk daarvan gelagenen, BIJ den terug

keerenden «bstroom treedt laagwater eveneens eerder blJ 

de Zuidelijker gelegen monden op en valt lager af dan 

blJ de Noordelijken, De erosiebasis ondergaat hierdoor 

een verandering ten gimate van het Zuiden, fie uitwerking 

hiervan la, dat de getijgeulen en benedenrivieren naar 

llnjcjs gl.tn oSEfibagfiS» de ultwaterlng naar West en Zuid

west wordt bevoordeeld ten koste van die naar Noord, Bit 

algemeens versohljnsel paat alch aan hlJ de versohlllen-

de plaatselijke omstandigheden, waarbij op ileh self nog 

tal van onopgeloate problemen sioh voordoen» 

De onbuidlng van de benedenrivieren geschiedde In 

het algemeen niet langsaam, door een verplaatsing van de 

oever^ doch er worden nieuwe rlvlorarmen gevormd indien 



38. 

EPD3T.II - V00RGE3CHIEDEaa3.*Par.4,VERRÜIiaKa n.V^CALAIS. 

de omatandigheden dit toelaten, welke nieuwe arraen 

dus een eprongsgöwiJBe verplaatsing van de monding be-

teekenen* 

mt de verklaring, dat 4e rivier aelv» dé laag

ste eroeiebaais soekt volgt vanzelf, dat de verplaataing 

geechiedt zoover mogelijk duidelijk ale onder de omatan

digheden doenlijk wa«» In het oudere hooge land zijn de 

omstandigheden hiervoor ongunstig, doch de benedenar-

men van de rivieren, die door het Jong-holoeene, pas 

opgevulde haf, opgevuld net Jonge aeeklel stroomden, ^ 

welke bodem door overatroomlngen allicht In meerdere 

of mindere mate geulen vertoonde, vonden hiertoe rulBH 

flohoota de gelegenheid. Dateeronde uit den tijd, dat 

het Hauw van Calals nog niet (|;oorgebroken was of dat 

de Invloed daarvan nog aleohts in geringe mate merkbaar 

was, stroomden de rivieren in ons land moerende els In 

Noordelijke richtingen, daar de Koordzee In die richting 

de toenmalige erosiebasis aangaf* 

De verschuiving van deze erosiebaais deed hen de 

besproken wending naar llnka maken, zoodat de beneden*" 

loop Vestelijk tot Zuidwestelijk gericht werd met een 

kniebocht van tot 90° in sommige gevallen» De lengte 

van de nieuw gevormde armen kan korter zijn, doch dit Is 

In het geheel niet noodzakelljky da 8ts*oom sal steeds den 

weg naar de laagste sroslebaais volgen* Ook kan de ver

legging in meerdere phasen plaats vinden zooals blJ meer

dere voorbeelden aan de Scheids, Uaas, Bljn, stc«, te 

bestudearen valt. Dit Is afhankelijk in hoevesre reeds 

een door eb en vloed eenigszlns voorbereide geul aai)ige-
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tapt kon worden. 

De verplaatsingen xelve, evenals het verbreeden en 

verraliaen van de beddingen In liet lage land xtinp na

dat de omstandlghedftn hiertoe voorber«id waren, neestal 

gebondan aan kataatrofen, perlods>n van hoogwater door 

Westenwinden opgedreven en springvloedtijden. In de ge* 

aohledenis vooral van de Ulddeleeuwen «ijn verschillende 

voorbeelden hiervan bekendy dat de oatastrofen echter 

xulk een omvang namen was de natuurlijke gang van sa-

ken tengevolge van veranderde geologisch werkzame facto

ren. 

Hetzelfde verschijnsel is ook-voor de zuivere ge

tijgeulen van kracht. Saar echter de aAaetingen van deze 

en dus ook van de vei*plaat0ingen minder groot sljn, wor

den dese spoediger door andere Ixivloeden overschaduwd 

en treden minder duidelijk naar voren. Het bestaan van 

deze getijgeulen Is onafhankelijk van een watertoevoer 

vanaf het hooger gelegen land} xij spelen echter een rol 

bij het ontstaan van inhammen en doorbraken In het Jon

ge landschap. Door de zee met de getij denwerking worden 

zij onder gunstige omstandigheden vergroot tot zeearmen 

en waddengebieden (estualres) weIJce van hun kant weer 

dikwijls een gesohikte voorbereiding vormen voor het ver

leggen van ean benedenrivier op de boven emsohreven wij

ze. BIJ de nadere bespreking van de Schelde «al blijken 

dat dezs gevallen zich 1|̂  ̂ seeland hebben voorgedaan. 
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Seoale Mei*voer «p̂ teaerkt i«| waa vroeger de na-

tuurlljkt eroslebasia de Koordelljker gelegen Noordzee, 

wat ook voor de Sclielde gold. Het is niet in bijzonder

heden hekendi hoe tijdens hét oud-holooeen heb Sohelde-

water IBreneden Gent afvloeide, ondat de strooiqgeulen on

der de Jongere afzettingen hegraven Rijn. Volgena Jea-

sen sou de Sohelde voor den hletorlsehen tijd drie Koord 

tot Noordwestelijk gerichte hoofdultmondlngen gehad 

hebben* De Westelijke zou direct Noordwestelijk naar 

het **£;wln'' en naar zee gestroomd hebben, de middelste 

in Noordelijke richting door de Moervaartpolder naar 

de Braakman en de Oostelijke, de hoofdai*m van Gent over 

Dendermonde naar Antwerpen* Deze laatste xou het water 

van de Dendel-Hupel opgenomen hebben, maar tocht moet 

volgens Jessen het riviergebied tueschen Gent en 8ender<» 

monde reeds in voorhiatorischen tijd bestaan hebben| 

evenwel «ou geen van deze armen geheel met de tegenwoor* 

dige Schelde overeenkomen • 8poedlg zouden de belde 

Westelijke armen verzand zijn, waardoor de Oostelijke 

over BexkLermonde-Antwerpen in beteekenls toenam. Zooals 

gezegd, door bedekking met Jongere sedimenten is het 

bewijs hiervoor moeilijk, daar vBn de oude beddingen 

geen voldoend duidelijke sporen «IJn achtergebleven» 

Daar echter zeer langen tlLJd na de overstroomlng van 

het Kauw van CalalS ter plaatse van het huidige SSeeland 

de uit het Noorden koa^nde vloedgolf de uitwerking van 

het Kanaal vloedgolf heeft tegengewerkt, staat wel 

vast, dat tot na den Romeinichen tijd de hoofdafvoer 
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van de Schelde nog aangepast w&o aan de toenmalige ge<» 

tljl?eweglng «n heneden Antwerpen n^ar het Vtoorétm liep» 

om ttweohen Veome on Monster uit tt monden In eên wlj-

d«n tfaaemondi door PllnluSwHeXlnltim ganoemd* 

Pas na den Romelnsehen tijd dead (b ultwarklng van 

de verbraadlng van het Kauw van Calals zich voelen* Se 

kanacaYloedgolf werd EOO ltraehtlg« dat de getijbeweging 

aan d« VXaajnsoh<̂ Hollandsohe kust in het thans geldenda 

stelsel overglngt gepaard met de haaproken verandering 

van de erosiebasis ten gunste van het Sulden, waarvan de 

gevolgen waren de toenemende nelging van de Sohelde om 

üljn hoofda^oerweg eveneens naar het Zuiden te ver

sohuiven. , 

beland was toen nog niet atn zoo verbrokkelde ar

chipel als nu. Wel bestonden waarschijnlijk eenlge smalls 

wateren, moS. ^ iE£M^ m^m%^n VSSm mz. T^iSl gevormd. 

De kust-lljn liep| afgezien van de smalle openingen der 

kustrlviertjes, zonder onderbreking door van Vlaanderen 

tot da Uaas-Soheldemond ten Hoorden v3n Voome. De ver

andering kwam na 600 n.Chr*. 

üe hervormde getljtoeweglng verbreedde de aanwezige 

smalle openingon tar plaatse van Roontoot en Wielingen, 

blJ hooge vloeden drongen groote hoeveelheden seewater 

naar binnen en overstroomden het ].andf Zeeland en Vlaan

deren tot de lijn Gent̂ oBrugge werdLen tot «en eonrplex el-

landen* Oe watsrsn die In Koonpet «teztüimi bereikten de 

Schelde sn voerden het rivierwater In «teads stsrker 

wordende mate westwaarts. De naam Schelde ging ever op 

dezen tccm^ thans Ooater-Schelde genoemd en de vroegere 

verzandende rivierarm kreeg den nsiam Strlene. Het Is 
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waarschljnUJk tegen het Jaar 7CX), dat dexe verlegging 

een voldongen feit was geworden» Be vroegere rivier

beddingen ̂ daaronder l>egrepen de Strlenëi werden opge-

v>UA toodat tegenover h^t lendvafl-ie» tengevolge van het 

ont>ataan van de Ooster-Soheldtf landaanwlnat stond in 

de HoordGjijke «oegaten^ welke dlchtallbden en aeker 

met behulp van den mensch door Indljklng tot land wer

den gemaakt* 

Met het verder echrijden van dezelfde processen werd 

de verdeeling van land en water In het zuidelijk ge

deelte van de Provincie Seeland oolc herhaald-'elijk ge* 

wijzigd* Dasse ontwlkl:ellng lo In groote trekken ook 

historisch te tj^Vvolgen, Dese geichiedenle maakt den 

indruk een geologisch enel opvolgende reek» van katae-

trofen te zijn geweeet voor dit 'duidelijk i;ealand| toch 

zijn dit niet toevalligheden, de geologische ontwlkkelinga-

cyclua gin̂ : on/erstoord aljn gang, waarbij als factor 

ook een langEame rij zing van het zeepeil behoorde* In 

coiribinatle rnet de andere factoren werd dit voor Zuide

lijk I'ieeland fataal. Verbreeding en verdieping van de 

Oester-Schelde raot landverllaa langs de boorden en op-

vulliïig van de Koordzuid gerichte wa eran tusschen de 

eilanden waren de natuurlijke gang van zaken. In de fee-

schledenis komt landverllea echter zeer duidelijk uit 

in de beschrijving der overetâ ooïalngen. Dech landaan-

winst wordt selden of nooit besproken* Toch konden de 

eilanden mede met behulp van indljklng en de door de 

natuurkrachten aangegeven lijn volgende, uitgroeien 

tot grootere Ooatweat gerichte eilanden* 



43. 

H0OPDST«K II - VOORÖESCHIEnENXS - J'ar.5,DE SCHSLDE, 

»og eens herhaalde zich het spel» Kiettegenetaande 

de voortgezette verwljdlng én verdieping van de Ooater-

Soheldé Is ElJ reedB «Inds eeuwen ifxlet meer de beneden

loop vari de Schelde, haar taak werd overgenomen door 

wat nu de Westfir-3chelde heet* Omst^eeke 1200 moet het 

emalle water de Hont genaamd diep Ooatwaart» van de kuat 

het land xljn binnengedrongen. In de 15de eeuw trok 

de«e geul het Sch^ewater tot zich en werd benedenloop 

van de rivier» I>« benedenloopi la zijn wezen een wadden-

Ooeter-

ötroom gelijk de Schelde, had een soortgelijke ontwik

kelingsgang, tandverlles lange haar boorden la veelvul

dig vast te stellen (b.v. land van Saeftlngen). 

Anderzijds is er ook weer landwlnst te noteeren, 

door opvulling, afdammlng en indljklng van de Noordzuid 

gerichte wateren, gelijk wlJ ook blJ de Ooster-Schelde 

«agen. Opvulling van het Sloe, consolldeerlng van Wal

cheren en '̂ uld-Beveland, aangroelln^ aan 2eeuwsch-Vlaan

deren. 

I 
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De gegevens omtrent loop en vorm van de Schelde 

en mogelijke rlcUtlngsveranderlngen van dien stroom ge

durende de eerst» tien eeuwen onzer Jaartelling sijn 

vaagf 

Echter wordt aangenomen9 dat de Schelde vanaf de 

plaats waar thans Antwerpen llgt^ naar het Noorden stroom* 

de lange de tegenwoordige Eendracht en zich met de Maas 

vereenigde. Gewezen mag worden op de veronderstelling, 

voXgens welke de Schelde een zijrivier van de Uaas zou 

zijn geweestt Sporen van een vroegeren Scheldearm zijn 

door Lorij aangetoond bij Breda. 

Volgens Coasar zou de Schelde bij Strlenemonde zich 

met de Uaas vereenigd hebben. Honderd en dertig Jaar la

ter wijst l'linius sr op, dat de Schelde direct in zee 

mondt, daarbij ^e volkeren noemende die aan d« oevers 

woonden* Twee eeuwen na Caesar noemt Ptolomaeus een nieu

wen mond, de "Tabula", maar sluit zich in zijn verdere 

beschrijving aan bij Caf sar. De Schelde zou toen volgens 

hem een Uaasmond en een monding in zee gehad hebben* 

De door Plinius en Ptolomaeus aangegeven monden wor-
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den o.a. door den Ylaaasehen onderaoekar Canibler win^ 

der waaraohiJnXlJk ̂ aeht; hij meent» dat da TabttXa van 

Ptelaffiaatia het banadans«daalta van da Slncfallai ba-

kend alt da IMX Friaanlum uit da Sata aauv^vaa* 

Haeneeour maanti dat voor den vloed van 820 het 

Zuidelijk deel der lAgane na Batb op de Ooeter-Schelde 

en aoo op aaa looada» Dit KOU dan habban noeten gebeuren 

voXgena de lijn Veumai Brugge, Sluia» Vliaaingen, 

Batb. Dit ia aan v^x'ondaratalling dia bij oplettende 

beatudeering van de kaart aiogelijk lijkt* Da vraag ia 

aohteri of Haeneeour aieb ia het tijdatip niet vergiet 

heeft o]iidat er in 820 vaarsehijnlijk reeda een Wielingen 

bestond* Ueer waars^ijalijk ia, dat toen Zwin en Braak-

nan sieh aan het ontwikkelen waren* 

Ken beeld vormen van land en wateren uit dien tijd 

kan niet andera «ijn dan ênn globaal aangeven van enkele 

feiten dia de geaohiadenia vermeldt* 

In den Bomeinaohen tijd vaa da veenvorming in vol

len gang* Caeaar beaohrijft de Henapiera en Uorinnen «la 

wonende in bosaohen en moaraeaan. Strabo an Taeitua aehil-

deren het land ala een noeraaeiga atreak door een atrook 

atevigen grond van de xee geaoheiden» hetgeen dua over-

eenkoiBt met hetgeen de geologen In het vorige hoofdstuk 

beaohrijven* 

Da talrijke arehaaologiaoha vondaten atellen ona, 

volgens A.Rutot (1903) in ataat» met vrij groote nauw*-

keurigheid het eind van het vaentijdperk vaat ta stallen 

en hij komt tot het baaluit» dat da overatroosiing »a 

273 dit tijdperk afgaaloten heaft* 
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Goftselet en Rlgaux (1877-1878) iraXlce de bewegingen 

van den bodem Van Vlaanderen bestadeerden en ook Blan*-

ohard (1906) «tellen deicen datum later» Zij konen tot 

desa veronderatelllng door gevonden munten «n iporen 

van invallen van barbaaraohe stammen en eonoludeex̂ dni 

dat deze overstrooming weUce een eind maakte aan dit 

veentijdperky moet hebben plaats gehad djnstreeks 337« 

Het duidelijkst is dit aan te tooeh voor de vlakte van 

het tegenwoordige Aransoh-Vlaanderen. 

Casibier (1907) meenty dat men dese beide data oom-

bineeren moet. De everŝ r̂ooming noet men eieh niét als 

een plotselinge ramp van enorme aftsetlngen voorstellen. 

In elk geval staat vast| dat het eind van de veen-

periode werd ingeluid door een opdringen van ds xeei door 

openingen in de oude kuststrook^ hetslj door swakke plek

ken in den enden strandwal» hetsij door de bestaande see-

gaten, en dat dit geschiedde omstreeks 273-337| hetgeen 

dns vrijwel overeenstemt met de mededeelingen in het 

vorige hoofdstuk van Dr.Tesoh «n Dr. Helnhold* De ever-

strooming breidde Kieh uit tot aan de uiterste grens 

van de kuatvXakte Volgens de lijn Veumst Loo, Dixmul-

den, Oudenburgf ten Hoorden van Jaibbekef BruggOi dan 

langs de £ H. hoogtelijn, vormde om fle Westsr^Sohelde een 

breede strook en een golf om Antwerpen en viehtte sitfh 

van daar naar het Voorden van Holland, Daitr sette zioh 

klei en aandige klei «if, 

Vaarsohijnlijk was op den duur de heele vlalete 

slechts blJ vloed door het water overstroomd en werd de 

aanvoer on afvoer van water geregeld door een wijd ver-
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takt systeem van hoofdtakkeni xljtakken, geulen van de 

twttede orde f derie o ^ ^ «XUB»! tooals wlJ dergelijke na

tuurlijke systemen kexmen uit lagoasn- en waddenstareken* 

X)e hoofdtakken vleien waarsohljniljk «amftn met den 

veranderden loop der rivieren welke In het haf uitmond

den* Hst opallhhen ran bepaalde deelen van het over» 

stroomde gebied gl»g «aarsehlJnXlJk vrij anel In zijn 

werk. 

2̂ 00 blijkt uit oorkonden en boeken uit oude kloos

ters, dat In da 7de eeuw reeds vele streken van dit ge

bied bewoond waren en namen haddeui^ Ota* op Valoheran^ 

de Vier Ambaohteui de Bevelanden en 8chouven« 

Wanneer men dit feit In overweging neemt en combi

neert met hetsreen In het vorige hoofdstuk Dr.Tesch an 

Dr «Hè Inhold madedeelden over de geleidelijke afbraak va» 

den ouden strandwol en opbouw van een nleuweni Xangsaam 

van Vlaanderen vla Zeeland naar Holland voortschrijdend 

gedurende een tijdperk van 300 tot 800 n«Chr.| dan is 

het loglsohy dat ddk "^ het Zuiden de landen niet allean 

het eerst weer boven water kwamen loaar ook het eerst wer

den beset en uitgebuit vanaf de daar dichtbij sljnde 

hooge en droge gronden waar de kloosters middelpunten 

vormden van eUltuur* Be xleh In het Zuiden vormende 

eehorren verminderden het vloedbek]lcen. Oe eerste bewoners 

vestigden xich op terpen hetgeen erop wijst, dat er toen 

daar nog geen dijken waren» Uen spreekt in Zeeland van 

hlllen of vlledbergen* ZIJ sijn opgebouwd uit grond die 

onder de oppervlakte ligt, hier en daar dleht boven de 

derrie, zoodat hun voet nu door de bovenste kleilagen 

omsloten wordt. Ook hieruit blijkt, dat se ftntstonden 
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voordat dijken veinlere opslibbing verhinderden. Dr, 

de Wan la zijn "Vluchtbergen In Walcheren en Vlucht-

bergen in Schouwen, de Bevelanden en Tholen", meent 

dat dexe terpen geen woonplaatsen maar vluchtheuvela 

waren. Het meeftt treft men se aan bij nu verlandiafe 

geulen of kreeken en bij toenmalige dorpen. Uit hun 

kleine oppervlakte concludeert men, dat de bevolking 

nog zeer dun was. De groote hoogte der terpen blijft 

een eigenaardig punt. 

Volgens de zeer vele namen die In de dde eeuw 

reeds beotonden moeten in dien tijd dé Vlaamsche kust* 

vlakte en de Zeeuwsche eilanden reeds geheel of groo

tendeels boven water zijn gekomen en «elfe voor een be

langrijk deel bedijkt zijn geweest, dus in den tijd, dat 

Holwerda de catastrofen beschrijft op onze Hollandeohe 

kust (9de eeuwj ondergang van Duurstede). In 837 land

den de Noormaxmen op heffe Hand" Walcheren en deze heb

ben daar stellig bedljkingon aangetroffen. 

Zeeland en Vlaanderen ontwikkelden zich gedurende 

de 10de eeuw tot en met de 13de eeuw op betrekkelijk 

rustige wijze. Steeds hadden meer bedijkingen plaats en 

deze periode kan gelden als een eerste eeuwenlange ver

overingstocht op het water. 
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Hoe etond het nu »«t de Schelde na de veenperlode? 

De ovcrleyerlnsr meldt, dat fflUehrordus In 695 

op het eiland Walcheren landde» Jcomende van het nu ver

dwenen Wulpen waar hlJ een kerk geeticht had» 

In het klooster van Egiaond 1» een kaart gevonden 

"^'^li^e ^/ van Zeeland omstreeke 600, waarvan «en photografle blJ 

deze schets Is gevoegd. Hoewel deae kaart uit geschied

kundige en topografische overwegingen meer als fantasie 

ie te beschouwen 'dan als waardevol en betrouwbaar docu-

toenti verdienen enkele pimten onze aandacht, n»l., dat 

Walcheren daarop een eiland Is en Schooneveld ontbreekt. 

Bovendien Is het opmerkelijk, dat hoewel dease kaart rij

kelijk voorzien Is van Inscripties van Jongeren datum, 

er geen opmerking op t« vinden Is betreffende de Otto-

gracht» Waarschijnlijk Is deze kaart de vru^cht van ean 

Mlddeleeuwsche geschiedkundige studie van Zeeland. 

Cambler meent, dat de mond van de Honte ontstaan 

1« in de periode der groote overetrooialngen in den loop 

der 4de eeuw. Vorm en afïnetlngen moeten echter belangrijk 

verschild hebben van de tegenwoordige Honte. Ook de 

Ooster-Schelde zou In dezen tijd ontstaan kunnen zijn 

•n de monding van de rivier de Schelde zou zich yan den 

Maas- Rijnmond naar den Roompot (Ooster-Scholde) ver

plaatst hebben» 

Door de bestudeering 6»T verschillende beschouwingen 

over de Schelde In de provincie Zeeland, UJkt het ge-

wenscht om blJ de verdere beschouwl:nigen uit te gaan van 
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een etend van zaken zooale deze aan het eind van de 7de 

eeuw waareohljnlljk aanwezig was. 

Zeeland beetond toen uit groote en kleine eilan

den waarvan er vele rijp.voor bedijking waren. Tusschen 

dexe eilandengroepen trof men Suldnoord en Oostwest 

gerichte waterloopen aan. De laatste, vroeger vermoede

lijk slechts sij takken van ds Zuldnoord gerichte hoofd

geulen, waren waarschijnlijk door de afbraak van den 

ouden strandwal, gevolg van heftiger Inzetten van den 

Atlantlechen getijstroom door het Kanaal, direct In 

verbinding gekomen met de xee omstreeks 300 en daarna, 

soodat de twee stelsels geulen elkaar overlapten xonder 

dat gedurende langen tijd van een overheerechlng van een 

der eyetemen als ivoofdarmen kon worden gesproken. In elk 

geval mag op goede gronden en wel volgens historische 

mededeelingen betreffende de breedte en diepte der stroo* 

men welke Walcheren van den Zjildelljken overkant scheid

den en over de breedte van de wateren tusschen Noord-

Beveland en Schouwen worden aangenomen, dat deze^nleuwe" 

mondingen «en geringe capaciteit haddSn vergeleken blJ 

die wij uit den Jongeren tijd kennen. Dese nauwe door

braken van de duinenrij waren ulet zeldaam. Zeshonderd 

Jaar later slet men In de lagunen-dulnenrlJ van Noord-

Holland eveneens dergelijke nauwe c, openingen (sle de re-

eonstruotie van Holland uit dien tijd In Beekman*s Hls-

torlsehen atlas). 

De Schelde had In dien tijd dus waarschijnlijk drie 

loozlngsmogelljkheden, a.1. langs de tegenwoordige Wes-

tei^chelde, lange de Ooster-Schelde en langs de Strlene» 
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Het ie moeilijk uit te malfien welken we^ destijds de 

voornaamste was, «Taareehljnlljfc warien het eerst Strlene 

en Oöster-Schelde en pas later de H<3nt«* Schtery xooals 

In het vorige hoofdstuk dr.Tesch en dr.Relnhoid hebben 

uiteengezet boog het hoofdsysteem onder de Inwerking 

van grooter wordende getljwerklns In het dulden tegen 

de aonbeweglng naar h«t Zuiden om. Steker Is, dat eerst 

de Strlene verzandde en later de mensch de natuur te 

hulp kwam blJ hét afdnmmen van Sloe en Kreekrak, waar

bij de Ooster-Schelde als Scheldemond uitviel. 

Dat toegangsgeulen van niet zeer groote capaciteit 

tot de lagune ten ?ïulden van den geweldig grooten en 

breeden RlJn-Maasmond lang bestaan souden hebben zonder 

»en zeer sterke verruiming te ondergaan, schijnt op 

het «crete gezicht eenlgermate ongerijmd. Btear wanneer 

men alch In den toestand van dien tijd Indenkt, wordt 

dit anders. ÏÏlet alleen Is het mogelijk, dat het verschil 

In getlJan5)lltudo en kuststroomen op de 2eeuwsch-Vlaam-

sche kust en V66T den Maasmond destijds minder groot 

was dan thans, door een andere Interferentie van de 

Schotsche en de destijds «wakker doorkomenden Atlantl-

öchen vloedgolf, «oodat het "ombulglngsraoment" werkende 

op het hoofdafvoersysteem, nog niet IBOO groot was. Ook 

een andere overweging helpt ons den toestand «enigermate 

te verklaren, 

Uen had eenmaal in den Uaasmond een xeer grooten 

machtigen toegang tot het achterliggende water̂ êbled* 

De vloC'ü trok daar gemakkelijk In en verbreidde zich 

snel langs het daarop georiënteerde systeem van geulen. 

De eb kon ook gemakkelijk volgen. 

I 
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Daarentegen wae de, weg voor vloed- en ebetroomen 

door de Zuidelijker gaten van kleiner capaciteit.aan

vankelijk er «en van grooten weeratand^ nauw© buiten-

toegangen tuöschen de banken, ondiepe openingen Van den 

«trandwal waai- door reeulteerende atroomen tn winden 

een harden etrljd gestreden weM om de opening weer 

dicht te maken, althans te beperken, In een estuarium 

met sterken weerstand blJ en aan den mond en met ondiepe 

geulen binnenwaartöf wordt de werking van eb en vloed 

blnnenwaarta ten «eerste getemperd, hetgeen omgekeerd 

wederom de vergrooting en verdieping van geulen «n mond 

tegenwerkt. BIJ coromunlceerende geulensteloila, waarbij 

er een is, dat weinig weerstand biedt en zonder moei

lijkheden op de ifiee toegang geeft, is het voor het ande

re stelsel, dat versperd Is door plaatselijke weerstan

den, onder de voortdurend en gelijkmatig werkende krach

ten van getij stroomen, moeilijk de overhand te krijgen, 

Dit geschiedt dan ook ten slotte bljn o. steeds slechts 

door bijzondere oorzaken, n.1. catastrofen. Deze catas

trofen worden, wanneer zlJ geen geologlsehen grond heb

ben, bijna altijd veroorzaakt door het toevallig gelijk

tijdig optreden van verschillende typische meteorologi

sche verschijnselen, b.v. hoogwater met storm, welke 

door zijn draaiing het water In de verschillende mondin

gen over langeren tijd opstuwt, en springtij. Bit sa-

mentreffen van verechlllande maximale verschijnselen, is 

een zeldzaam gebeuren, ̂ ooals het bij kansspelen gaat, 

dat een bijna nooit voorkomend verschijnsel zich In een 

korte periode meerdere malen herhaalt om dan gedurende 
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xeer langen tijd niet meer op te treden. ZCo is het 

voor de eatstrofen ook vaak. Ka de voor Zeeland KOO be

langrijke overatroomlngen nè 300^ welke zich tot 900 

In Holland voortzetten, was er gedurende enkele eeuwen 

In Zeeland een tijdperk van betrekkelijke, rust, welke 

de menschen noodden ateeda meer l&nd in te dijken. 

Eerst forsche eatastrofale stormen verdiepten en 

verbreedden de Suldelljke gaten. De vloed ontmoette 

daarna minder weerstand en ploegde zijn geulen uit. 

De getijwerking binnen werd sterker en het invloeda-

gebled ten opzichte van dat der Koordelljker mondingen 

nam toe. Daardoor vermeerderde het kwantum eb- en vloed-

water» geleverd door den door stroom verbre e den mond 

waaruit nieuwe verdiepingen en veranderingen van geulen 

en mond ontstonden. 

Bijna steeds zijn catastrofale stonnvloeden de 

dommekrachten geweest, welke het mogelijk maakten, dat 

de continue en met zekeren tendens werkende uitwendige 

krachten (getij, golven, wind), het geheel naar hun 

beeld konden herschegaen. 

Wij zullen thans, om tot een klaarder overzicht te 

geraken, telkens stuk voor stuk de ontwikkeling nagaan 

der vervchillende landen, welke aan de Wester- en de 

Ooster-Schelde liggen en achtereenvolgens! Zeeuwsch-

Vlaanderen, Walcheren, Kuld-Beveland, Hoord-Beveland, 

Schouwen, Duivelend en Tholen behandelen, hierbij voor

al steunende op de studies van Camliier, Utrecht Dres-

selhuys, F.Muller, dr.A.A, Beekman en Blanehard* 
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Par,3, ZEEUffSCH-VLAANDEREN. 

B« geschiedenis van dexe streek Ift zeer ingewik

keld door talrijke groote overstroomlngen en oorlogen. 

Het land begon sinds de 8ste eeuw boven water te ko

men. In 707 wordt Aardenburg genoemd, Oostbur^f zou tus-

«ehen 707 en 713 êoatt- 3t»U!rsu»ar bexocht zijn. Tusschen 

811 en 817 blijkt de streek van Aardenburg vast te lig

gen (Pagus Rodesius)» In 840 bestaan de kloosters Val-

deghem en Rodenburg| terwijl In 939 de bedijkte schor

ren tusschen Oostburg en Ystendljk door graaf Arnoud aan 

de abdij St.Pleter geschonken werden. 

De streken van Heetkerke, Houttave, Vliesseghemi 

Llseeweghey Uytkerke^ Oostkerke en Lapscheure versche

nen tusschen 961 en 988 ten Koorden van Brugge. In den 

loop van deze eeuw Is er ook sprake van de Vier Ambach

ten. De omstreken van WaterVllet woirden In 972 gesigna

leerd» Boterzand ten Koordoosten van de Braakman, is van 

990, Axel van 991. Het is echter wel mogelijk, dat vele 

de2er gronden alhoewel boven water, nog niet bewoond 

waren. 

Wat de gesteldheid van het land In de 12de eeuw 

aangaat, kunnen we ons volgens Beekman, Boers, Ramaer, 

Blink «.a. wenden tot de beschrijving van Utrecht Dres-

; / selhnys <de kaart die Utrecht DresseUiuys van de pro-

I l vincie iieeland x^oonstrueerde voor de XSde eeuw, Is aan 

dese schets toegevoegd). In dien tijd had de Schelde 

ter hoogte van Fort Calloo nog een linkerarm die min of 

meer evenwijdig liep aan de Honte en verschillende namen 

draagt In opeenvolgende vakken. Onder den naam Dullaert 
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liep deze ai*m ten Noorden van Hulst, om zich ten Zuiden 

van Axel voort te «etten als Bolixate. Ter hoogte van 

de tegenwooz*dlge Braaksian splitste deze zich In tweeSn* 

rte Zuidelijke tak, de Slnofalla, liep langs Middelburg 

naar Sluis, hiervan heette het stuk tuaschen Middelburg 

en Sluis Lapacheure Gat* Oe HooMer tak heet de Slmara 

en loopt langs Yzendljk en Oostburg* Deze beide takken 

kwamen uit In een groote baai, genaamd "Lichaam der Slee*** 

Daarvan werd later een deeVZwln** genoemd. Deze baai 

stond nu naar Cambler meldt, door de Budanvllet In ver

binding met Damme en door de Relgersvliet met Brugge. 

Beekman geeft echter den waterloop van Brugge tot deze 

baai aan als Varssche Vaart, Zoute, Vaert ^In, langs 

Damme, terwlj^ de Relgersvliet vo3̂ enfl hem een klein 

watertje Is, dat uit het Westen komende, ten Noorden van 

Damme in de Vaert v̂rln mondt* Ten ̂ sŝ icnTvan Cadzand en 

hiervan gescheiden door schorren en het Strijdersgat 

(nu Strijdersgat polder), de Sout̂ i (nu Zoutepolder) en 

het Zwartegat bevond zich het Watering de Groe met het 

dorp Uoerkerke. Tassohen deze Watitrlng en het eiland de 

Gatemisse, heeft man een kreek wïxar de Ooetburgsche 

haven aan ligt. Beekman vermeldt, dat Baarzande In den 

hoek tusschen Groede en de oude Yovene, reeds In 1212 

bedijkt werd. Ten Westen van Gatemisse scheidden Be-

verne en Hugovllet dit eiland van het eiland Biervliet. 

Ten Oosten van A^denburg (bewester Eede) stroomde de 

Coxyde. Het eiland Biervliet werd voorts bespoeld door 

de Braakman. In 1285 werden door Jan van Kamen blJ het 

Ambacht Assenede, schox*ren bedijkt In het Zuiden van de 
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Braakman. De»e schorren werden nog doorsneden door de 

Zoute, die Kieuwerhul» (later Sas van Gent) iftet de 

Braalosan verbondt 

Ten Oosten lian de Braa)cman bleken reeds gronden 

aan het water onttrokken te «IJn» Het Westelijk deel 

van het eiland Wemelswaard of Boterzande maakte ook deel 

uit van het Ambacht van Assenode on werd begrensd door 

de Blljee, die zich weer In tweeen splitste, d« Otenée 

en ds 2outvliet (de^e bestaat nu nog In de Zeven Trlnl-

té polders). De Blljee was de haven van Axel en ver-

deelde het Axeler AjBibacht in beoosten en beweaten-Aaöïaclxt» 

Het Anfiiacht van Zaaraslag ten Koorden van dat van 

Axel en ten Zuiden van de Otenee was in 1200 nog een 

eiland waarop de Zaamslag, Otenee en Andijk lagen. 

Ten Vesten van het Hulster Ambacht heeft men Boli-

xate en Hellegat, waarvan de laatste doorloopt tot da 

Honte* Het Axeler Ambacht werd doorloopen door de 0ul-

laert, de Vogel, de Saaftlngen. Ton Westen van de Honte 

had ïflen nog niet bedijkte inoeraaaen. De landen tusschen 

Hulst en de Vogel werden met de duidelijke gronden ver

bonden door de Langendam, dwars door de Dullaert, (nu 

nog Langendam polder). 

Tot xoover'heeft men een schets van 2eeuweoh«'Vlaan-

deren in het eind van de 12de eeuw» pp de tegenwoordige 

kaart van Hoord-Vlaandaren Is Juist op de Belgische grens 

een vrijwel continue strook waar te nemen van terreinen 

die lager liggen dan de naburige» Oeze strook land loopt 

langs het ?»vin ten Noorden van Sluis ongeveer evenwijdig 

aan de Honte, ten Zuiden van Oostburg, Ysendijke, Bier

vliet, Axel, Hulst, Kleldrecht, Calloo. Op de tegenwoor

dige kaarten worden hier moeraasdn aangegeven. 



57. 

HFDST.III - ROM.TIJD TOT 1288 - Par,,3jZBEUWSCH-VLAANDEREN. 

Deze streek heeft er dus veel van do Schelde-arm te 

Bijn geweeati waar Utreoht Dresaihuyfl gewa^ van jnaalcte» 

SSett'moeilijk is het| om de gedaantewisselingen uit 

de 13de eeuw en X4de eeuw te volgejio Hlsterisohe ge

gevens Ki^n hier niet voldoende nauv^eurig, Cambier 

schildert de gang van zaken door op te jnerkenj dat de 

r^pen elkaar even «nel opvolgen als de bedijkingen van 

de vele hierboven genoemde leeamen,! In de vernauwde 

geulen treedt de vloed nu vaak krachtiger op, vei*woe«t 

zoodoende de dijken en herovert ingepolderde landstrekm • 

De Ëde verzandde b.v», zoodat de monniken van Aardenburg 

in 1244 een kanaal graven naar Slependamme, 

De kreek de Vogel wordt in 1276 bedijkt. Het Oosten 

van Saeftingen wordt weldra bedijkt en de Saeftingen 

verdween, naar Blanohard meldt. De slikken, de Waterlan-

den, worden In 1282 door Jan van ^assai; blJ de ambach

ten Aardenburg, Oostburg en het eiland Biervliet gevoegd, 

waardoor de Coxyde, een deel van da Elmare en van de Be
en 

verne vernauwen de verbinding tusschen de Braakman en 

het Lichaam der 3ee verbroken was. 

De overetroomlng van 1277 is naar verhouding tot 

die in 1288, toen de heele streek van Ossenlsse onder

liep, niet belangrijk* Ossenlsse werd vier Jaar later 

weer bedijkt. BIJ Yzendljk «n Oostburg alet men In het 

begin der X3de eeuw meei^dere bedijklngsn uitgevoerd, 

waardoor In 1267 en 1261 de afsoheldlhg tussohen Wul

pen en het aobacht Groede verdween. 

Dit alles wordt In 1377 echter weer verstoord. 
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Par.4j WALCHEBBN TOT 1288.-

Zooals reeds vermeld werd^ la van Walcheren bekendi 

dat het ln«^S besooht werd door WillebrorduSf en dat 

de Noormannen er In 837 landden* In het begin der 13de 

eeuw was het volgene Cambler en Utrecht Dreseelhuys 

verdeeld In vier deelen, onderling gescheiden door wa-

terloopenj Noord-, Oost-» 3uld- en W»atwateriig» 

Vanuit het midden verdeelden de wateren zich atraalege-

wi^s* Naar het Zuidwesten de awillnge, die voor een 

groot deel Bottlnge heet, naar het Zuiden de Wljtvlleti 

naar het Ooeten de Arne, naar het Zuidoosten de V̂ elsln-

gen en naar het Noorden de Vaal* Deze wateren verzandden 

snel In deze eeuw* Beekman vermeldt, dat blJ een gift 

van den Roomsch-konlng «an den Graaf van Vlaanderen, 

Walcheren In 1007 als é4n geheel eiland behandeld wordt 

en dat deze wateren reeds In de 11e eeuw van de zeear

men gescheiden waren door êên doorloopende bedijking om 

geheel Walcheren heen* 

lü'onieköchrijvere (Reygerabergi Chron. van 2ieeland, 

Boxhomt Chron^ van Zeeland) meldden wel, dat Weatkapel-

le zeevaart en overzeeschen handel heeft gehad» Het moet 

dan, zooals Beekman opmerkt, min of meer beschut gelegen 

hebben* Wellicht waren de banken de Hasaen, de Kalloot 

en Kuerena, die nu nog voor de kust liggen, toentertijd 

hooger (platen). In het begin van dit hoofdstuk la reeds 

gewezen op de nauwe openingen die vermoedelijk vanaf de 

7de eeuw In de duinenrij aanwezig waren* Men kan zloh 

dus de vraag stellen of deze banken restanten, van da 

oude duinenrij, of, gelijk de Vlaamsche banken, door de 
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getijstroomen zijn aangevoerd. Beekman acht de geschied* 

kundige gegevens omtrent Weatkapelle eohter niet van 

dien aard, dat hij tot een andere vorm van Walcheren 

In vroegere tijden daar ter plaatse durft te besluiten. 
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Par, 5, 3UID-BEVfiLAKD, TOT 1S88, 

Dit eiland draagt sljn naam in officieel* stuk

ken reeds in 976, als Pagus Bevelanda. De huidige vorm 

van het eiland Is ontstaan uit vele kleine eilandjes. 

Omstreeks 1200 zag het er heel anders uit dan thanst 

Het Westelijk deel bestond feitelijk nog niet, terwijl 

er in het Oosten land was, dat later geheel verdween. 

Het eiland werd door de Yerseke gescheiden in Bewesten 

en Beoosten Yerseke. Van de oude Yerseke is weinig of 

niets overgelSbven, zoodat haar oude loop moeilijk te 

"bepalen is. Men neemt gewoonslljk met Utrecht Dressel-

1 huys, van der Aa en Hollestelle aan, dat deze waterloop 

lange de Westzijde van de in 1530 opgeraerkten Sanddijk 

liep. Dit zou ook In overeenstemming zijn met de terrelns-

geeteldheid aldaar. Bij en door den Noordhoek van de Pol

der Kruiningen zal de Yerseke zich dan Iets Oostwaarts 

onigebogen hebben. Van Bewesten Yerseke was V/olfaartsdljk 

gescheiden door de belangrijke Schenge en Baarlandy en 

Borselen door het Swake. Wanneer de afzonderlijke deelen 

van «uld-Beveland Bewesten Yerseke bedijkt en vereenigd 

werden, is in het algemeen niet met zekerheid te zeggen. 

Het oudste daarvan is Nisse, dat in 1S47 ingedijkt werd» 

Sedert 1271 heet het Gerbemisse. Beoosten Yerseke werd 

in Oostwestelijke richting doorsneden door de Hinekellnge. 

Het stuk ten Noorden hiervan was verdeeld door de Vemout-

see, ten Oosten waarvan men Relraerswaal vindt. Vesrder 

ziet men In dit Noordelijke deel nog de Duvemee. 

Tuaschen Borsele en Baarland heeft men de Dlerlk, terwijl 

Boreelen zelf door de Yve doorsneden werd. 
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Ten Westen van Bewesten Yerseke vindt men veel 

schorren ala Heinkenssandi Schuisse^ SteenissC| etc*» 

met de wateren Schengee en Looyve. pe vereenlglng van 

de verschillende deelea gaat vanaf het einde der X3de 

eeuw geregeld haar gang* In 1209 was Wemeldlnge be

dijkt* Voor 1289 was het reeds met bewesten Yerseke ver-

eenigd* In 1280 en 1289 werden de schorren Ovezande, 

(nu Polder Oud-Ovezande) en Holnkenzand (nu Polder Ou

de land) bedijkt en wai*en zoo eilandjes geworden* 

De vorm van Sutd-Beveland in 1288 Is dus uit de 

kaart van Utrecht Dresaelhuys op te maken^ mits men de 

noodlge aandacht besteedt aan de Ingeschreven Jaartallen. 
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Par.6, NOORD-BEVELAND TOT 1288. 

In 1105 wordt dexe naam het eerst In een charter 

genoemd. Daarvoor was het onder de algemeene naam "Bo-

veland" begrepen. Dit eiland Is door de Zuldvliet van 

Wolf aar tsdljlc gescheiden. De Wijtvllet verdeelde het 

In de 12de eeuw In tweeSni Bewesten en Beooaten Wljt-

vllet, wat toentertijd twee afzonderlijk bedijkte ei

landen waren» De Wljtvllet werd tueschen 1208 en 1247 

In het Koorden en In het Zuiden afgedamd* De overatroo-

jnlng in 1288 brak echter door deze dammen heen. 
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Par.7, SCHOUWEN-,TOT 1288, 

Schouwen la een yan de oudate Seeuw8«h« eilanden. 

Dit sal vaarsehljnlljt, evenala bij Walcheren, te danken 

zijn aan het feit, dat men hier t» maken had met een 

bestaande duinenrij waar een aanwas een gunstig aanhech-

tlngspunt aan heeft. Xn 838 was het bewoond, In 976 

wordt van Pagua Scaldis gesproken, waarin dus de naam 

Schelde tot uitdrukking komt. Ook hier heeft de geschie

denis veel gedaantewisselingen gezien. 

V{pr de 13-de eeuw weet men van de gesohludenlt van 

Schouwen zeer weinig met eekerheld. J?lorls V heeft het 

aangeduid als geheel bedijkt te zijn (1S91)* In de 13de 

eeuw was het In zes deelen onderverdeeld* 

Het eerste bestond uit de gronden van Henesse en de 

Haamstede, die van de rest gescheiden waren door de 

Schelveringe. Ten Oosten hiervan lagen de dorpen Haam

stede, Burg, Clauskinderen, Noordwelle, Serooskerke en 

Ëlckerzee op een eiland, dat in het Oosten weer begrensd 

was door de Helckerzee, die In het Noorden werd afgeslo

ten in 1166 en In het Zuiden In 1275* De resten hiervan 

vindt men op de topografische kaart nog In den vorm van 

de Elckerzeesche Vaart en de moerassen van Schouwen. In 

1286 werd Klaaskinderen met dit eiland verbonden. Ten 

Oosten van de Helckerzee vormde het Ambacht Brljdorpe 

het derde deel waar In het Oosten Brouwershaven lag* 

De Duvonee, die nog In het kanaal Brljdorp-Brouwershaven 

bestaat, was de grens met het vierde deel waar de dorpen 

Kerkwerve en Regerakerke op gelegen waren. Ten Zuidoosten 

van Schouwen, over een stroom ISaalJe genoemd, strekte 
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I «Ich Qiiaal of Poort^asabacbt met de stad r.lerlkz»* en 

en het dorp Qordendamme ult< Het cesde deel heet Zuid-

land. SchovEwea werd tn het OoBtsn bospotlfi. door d« 

Cïouwe of Golde, een broede etroom, wmiï*van ketlTocnflellJk 

deel Bunnemeere en het Zuidelijk deel SSuld-Gouve. heette. 

Moer Noordelijk verdeelde deze waterloop zich in tweeSn 

OBï Dreischor heen, de Noord-Gouwe tueschen Schouwen en 

Drelschor en het Bljkwater of ÏToorderdlep tueschen Drel-

echor en Dulvelond. Voor de geBohledenlo beatudoer-lng 

van Schouvren is van belang het werk van Mr.A«J»F, Fokken 

"Schouwen voor 1000"• In deel I, Bljlâ ee H woï*den repro

ducties van een aantal kaarten van 'Zeeland en Schouwen 

besproken, terwijl van ^.W, des TODCÖDG ini "Het geslacht 

van Renesse van den ooraprong tot 1430", eveneen» yele 

inlichtingen omtrent Schouwen te vinden Kljn. 
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Par.8« DUIVELKMD TOT 1288. 

Het oudate deel van Duivelend 1» dt Viöï'bannenpol-

der* In de ISde eeuw waa het Noordelijk deel van da 

raat door de Steenen 2waan geacrhelden* Hiervan ia nog 

een reatant te vinden In den mond van een kreek ten Noord

westen van Nleuwerkerk. 
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Par.9i THOLM TOT AAN 1S88. 

In d« rlJ van de tot nu toe behandelde Ẑ eeuwsch* 

eilanden la Tholen, volgens Catóbler, van den meest re-

centen datum. In de 11de en 12de eeuw bestond het uit 

vijf deelen. 

1} Het eiland van Stavenlsse» 

2) Sint Maartensdijk (de tegenwoordige Cendeland-

polder) die ten Oosten van andere deelen ge

scheiden was door de Haaatee* 

3) Westkerke met ^cherpenlsse* Deze twee streken wa

ren begrensd door de Eede, waarvan de sporen nog 

altijd zichtbaar zijn. 

4) Door de Zoutee en de Poortvllet was Vestkerke 

gescheiden van foortvllet waar de binnendijken 

niet meer bestaan» Tan Zuidoosten van Poortvllet 

stroomde de Strlene, met aan de andere zijdei 

5) Ojideland of Schakerloo» 

Ten Noorden van dexe broksttïkken die later het eiland 

Tholen zouden vormen, moeten, volgens Cambler veel slik

ken en schorren bestaan hebben, doorkruist door talrijke 

afwateringsgeulen van de Grevellnge. Een blik op de 

(A&-ê^- h kaart van Utrecht Dresselhuys zoowel als op de bij het 

volgende hoofdstnk behoorende kaart van Beekman doet het ĉ'/''''|' V 

vermoeden billijken, dat de Strlene ale ̂ cheldemond geen 

beteekenls meer had, doch dat dese een van dt vele 

onbeteekenende Koordzuld gerichte watergeulen was gewor

den In het systeem waar Ooster en We ster-Schelde hun 

strijd om de overhand voerden. 
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De eerote keer dat de Strlene (Struona) ale zoo

danig genoemd wordt In de geechledeil|tB, Is In de erfe

nis van Geertrulda, een dochter van Pepijn van da Lan

den, die In 658 stierf * Overigens Is omtrent den loop 

der Strlene weinig met zekerheid te melden, aangezien 

de overstrooming van 1421 de sporen wegvaagde i Zeer 

waarschijnlijk kwam de Strlene echter tüsschen de tegen

woordige dorpen Baar land en Strljen in de Uaas. 

De hultenwatertoerlng, die eenmaal de oudste dee* 

len van de groote Polder Poortvliet omsloot, ligt er 

grootendeels nog. Waar later de Vijfhonderd Gemeten aan-

gevTonnen werden, is xe in een voeg veranderd. Vermoede

lijk is het oudste deel van Poortvliet, evenals dat van 

Schei*penis8e, reeds in de 8e of 9de eeuw bedijkt* 

^n de in dit hoofdstuk besproken periode geven de ge

schiedkundige gegevens er blijk van,, dat ook hier de 

bedijkingen regelmatig hun plaats vinden. De polder van 

Schakerloo aan de Oostzijde van de Strlene gelegen, werd 

In 1^12 bedijkt. Î at de eenmaal zoo krachtige Soheldearm, 

de Strijen of Strlene, reeds sijn beteekenls als zooda

nig verloren heeft, blijkt wel uit het feit, dat hij 

v^6r of tegelijk met de bedljklng der Vijf Gemeten werd 

afgöbrand en dat er in 1220 sprake Is van de Oud-Strljen 

polder. In 1285 wei^ tegen den Zuidoosthoek van het oude 

Scherpenlsso en den.Zuidelijken dijk van Poortvliet, de 

Klaas van Steelandpolder aangedijkt en eveneens Ualland» 

Par.lOi SINT PILIPSLAITD, 

bestond In dexen tijd als zoodïuiig nog niet» 
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Par.Ut SAMÏÏNVATTISG lUde HOOFDSIIÜC. 

De Schelde welke vroeger Koordwaarts stroomde en 

Eiet Kaas en Rljr watftrechljnlljk Hn ruimen mond - ïlelU-

nlun - ter plaatee van de tefrenwoordî ê lfö.aavlakt« g^^ 

meen had, die In het 2uldf:n wp.arsehijnlljk toen de ee-

nlee, «ekar de belangrijkste onderbreking van den ouden 

etrandwal was, tot aan het eatimrliün van de Aa, veran

derde gedurende deze periode allencra haar loop om aan 

het eind daarvan als voornaaiïiGte mond den tegenwoordl-

gen mond van de Ooster-Schelde te behouden, met ale 

tweeden mond een monding van de Weater-Sohelde. 

Deze gaten zijn waarsehljnlljk In den ouden strand-

wal geslagen omstreek» 300 n.Chr., daarbij nieuwe ver

bindingen scheppend tusachen de laijune en de zee, en, 

door hooger vloeden do lagune-raoeraseen geregeld onder 

water zettend. 

Ka omstreeks 300 Kreeg men In heb Zuidelijk deel 

der lagune de klei vorming op het veen. Gedurende meer

dere eeuwen heeft dit gebied, doorkruist door zeer vele 

primaire, secundaire en tertiaire geulen, gelegenheid 

gehad door aanallbbing op te hoogen, tot riat de hoogste 

plekken, reeds voor 700, en wel in het Zuiden, rijp voor 

kolonisatie werden en de raansch !Rlch er blijvend vestigde. 

De geulen behoorden waarschijnlijk tot twee groote 

systemen. Van de aanvankelijk overheeraehende gêul-«y«-

temen waren in groote trekken de primaire vloed- en eb-

geulen op een Noordelijken afvoer, naar den oudenm bree-

dan Helfl£>«luiDmond georiënteerd. De daarop aansluitende 

secundaire takken^ dus meer Ooatwest en Veatoost loopende, 
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beheerschten de gebieden tor weerszijden van de hoofd

geulen. Dit andere hoofdsyeteem werd nu tengevolge van 

de doorbraken in den ouden strandwal, die aanvankelijk 

nog geen zeer groote beteekenls hadden, atljdellng» af

getapt, aioodat oudere, vrijwel Oofltweet gerichte secun

daire geulen, door middel van de etranddoorbraken *èlf 

hoofdgeulen werden van een tweede systeem, dat Ooetwest 

georiënteerd was. Het duurde echter zeer langen tijd 

voordat dit Oostweat systeem de overhand kreeg op het 

oude, op het HelU^nlum gerichte geulenstelsel. Als re* 

den kan worden opgegeven, dat nog zeer langen tijd de 

omweg over het Heli nlum minder weerstand bood aan eb-

en vloedstroomen en aan de omstandigheid, dat de conti

nu werkende factoren der overheerischende winden en gol

ven, de Zuidelijke doorbraken, waiar aanvankelijk weinig 

stroom doorliep, steeds weder trachten te sluiten, al

thans den mond verkleinden. Een werkelijke overheerschlng 

van het nieuwere Oostwest georiënteerde stelsel_kon 

eerst volgen na oen of meer catastrofale aanvallen, 

welke de meer bescheiden SSuldelijke mondingen en Oostwos-

telljke geulen geweldig verruimden waarna doste de over

hand kregen en daar de dagelijks werkende invloeden be

hielden. 

De mensch versoheen waarschijnlijk reeds v66f 700 

op de aangeslibde landen en hij begon in het Zuiden, 

niet alleen omdat daar het eerst de slikken boven wa

ter kwamen, maar ook omdat het dichtbij gelegen hooge 

land met xekere ontwikkeling, dejce verovering mogelijk 

maakte. Eerst werkende mot vlueh'bheuvels toen de bewoners 

schaars waren, ging men later tot dljkbouw over. 
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Het spreekt vanzelf, dat deze eerete aanvallen 

van den menseh op vorachillende, van elkaar door geu

len gescheiden,punten plaats had| omdat ook de boven 

water komende plekken grond niet aaneensloten. £n het Is 

dus logisch) dat het begin van ;2eeland bestond uit een 

groote menigte afzonderlijke omdijkte eilanden en eiland-

JeSy door de geulen van beide reeds aangeduide syste

men van elkaar gescheiden. 

Het ingrijpen van den menseh in dien tijd is, wat 

de directe uitwerking betreft, vroeger vaak overschat» 

Hij bezat inderdaad geen middelen om de natuur te dwin

gen. Waar hij de natuur tegenwerkte werden zijn beschei

den constructies te eenigertijd vernietigd» Slechts on

dersteunde hlJ den natuurlijke! gang van zaken en werkte 

hij daardoor indirect mede tot versnelling van het ont

wikkelingsproces, dat zich daar In dien schijnbaren 

chaos van slikken, schorren, geulen en rivierarmen vol

trok. 

Aan dezen indlrecten Invloed van den menseh Ie vaak 

te weinig waarde gehecht en toch Is hlJ zeer belangrijk. 

Elk stuk omdijkt land werd aan het domein van de 

getijbeweging ontworsteld. Waar bedijkt land was, werd 

deze oppervlakte vroeger bij vloeden overstroomd. Door 

de bedijking nam dientengevolge de capaciteit van het 

vloedbekken, dat reeds onophoudelijk door aansllbblng 

verminderde, vrij plotseling af en vooral bij hoogere 

waterstanden. Dit had tengevolge, dat de natuurlijke 

tertiaire en secundaire geulen, welke vroeger de thans 

bedijkte landen direct" bedienden, te groot werden voor 

hun kleinere taak. Maar er bestonden zooale wij zagen, 
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twee elkaar Jcruiöende, elkaar overlappende stelaels, 

Zuidnoord- en Oostwest gericht. , 

Nu zien wlJ, dat tegen het «Inde der hier beschre

ven periode reeds eenlga Noordzuid gerichte wateren 

aanzandden of aanslibden* Zoodra deze geulen zoodanig 

aan capaoltelt hadden ingeboet, dat zlJ onder het bereik 

der techniek van dien tijd vielen, maakten de menschen 

er een einde aan en damden de geul af» 

Aan het eind van deze periode zien wij den mensch 

dan ook reeds Zuidnoord gerichte geulen dichten, en 

zijn indijkingen met activiteit BXIXÏ elkaar sluiten in 

Westoostelljke richting. Eerst de eeuwen daarna voltooien 

in zekeren zin de uiteindelijke overheerschlng van het 

Oostwest gerichte stelsel der groote wateren. 

Er rest nu nog een woord over het Zwin. 

Het Zwin beschikte in deze piaiMode over een zeer 

groot estuarium,echter over een uiterst geringen zoet-

wateraanvoer. Het Zwin Is in zekeren zin te vergelijken 

niet met de Schelde, maar met het estuarioü. van de Aa 

aan deze zijde van het Nauw van Calaie gelegen in Frcmsch-
e e 'T i r ? 

Vlaanderen. Ook dit estuarium is in verloop van eeuwen 

volkomen te niet gegaan door de werking der natuur, maar 

krachtig ondersteund door verkleining van het bekkea 

door den mensch. 

In de 11de eeuw kwam de zee door het Zwin nog tot 

Brugge. In het begin der 13de eeuw bestaat de tak Brugge-

Damme nauwelijks meer. Men graaft een vaart naar Damme. 

Van 1250 tot 1600 voltrekt zich het teniet gaan van het 

Zwin. 
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üit het vorige hoofdstuk bleek, dat van 900 tot 

rond 1300 voor Zeeland een tijdperk van betrekkelijke 

rust en menechelljke activiteit heerechte. 

Men bedijkte waar dit mogelijk was. Vooral In 

ZeeuwKch-Vlaanderen wae de verSandlng in vollen gang. 

Deise tijd vermeldt weinig of geen belangrijke catastrofen. 

Bit k ^ in verband staan met minder volledige his

torische gegevens en de minder dichte bevolking, ook 

met het feit dat wellsvraar doorbraken voorkwamen, maar 

deze minder ernstige gevolgen hadden. ITaarmate echter 

de landaanwlnst voortgang had, het domein van het getij

bekken meer werd beperkt en de bevcflclng dichter werd, 

was ledere stormvloed die dijkbreuk tengevolge had van 

meer catastrofalen aard. 

Aan den anderen kant Is het echter mogelijk, dat 

gedurende een vrij lange periode v66r de zoogenaamde 

groote stormvloeden geen gevaarlijk sterke stormvloed 

in iSeeland KOlf voorkwam. Zooals te voren uiteengezet 

werd, is de frequentie van het samens-Ureffen der maxima 

van verschillende invloeden als langs» zware, van rich

ting veranderende storm, hoogwater der rivieren, enz., 

klein en treden deze uitzonderlijke gebeurtenissen vaak 

na zeer lange perloden dicht na elkaar op. 

Echter ook kan hier nog een andere oorzaak veiSclarlng 
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brengen. Voordat de Indijkingen werkelijk een overheer-

schend deel van het blnnendulneche getljgebled hadden 

^e^nomien - b»v. omstreeka 900 k lOOO - kon het door 

de gaten In da duinen opstuwende water zich over groote 

oppervlakte verapreiden en bleven reeds daardoor groote 

rampen uit. Maar zooals wlJ in het vorige hoofdstuk 

aangestipt hebben, moeten ook de Zuidelijke gaten in den 
van 

dulnwal en de daarop aansluitende blnnengeulen^etrek-

kelijk geringe oapacitelt (en geringer dan thans) zijn 

geweest, ten opzichte van het achterliggende getljbek-

ken» De mond van de Wester-Schelde was ten deele versperd 

door een brok ouden strandwal met dulneni Schooneveld, 

dat geleidelijk verdween. De er langa voerende geulen 

hadden stellig niet de capaciteit der tegenwoordige Wie

lingen; trouwens voor de tegenwoordige Zuidzijde lag 

eertijds Wulpen, en de afstand van Vlisslngen tot den o-

verkant was kleiner dan nu en had minder diepte» Het Is 

dus zeer goed denkbaar en zelfs waarschijnlijk, dat 

buitengaatsche opstuwing belangrijk verzwakt het blnnen-

duinsche getijgebied bereikte waar zij, zooals hiervoor 

l<eeds opgemekrt, zich kon verspreiden en de stuwing ver

der ten zeerste verzwakt werd, behalve op enkele bloot

gestelde punten. 

Het is waarschijnlijk, dat al deze geschetste om

standigheden ertoe bijdragen dat vó^r de 13de eeuw van 

eigenlijke catastrofen In 2Seeland weinig vermeld wordt. 

Verandering moest eerst geducht worden blJ veran-* 

dering van meerdere der hier genoemde factoren en deze 

veranderden ook Inderdaad ten deele geleidelijk, sosanlge 

I 
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waarschijnlijk soowel geleidelijk ale «prongagewljs» 

DG bedijking nam hand over hand toe* Uan waagde daarbij 

mêir dan vroeger en bedijkte reeds vaak blJ dieper wa

ter zonder groot voorland voor den dijk. De getijkom 

werd daardoor sterk verklelndj de secundaire geulen had

den geen tijd zich aan te pasaen aan den nieuwen toe

stand, d*w*z* xlj behielden grootendeela hun capaciteit 

passend bij een grooter getijkom uit vroeger tijd. Ver

geleken bij vroeger liep de vloed voor den dijk hooger 

op en de eb liep lager af. 

De bevolking was 4-oegenoinen. ̂  waren meer en be

langrijker dorpen, zoodat een doorbraak en overstrooming 

aanmerkelljik meer schade uitrlchte dan vroeger. 

De zeegaten hadden zich verwijd. Sch^oneveld was 

geleidelijk verdwenen V66T 1300. Waarschijnlijk waren ook 

tegelijkertijd de Oostvrast loopende hoofdgeulen ver

diept. 

De dljkbouw moet in dien tijd op vele plaatsen ge

brekkig Bljn geweest on vooral aan het onderhoud moet 

aonder eenlgen twijfel veel ontbroken hebben. 

Toen de gezamenlijke toestand zoo geworden was, 

kwamen hooge stormvloedeïi verandering brengen. Een der 

belangrijkste voorboden van dit tijdperk was de St» A-

gathavloeé van 6 Febimarl 1288, waarvan Melis Stoke ver

haalt, dat door den stormvloed geheel Zeeland overstroom

de t&st uitzonderlni^ van Walcheren en Wolfaartadljk* 

Deze belangrijke vloed werd gevolgd door andere, waarvan 

de belangrijkstfli vielen In de Jaren 1304, 1352, en 1404. 

Wij «uilen au dtxe pé^ode weder volgens de versohil-

Xende dealen van Zeeland behandelen. 
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BXanohard xegt over de gesohledenls van seeuwach-

Vla«nde»i ©n het ,2wln In zlJn werk **]Ua Flandre** t 

Er »ijn geen ?jataatrofen aan te wljaen in de ge*̂  

BChledenlB van het Zwin en nauwelijks In die van Zeeuwach-

Vlaanderen. De overttpoomlngen blijken veelal locale ge-

beurteniesen te «IJn, waar de mensoh vaaJc In hooger ma

te verantwoordelijk voor la dan de natuur. De gevolgen 

van deze overetroomlngen jsljn meestal tijdelijk en vrij 

anel weer te heratellen. Ten Oosten van Brugge ia er 

niet veel verander*^na de 10e eeuw. 

De Braakman bestond voor de 14e eeuw reeds. 

Het Hellegat heeft het oude kanaal van Hulet ver

vangen. 

De Passegeule is steeds weer verschenen op de plaats 

van de oude Elmare. 

De Hont bestond en Inplaate dat ze nauw zoü zijn 

geweest was se waarschijnlijk breeder dan nu isiaar minder 

diep* Wanneer er een verandering pleiats greep, waa het 

altijd in denzelfden »in. De kreeken veraandden langjsaam 

gedurende 10 eeuwen en dat zien we heden ten dage nog 

gebeuren. 

Uit den grooten IJver der bedijkingen blijkt wel, 

dat de ver landing in een vrij snel itempo geschiedde. 

Men werd wellicht overmoedig. Het geweld waarmade het 

water In de nauwe geulen gedreven werd, was voldoende 

om telkens terrein te heroveren* 

Wét den vloed van 1288 werd het land van Ossenisse 

overstroomd^ vier Jaar later echter was het weer beaijkt. 
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Walpen werd vergroot. Op het eind van de 14e «euv 

bevatte het volgens Voialn** "£*• teetament d(Amoald 

d^Aldeghem", vijf parochièn. 

Voor de gesteldheid van Zeeuweeh-Vlaanderen seo-

vrel alB trouwens voor geheel Zeeland in 1300 mag hier 

seker verwezen worden naar de kaart van Beekman met de 

daarbij uitgegeven tekst (öeechiedktmdlge Atlas van Ne

derland, Deel lïl)* 

Het eiland Kadzand was in 1300 nog aan drie zijden 

door het Zwin omgeven* De Hfoordkust was vermoedelijk met 

duinen beset. Terhofstede was reeds be IJkt in 1302 (Me

lis Stoke Boek III vs 1125)» Het op de kaart aangegeven 

eilandje Zuldzande is vermoedelijk in de 14e eeuw nog 

in de boljking opgenomen. De Oostelijke ZwlnlBk omvatte 

met twee armen (Zwarts Gat en Vloer) het eiland Wulpen» 

Beekaan segt over dit eiland» "i^t heeft in den loop der 

"tijden zeker veel veranderingen ondert̂ aan, o»a» waarsohljn-

lijk door afname langs de Wielingen, waarteeen het blijkens 

"kaarten van de 16e eeuw door duinen beschermd werdj ik 

"heb daarom de Noordelijke kust iets verder Noordwaarts 

"gateekend dan op die kaarten het geval was»" 

Uocht aan den mond werkelijk het energieverlies op

getreden zijn, dat de Situatie zooals Beekman aangeeft 

doet veronderstelleni dan kan sen zich gemakkelijk ver-

eenigon met een ondiepere stroom dan tegenwoordig en ev 

veneens met het sterk trompetvormlg Oostelijk deel der 

Honte, wat In later tijd niet meer met het evenwleht bleek 

te stroken./Niet geheel In overeenstemming met de Vloer 
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aooala deze op de kaart voorkomt, is het bericht van 

Canibier, dat da «cheiding tusechen Wulpen en Groede bij

na geheel verdwenen was door de bedijkingen van 1267 en 

2161 (noot 6, bld»259). BIJ Melis Stok© leest men ech

ter over een vloot die In 1302 "den Vloeren" opvoer. 

Terloops Bij «roy gewezen, dat de Kïuidelijke arm van het 

Zwin het langst In leven bleef. In dezen tijd was de ver

zanding van het Zwin reeds in vollen gang en Beekman 

weet te melden, dat In de 14e eeuw de groote schepen 

al niet verder dan Sluis kwamen. 

Het Bazegra0, nu de oude Hazegraspolder, werd In 

1904 bedijkt. 

Lamiainsvliet, dat in 1290 een vrije stad werd, heet 

sinds 1331 uitsluitend Sluis of de Slule en verkeert in 

grooten bloei. Vanaf Sluis liep in 1300 langs den Ooste-

lijken arm van het Zwin een waterkeering onafgebroken 

door, aldus het grootste gedeelte van het Aardenburger 

Ambacht,(Kadzand behoorde ook hiertoe) Oostburger Atóbacht, 

en Gaternlsee, waarin het oude Vzeniaijke, alle deelen van 

het Vrije van Brugre beveiligend. Maar deze landen moe

ten aan de Zuidoostelijke zijde begrensd zijn geweest 

door een stroom, daar Roesselaere en Watervliet in de 

nabijheid der. zee lagen. Blanchard isiet hierin de Silmara 

'*die in 1128 als fluviolum en in 118B als Slmarlum Mare 

"voorkomt. Dit Is een zeearm** zegt Beekman, "die ten Koor

dden van Biervliet moet ingegaan zijn uit den Braakman, 

Maar deze plaats vanuit de Plet droogvoets te bereiken 

"was. Voorts zal hij zich Westwaarts wol uitgestrekt 

"hebben langs de ProostdiJ "Bljnara"* die er zeker naar ge-
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naamd i8| ongeveer bij de buurt Steenhoven, ten Coaten 

van Oostburg en dan wellicht Janga de Zuidzijde van deze 

»tad| waar de Brugsohe Vaart ten deele gogr&ven la (1506-

1516) ter plaatse van «en l7«8taand water* Op de kaart 

la de Eljnare dus onderstellenderwijze geteekend, ter 

weerazijden van dijken voorzien, aansluitende bij de 

Braakman* 

De Godenvllet (Goodsvllet), de haven voor Aarden-

burg, was reeds in de X3e eeuw verzand* Slependansne 

werd nu de haven* Het dorp Coxyde bestond In dazen tijd 

mog en la later in den oorlog met Spanje verloren gegaan* 

Hugovliet ia in 1174 het eerst ganoeradi had ca 1300 

stadsrechten en een haven aan de Honte naar Beekman meldt. 

Het oude Vzendijke Itkg op een andere plaats dan tegen

woordig, namelijk ten Koorden daarvan tegen de latere 

Aemillapolder* In 1404 ia het vermoedelijk verdwenen (vol

gens v/d Aal Aardr* Woordenboek VI). 

Groede was zeker reeds sinds 1183 aangedljkty vol

gens Wamkonlg bij de Oude Yvene watering. Dit kwam on

geveer overeen met de oude Groedesche polder van tegen

woordig» 

Omstreeks 1300 strekte slch ten Zuiden van de Ëlmara 

het vasteland nog aaneengesloten uit volgehs Beekman. 

Biervliet had een haven aan de Braakman* St. Nleolaaa ten 

Westen van Biervliet Is later geheel verdwenen* Blanchard 

en Beekman achten de veel voorkomende opvatting, dat 

de Braakman pas met den grooten vloed van 1377 ontstaan 

zou zijn, onjuist en meenen dat deze, zij het minder uit

gestrekt dan in de X5e eeuw, toch in 1300 reeds bestond* 
nog 

Van een ultlooper naar Axel blijkt echter niets* De groote 
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veranderingen hebben bier (volgens Ramaer, T.A,S.1909) 

blijkbaar niet aoo «eer op 16 Noveinber 1377 als wel 

op 10 Koveniber 1404 plaatsgegeepen., De overstroomlng 

van 1377 Ie een der meeet bekende uit de geschiedenis» 

Ken en twintig dorpen in de landen van Biervliet, Yzen-

dijk en Watervllet zouden verwoest zijn. Van Hugovllet, 

den Haweer en St« Catherlne Is alleen de naam nog over. 

Andere namen worden echter later tooh weer genoemd, 

bijvoorbeeld Wlllemskerke (1402), Gaternlsse (1398) en 

Nieuwkerke (I4l0), De oorssaak dezer raseen liggen voor 

een groot deel blJ de slordigheid der dijkgraven en de 

burgeroorlogen die Vlaanderen ten tijde van Lodewljk 

van Nevers teisterden* 

Na 1404 bleef de Oude Yvene Watering met tweederde 

van Gatemlese behouden tn Biervliet bleef met eenlge 

gronden eroirfheen ala een eilandje :Ln het water liggen. 

Deze overstrooming strekte Blch In het Westen uit tot 

blJ Sluis en Aardenburg, In het Zuiden tot de hoogere 

gronden blJ Capzljke en Lembeke* Slependainme, Lano Aar

denburg, Roesselaere, den Hamers, Yzendljk en de Piet, 

verdwenen voor goed. Het Coxysche (Sat werd gevormd tus-

schen Coxyde en Oostburg) Zwin en ]3raakman raakten in 

open verbinding met elkaar. Ai dit land was vermoedelijk 

slechte met Hoogwater bedekt, maar drie belangrijke 

geulen waren er op te merkeni de Passegeule op de plaats 

van de Oude Klmara, de Drooohto waiU" vroeger de Beverne 

was en het Zuiddiep In het verlengde van de Passegeule 

ten Zuiden van Biervliet. Aan de Oostzijde van de Braak

man verdwenen voor altijd Wevelsdale, Boterzande, Kou-
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dekerke en Vlascheradorp. De Braakman breidde zich uit 

naar d« zijde van Peerboom» 

Tot Boover #enl^« gegeven» over de gedaanteverwla-

eellng van het gedeelte van Seeuwech-Vlaanderen| gelegen 

In het Vrije van Brugge. 

Van de vier ambachten blijkt de Boechouter Anibaoht 

betrekkelijk weinig geleden te hebben. Het dorp Boeehoute 

ligt op den rand der hooge gronden en kan zich volgena 

Beekman leta daarheen teiniggetrokken hebben na den ramp 

van 1404, binnen tegen den ••-Gravenjansdljk, dien Jan 

zonder Vrees toen langs dien rand heeft doen aanleggen 

en waarvan het tegen het Hoorden gerichte gedeelte Ooöt-

waarte gaat buiten langs Asaenede en over Weatdorpe aan

sluitend aan den zeedijk ten Westen van Axel en Westwaarts 

langs St.Iiaurens en onze tegenwoordige grens ten Zuiden 

van Aardenburg. Er bestaat een kaast van de toen grooten-

deele verdronken Boechouter- en Aeseneder Ambachten van 

1549. Uit deze kaart blijkt dat het gat, ter Nieuwesluuse, 

tusschen de Phlllpplne-polder en Cauwen-polder lag en 

ia **inne ghebroken In 't'Jaar 1393 op Slnte Ŵ rnaent nacht" 

Vermoedelijk moet dit jaartal 1493 «IJn, meent Beekman, 

daar toen de vijf parochlen Moerkerke, Peerboom, Nle-

kerke, Kertlnge en Steenlant voorgoed ten onder «Ijn ge

gaan. 

De dorpen Piet en Coudekerke zijn in den vloed van 

1404 gebleven» 

Het eiland Wevelswaarde op Boterzande, dat reeda in 

1S42 een afzonderlijk deel der Vier Ambachten genoemd 
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wa8| ging In 1404 verloren, waardoor de Ingang van de 

Braakman zeer veel ruimer w«pd# 

Ten Noorden van liet Axeler Ajribacht lag het eiland 

Zaajnslag, dat aan de Westzijde begrengd wordt door de 

stroom Otenee of Notenee, waarvan de Oteneesche kreek 

in de tegenwoordige Zaamslagsohe Polder het overblijfsel 

is» De schor ten Wasten van de Otenee tot aan den Zout-

vliet werd in 1336 bedijkt. 

Van Axel ging de Blide Noordwaarts,om door Zoutvliet 

en Otenee, Axel met de Honte te verbinden» 

Weatdorpe is in 1375 of 1404 voorgoed te niet ge

gaan. 

Bij het Hulster Amibacht behoorden in dezen tijd 

ook nog de Heerlijkheden St.Janssteen, en Saaftinge. 

Voor de turfafvoer was de oude Li^ve of Koervaart 

gegraven van die plaats tot bij Hulsterloo. Deze werd 

in 1315 bij Hulst in verbinding gebracht met het kanaal 

van Stekei'.e, waardoor een doorgaande vaart verkregen werd 

naar Gent (langs de Gentsche Vaart, die van Hulst langs 

Stekene naar Gent liep). Verder w%s Hulst door een zee

arm "de Haven van Hulst" verbonden met de Honte. De mond 

daarvan moet bij Aandijk gelegen hebbenvolgena Bee/kman. 

De binnengedljkte overblijfselen ervan zijn nog in ver

schillende polder» weer te vinden. De Polsvliet Is nog 

te herkennen in een kreek en laagte, de Polsloot in den 

Dullaert (Oude Polder), die in 1358 werd ingedijkt, ter

wijl de daarvoorliggende Hulster Nleuwland- en Havenpol-

ders met een deel der haven zelf, respectievelijk in 1340 
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en 1399, bedijkt aouden «Ijn, 

Ken anderen tak van de haven van Rulat was de Vogel. 

De tor weerszijden daarvan gelegen polder» bestonden 

sseker reeds alle In 1300 daar reeda omstreeks 31273 het 

water zelf door afdammlng tusschen hun dijken blnnenge-

dijkt werd In de West- en Oost Ktogelpoldera. De Vogel 

ie grootendeels daarin nog als kreek over. 

De groote polder Hontenlsse werd In 1384 overstroomd. 

Ook da gronden van de Heerlijkheid Saaftingen waren 

in 1300 reeds grootendeels bedijkt. Beekman beredeneert 

dit nader In zijn werk. Ten Oosten van den Brugschen Pol

der wordt In 1350 de Leys-, Lies- of LulBpolder herdijkt. 

"Thans" vaart Beekman voort "Is nog slechts een gedeelte 

"van de voormalige oppervlakte der oude Heerlljlfheld be-

"dijkt, de Brugsche- en Leyspolders en Polder Vranken-

"dijk van Kamen, asljn nog onder water." 
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PAR.3J WALCHEREN van 1288-1404. 

Omstreeka 1300 week de vorm van Walcheren Blechte 

weinig af van den tegenwoordlgen. Trouwens In par,2 van 

het vorige hoofdstuk sagen wlJ reeds, dat Walcheren een 

Btahlele vorm had In tegenstelling met bijvoorbeeld 

Zeeuwsch-Vlaanderen en de Bevelanden. 

Men raadplege den Waterstaatskaart van Zeeland bij 

de in deze paragraaf verstrekte gegevens omtrent de ont

wikkeling van dit eiland. Bij Westkapelle was nog een 

smalle duinenrij. Aan de Noordzijde Is Walcheren in de 

Middeleeuwen toegenomen. In een brief van Florls V In 

1291 betreffende de uitdijken tusschen "Wolfartspolve'* 

en de "Duenhovede" worden genoemd een "Westpolre'' en een 

"Boen^olre". Voor 1299 werd de Vrouwepolder, die tijdens 

de bedijking "die Polre" heette, aangewonnen. (Volgens 

Ermerinsi Zeeuwshce Oudheden"). Toen waren volgens de 

Wateretaatskaart ook reeds bedijkt de Beekhoekspolderi 

Gerstepolder en de IToorder irieuwlandpolder. 

In de Leminel kwam ongeveer een uur ten Oosten van 

Middelburg de rivier de Anne uit, nu nagenoeg geheel 

verdwenen, maar waarvan dmgeheelen loop op de platte

gronden van Middelburg en Arnerauiden (door Jaoob van 

Deventer) te vinden is en volkomen juist te teekenen is, 

in verband met de overblijfselen die nog op de topogra-

flBche kaart voorkomen. 

Be Arne was de verbinding voor Î iddelburg*s scheep

vaart met de zee; de haven werd zooveel mogelijk op 

diepte gehouden door opening met het Molenwater aan de 
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Noordzijde der stad, dat reeds in 1014 bestond. Aan 

weerszijden -an de Ame waarin het getij werkt» liepen 

dijken, die ook op de plattegronden van Van Deventer 

voorkomen. De Zuld^kust van Valeheren heeft in de Mid

deleeuwen veel verloren» Vooral ten VTeoten van Vllesln-

gen» 

Reeds een Charter van Plorls V vsin 15 Augustus 1293 

heeft betrekking op **der nieuwer Inseten tusschen Dyx-

"hoec ende Vlisslnghe*'. 

Vlleslnghe was In dezen tijd een kerkdorpi het la

tere Oud-VllssingheÉ Uitvoerige inlichtingen en schets-

kaarten over Vllsalngen zijn te vinden In de verhande-

llngj"De ambachtöheerlljkheld van Oud-Vllssingen en de 

"ivording van Nieuw-Vllssingen", door P.K. Domlsae. Het 

bezat een boohtlge haven van ongeveer 1500 meter lengte. 

In 1308 liet Graaf Willem een nieuwe haven aanleg

gen, bijna recht, en opengehouden door een spulboezem of 

molenwater, waartoe ook een deel van de oude haven gebruikt. 

werd. Van het overige werd een gedeelte gedempt en het 

buitenste stuk in 1326 bedijkt. In 1390 werd de Boondijk 

ten Westen van Vilscingon gelegd, die het land tegen de 

Bee beveiligde (Smallegange: "Nieuwe Chronljk van Zee

land", bldz. 553). 

In doEsn tijd worden onder We6t-3oaburg twee ibham-

men buitengodijkt. Waarvan een vó6r 1331 en de andere In 

1398. Van de eerst is in 134S nog een stukje herdijkt, 

dat later echter weer verloren gegaan is. Groote Inham

men waren dit niet. Se waren gedeeltelijk gelegen op de 

plaats van de tegenwoordige Bultenhaven van Vltoelngen 6n 
/ 
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en één voor de tegenwoordige stad en gedeeltelijk ook 

nog ten Westen van de haven van (Oud) Vlléslngen. 

Tusschen Vllsslngen en Koudekerke heeft men de Inlaagdljk 

van 1293 niet kunnen behouden en moest men verder teiMJg, 

In 1366 en 1367 maakt men daar een nieuwe Inlaagdljk 

die al vrij gauw de zee moest keeren» 

Ameinulden lag In dezen tijd nog ten Zuiden van de 

Amemond. Dit Is de oudste van de drie plaatoen van de

zen arm die aan de Anie gelegen hebben, 
het 

Walcheren had In deze toch stonnachtlge periode 

betrekkelijk rustig, 2elfs In 1404 worden geen rsunpen 

gemeld, In het Noorden wint het wat aan, in het Zuiden 

schijnt de drang van het Oostgat naar de kust een voort

durende verdediging, die niet altijd evenveel eucce» 

heeft, noodlg te maken. Aan den Roordkuat, bij Arnemul-

dei>, verschilt Wialcheren nog het ineest met den tegenwoor-

dlgen vorm. 
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Par.4i ZUID-BÏÏVULAKD van 12S8-1404. 

Onder dezen naam zal besproken worden ds gedaante-

irlsselingen van Wolfartsdijk, Zuid-Beveland en Boraels, 

De vele eilandjes, slikken en gorzen in het Westen, 

die Beekman op «Ijn kaart van 1300 aangeeft doen zien, 

dat de scheepvaartveg Looyve ^ Zwake, reeds in staat van 

verwording is« Bovendien valt op deze kaart op, dat 

Zuid-Beveland, het later verdronken land incluis, door 

^én groote dijk geheel verdedigd is. In het Wsstelijk 

doel zien we met de namen Lemmel, Scenghe, Zwake en 

liooyve, enkele der voornaamstet waterloopen aangeduid, 

ült een charter van 1395, waarin Albert van Befe»en aan 

de Heeren van 's Heer Arendskerke al deze gronden geeft, 

put Beekman eenige namen» Zoo lagen voor de Woordwest-

13unt van de Westwatering, Ankeveer, Polre, Selnisee, 

Coessaert* Bij Walcheren trof men het Arnemulder zand» 

In part ö van het vorige hoofdstuk zagen we, dat 

op Heynkenezand en Ove«ande, reeds bedijkingen plaats 

hadden« 

In 1365 werd het eilandje Ovezande door de Kieuw-

Ovezandepolder verbonden met de poldars van West-Baarland. 

Beekman meent, dat de afdammlng van het Wl;Jitvllet 

in het Noorden van Bewesten lerseke bij Cattendljke In 

1300 een -feit was. 

Stormexand was een opwas, dus door een geul geschei

den van den vasten wal. In 1390 werd het ter bedijking 

gegeven aan de Heeren van Vere en Krulnlngen. Omstreeks 

1300 bestonden reeds de waterschappen met eigen dijksbc-
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I sifcuren, Weatwatering, Oostwatering en de Zuidwatering» 

Be Hinkele ging door de Hinkelsohe polderi| waar

van de OoBt». Inkelsche polder (ingedijkt in 1486) nog 

bestaat onder Kruiningen* 

De Vest-Inkelsche polder komt op de kaart van N. 

Visscher nog ten deele als echor voor en ie weggevallen» 

Beekman meent nu^ dat in 1300 de plaats van beide polders I 

grootendeels door de Hinkele nal ingenomen tijn geweest. | 

De afidamming van de stroom blijkt pas in 1340 be- I 

gonnen te sijn» De nu nog bestaande Krabbendijksche 

Vliet is waarschijnlijk een restant van dit water» 

In 1301 mondde de Vernoudsee ten Westen van Reimers-

waal in de Ooster-Schelde» 

Vermoedlijk is een geul, het Loodijksche Gat genaamd^ 

in de verdronken gronden tegenover Scherpenisse een spoor 

van de voomallge Vernoudsee» 

De Duvenee geeft Beekman aan als reeds afgesloten» 

In 1331 was aan de buitenzijde van dezen afslultdam 

reeds een polder aangedijkt. 

Reimerswaal was in dezen tijd in opkomst en kreeg I 

In 1374 stadsrechten» 

Tusschen Honte en Hinkelinge had Waarde, behalve 

de Westerveer polder in 1300 ongeveer dezelfde gedaante 

als tegenwoordig» De polder Valkenisse strekte zich ver 

in de Honte uit» Deze komt nog voor op de kaart van K. 

Vissoher. In 1300 vras deze polder grooter dan op de genoem 

de kaart, daar van dit Ambacht in 1530, 1532 en 1542 

niet minder dan 486 gemeten en 137 roeden xijn afgeslagen» 

Behalve dat Valkenisse sich ver in de Honte uit-̂  

strekte, lag ook den geheelen Zuidelijken dijk van de 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
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watering ten Opiaten daarvan tot de Schelde loeer buiten-

waartB dan de dijken van de tegenwoordige polder» al

daar. .; 

Borsele was in de 14e eeuw een verzamelnaam voor 

de eilanden ten buiden van Vfeetelljk 2d-Beveland| waar

onder de Baarlanden, 

Die eilanden waren West-Borsele, Oost-Boraele, West-

Baarlan^i oorspronkelijk nog uit een WeBtallJk (met Oude-

lande) en een Oostelijk eiland bestaande, en ten Oosten 

van dit laatste Oost-Baar land. De naam "mare** komt nog 

voor in de Lar\geinarepolder# 

Tusschén Weet- en Oost-Boreele had men de Yve* Even-

eens was er een Yve tusschen Oost- en West-Baarland en 

één tusBchen Weat-Baarland en Oo8t-Bia«a9«tvS'» Van de twee

de «Ijn nog overblijfselen te vinden aan de Noordzijde 

van folder Ellewoutedijk en Oude lande. Dit water heette 

ook wel 2;win. 

Van de derde Is nog een restant in den vorm van een 

sloot tueschen de Gemeenten Hoedekenskerke en Baarland. 

Beekman fteerat aan, dat de vijf eilanden in 1300 

reeds door dijken met elkaar verbonden zijn. De polder, 

't Weeteynde van Borsele" genoemd in 1376, was veel 

grooter dan de tegenwoordig© polder Borselej hij strek

te zich verder West- en Zuidwaarts uit volgens van Mie

ris» Charterboek. 

Oost-Borsele omvatte in 1300 Ellewoutsdljk met/in 

het Westen CÖUdorpe en in tot Oosten den waarschijnlijk 

toen reeds ingedijlpten polder Kveringe. 

Oostelijk van Ellewoutsrlijk lag een opwas die van 
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die van *A'e8t-BaarlancL geacbelden was door de Dierik« 

Hieruit werd tegen Ellewoutsdljk de }Sveringpolder aan*-

genomen met ovordljklng van de aclieldende geul, die nu 

nog terug te vinden is» 

Beekman concludeert uit het foit, dat de polder 

Drlewegen la 1331 reeds bestond| dat de daarachter gele

gen Noordpolder reeda In de 13e eeuw moet »ljn aaïigedljkt» 

De bedljklng van Stulvezand is In 1300 «en folt 

te noemen» Vermoedelijk werd het in de 14e eeuw door de 

bedijking van den (Ouden) Dierlkspolder, dus met over-

dljkln̂ r; van de Dieriks, met West-Baar land verbonden. Hl»» 

zijn veel grondbraken voorgekomen. Tusschen 1318 en 1340 

werden van de watering Oo8t-Baarland ongeveer 80 gemeten 

door de Hont afgeslagen» Vinnlnge en Oostende »ljn bij

na geheel verdwenen, Tueschen 1318 en thana «ijn er ech

ter ruim 1400 gemeten verloren gegaan» Kiervan komen er 

1300 op rekening van Ooetünde, 

Hongersdljk kan aai:igenomen worden Jn 1317 reeda 

bedijkt en aan Wolfaartadijk verbonden te zijn geweest» 

Al Is het een historisch feit^ dat alch in de 12e 

en 13e eeuw een eiland uitstrekte van de Schelde bij het 
GroCS 

tegenwoordige Saa van (JtJuf̂  In het Oosten tot het Veergat 

in het Weaten en dat dit eiland Wolfaartadijk heette, ÏOO 

heeft de loop der gGsohledenls door in 1334 met een he

vige vloed dit eiland met water te bedekken, het ons 

wel zeer lastig gemaakt, ons van zijn vroegere vormen een 

juist beeld te construeeren. Wel kunnen uit eenlge oude 

stukken de grootte der ambachten In 1382 teruggevonden 

worden en ssijn eenlge resten overgebleven van Sabblnge 
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(van der Baari Wolfaartedljlc). 

Beekman wijst er da» ook op, dat «Ijn vormgeving 

van dit eiland niet dan met voorbehoud aangenomen dient 

te worden» Ook van de polders waaruit het eiland van 

1300 door achtereenvolgende bedijkingen I0 ontstaan, 

is nleta bekend* 

Ooetelo'ke en Hongeradljk bijvoorbeeld, »ljn onder

gegaan bij den geduchten St.ClejBenavloed van 1334* Na 

1370 werd een gedeelte herdljkt In de Oosterlandpolder 

en een nieuw dorp Oosterk gesticht» 

Hongerdijk bleef echter ook een eeuw drijven» 

Van Weetkerke gingen in ).334 zeker twee polders In 

het Westen bij Kulde verloren. Ifiilde of ook wel de 

Pietlg, bezat een kasteel, dat volgens Beekman vermoe

delijk op een plaats In de huidige Egbert-Petruspolder 

lag, maar door den catastrofalen vloed van 16 Novenaber 

1377 verdronk bijna al het overige» Het dorp en het 

slot Mulden gingen daar bij voorgoed ten onder. 
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Por.öi KOORD-BEVMJün) van 1288-1404U 

Casibier deelde ons in Kljn gectlteerd werk noede, 

dat de dammen van de Wl^tvllet In 1288 en 1304 doorge-

broken waren, maar daarna weer hersteld. Deze herstel

ling moet volgens Beekman voor 1326 geschied zijn. In 

de 14e eeuw Is bij het eiland aan het Oost*- en Weeteind 

een etnlc aanged^ïtt. In het Oosten namelijk Kats Nieuw-

land door de bedijking van de schor de Laat en de over-

dljklng Van de geul tussöhen deze echor en Beoosten 

Wljtvltet, da Waal geheeten» 01t KOU geachled «ijn In . 

1358. Hlejnran zijn nog overblijfselen te vinden in den 

tegenwoordlgen I»eendert Abrahampolder. In het Westen 

werd Kampensch Kieuwland aangewonnen, de juiste datum 

hiervan Is echter niet bekend* 

De verschillende vloeden van 1!^8| 1304 ̂  1352 en 

1404 waren voor Koord-Beveland even zoo' -vele rangien. 

Door de overstroomlngvan 1404 verdween Kats Nleuwland 

weer. 

Beekman heeft niets vernomen omtrent "Grontbrexemen" 

of vallen langs de kusten van het otide Noord-Beveland. 

In de 14e eeuw schijnt men er wel bevreesd voor te zijn 

geweestf in verband met het landwaarts opdringen van 

de geul van den Zuidvliet» In 13.40 werden de eerste 

twee **inseten'* gelegd. Dit waren weinig beteekenende 

dijkjes van 10 voet hoog «n 4 roeden breed, ter weers

zijden van Kortgene. Het tieele eiland droeg hiervan de 

kosten en dat zou ook met andere xog te maken inlaag-

dijken geschieden. Andere hoefde men echter niet meer te 

maken. 

I 
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Het Noord-Beveland van deacn tijd grensde niet 

onmiddellijk aan de Scheldearm maar was daarvan gesehel

den door uitgestrekte bultengronden, gedeeltelijk aan

sluitend aan Koord-Beveland en voor een ander deel aself 

een eiland vormend* 

De vorm van deze gronden reconstrueert Beekman 

naar de gegevens die J. Reygersbergh in Chron, Zeeland 

op bid. 295 en 297 daarover veratrekti 

**De Wljtvllet boog aslch bulten den Noordelijken 

"afeluitdam naar het Westen om, tusschen Wele en 

"Kamperland uit te komen in den wijden mond van de 

"Oude Lek. Beoosten Wljtvllet had vooral aan den 

"Koordwesthoek veel voorlandenj daarvóór lag door 

"een smalle geul ex*van gescheideni ver Noordwaarts 

"ultBtekendi de Laege Plaat, terwijl aan de NOOINI-

"oostzijde van het eiland een plaat, later de Co-

"lljnaplaat lag, aan de overzijde van het kleine 

"Faal, met dit water reeds V66T 1304 gedeeltelijk 

"binnen de omdljklng getrokken. Voor al deze gron-

"den lag, als het ware In een boog daaromheen, het 

"eileind Worighesant, later Orizand, daarvan door een 

"zeearm, het (Groote) Faal gescheiden. Dit eiland 

"heeft zich vermoedelijk nog verder naar het Noorden, 

"tot dicht blJ Schouwen uitgestrekt, terwijl het 

"Faal,toen waarschijnlijk een nog veel breedere 

"stroom, misschien wel de hoofdarm van de Schelde 

"was. Want het Faal vormde hier de schelding tus-

"schen de beide groote deelen van Zeeland, Bewesten 



HOOFDSTUK IV - QEDiAANTEWISSKLING ZEKUAND V.1288-14041 
PAB, 6 I HOOBD-BEVELAND. 

I 
i 

"en Beooeten Schelde en werd zelfs nog in 1606 als 

"zoodanig door de Staten van Zeeland aangeduid." 

*'Hftt eiland tal uit eenlge zandgronden achter 

**de duinen en overigen» uit "schorren bestaan hebben". 

"Hoewel Worighezand in 1361 ter bedljklng werd 

"uitgegeven geachledde dat eerst veel later." 
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Par. 6 i SOiOlTi^^, van 1288-1404. 

Da belde werken die in par. 7 van het vorige 

Hoofdstuk nog genoemd «Ijn tot nadere oriëntatie In 

de geschiedenis der gedaanteverwisseling van Schouwen, 

kunnen Beekman*s goedkeuring niet overal wegdragen, zoo

dat de kaart, die laatstgenoemde reconstrueerde uit de 

hem ten dienste staande gegevens, Kier en daar eenlge 

verschillen zal toonen met genoemde werken. We noemden 

reeds de z.g. ^ « ^ deelen waaruit Schouwen In de Middel

eeuwen bestond. Merken we nog op, dat het Zuldland 

In 130^ ongeveer den geheelen diepen Inham van de 

Schelde aan de Zuidzijde van Schouwen Innaun, maar In den 

loop der tijden bijna heelemaal verdween door vallen. Dit 

deel wordt ook wel Sutkerc genoemd. 

Wanneer Plorle V In 1291 orde op de "dljkage aldaar" 

hield, kunnen we ons Schouwen ten Oosten van de Schel-

veringe In 1300 wel bedijkt voorstellen. Beekman meent, 

dat de groote wateren die eertijds het eiland onderver

deelden, In dezen tijd grootendeels toegesllbd zijn. 

Van een groote stroom die In 1166 nog wordt genoemd, 

de HilcherSQO, (Elkerzee), en die toen Schouwen van 

Zuid naar Koord dooreneed, zijn de drassige landen van 

'*Laag Schouwen" onder Kerkwerve" en Serooekerke misschien 

nog een overblijfsel. iSlkerzee Is daarin opgekomen, even

als Schorrendljke en wel daar, waar zijn Noordelijke 

mond was, In het Soudemare diep. In een arm daarvan aan 

de Westzijde, de Klle of Helle, Is Kllemeet op- of aange

wassen. De Sehelverlnge scheidde zooals we reeds zagen. 
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de duinstreek van Schouwen van het overige af. 

Dat dit water, dat vermoedel;lJk niet veel meer dan 

• en kreek was, een belangrijke verkeersweg voor de vaart 

vfim Holland naar Brabant en Vlaanderen tou geweest «IJn 

zooals des Tombe aeent, komt Beekman minder waarachijnlljk 

voor* De Noordelijke en Zuidelijke dijken van het deel 

van Schouwen, dat Beoosten de Schelverlnge gelegen was, 

liepen heel anders dan de tegenwoo:t-dlge. Aan de Zuidzijde 

werd heel veel grond verloren. Waar de dijk ongeveer ge

legen moet hebben Is slechts bij benailrlng te bepalen met 

behulp van de verliezen aan grond die ons uit oude stuk-

ken blijken. In de ordonnantie van Florls V betreffende 

de dljkage van Schouwen van 1291 wordt reeds over "Inse-

ten" (inlaagdljken) gesproken. Reygerabergh deelt mede, 

dat In 1352 aan de Zuidzijde van Schouwen veel Inlagen 

moesten gelegd worden "deur die grondbraeckelen". ült 

een en adfeer mag besloten worden, dat de Zuidkust van 

Schouwen zich minstens tot de rechte lijn Bordendamme-

Burgsluls uitstrekte in 1300. In den loop van de 14e eeuw 

beginnen de grondvallen hier dus aan te knagen. 

Dit is wel in overeenstemming met wat we In par. 5 

zagen, n.1. dat de Faal, die indertijd vermoedelijk de 

hoofdarm van de Schelde was, sterk In beteekenls achter

uitging. Het water drong «Ich nu met steeds meer geweld 

In een andere, een Noordelijker geul, waar de Zuidkust 

van Schouwen de ongunstige gevolgen van te verwerken kreeg^ 

Aan de Noordzijde heeft Schouwen land gewonnen. 

Zoo Is daar waarwchljnlljk kort na, 1286 aangedljkt "seer 

Claesklnder Nleuwland". 

t 
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Na het «luiten van de Schelveringe aan het Zuid

einde, Is deze kreek In vrij korten tijd ver land en 

daarna werden de 2oute Hayman ftn andera gronden buiten 

de waterkeerlng In het Koorden ingedijkt* Desse Indljklng 

ligt vermoedelijk tuaaohen 1318 en 1339. 

Brouwershaven was in dezen tijd nog slechte In een 

stadium van opkomst» 

De eenige stad op Schouwen was Zlerikasee (sinds 

1247). 

Bommenedef vroeger Bonime, was waarachljnlijk één 

van die landen of eilanden, die in de 12e tot löa eeuw 

als moerdijken, tijdelijk bedijkt en bewoond zijn ge

weest om er t̂s moeren voor de zoutnering en die daarna 

werden verlaten en voor eb en vloed kwamen te liggen,die 

dan door klelafzettlng weer hoogere, vruchtbare landen 

werden en later «Kier bedijkt werden. 

Zomerland moet voor het olnde der 14de eeuw verla

ten of verdronkenen toen, of -V^^T dien tijd,is Boramenede 

er van gescheiden. (Op de kaart van Beekman komt Zomer

land niet voor). 

Het eiland Dreischor, dat den "bgenwoordigen polder 

Dreischor en het grootste deel -von polder 's Heer Jansland 

op Duiveland omvatte, werd in de St. Agathavloed \an 1288 

verzwolgenj het bleef hierna eenigen tijd drijven en 

werd in tweeën gesplitst. Het eerste werd als afzonderlijk 

eiland herdijkt en vervolgens ook de rest met een deel 

van het verlande Dijkwater en ten Zuiden daarvan gelegen 

gronden aan de Vlerbannen van Duiveland vastgedljkt in 

1305. Cambier vermei*hierover! 
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"Het dijkwater was In 13C4 nog dusdanig, dat er 

"een «eeolag geleverd werd tussohen de Hollandsche en 

"Pranecïie vloten eenerzlJdA| tegen de Vlaamaehe**. 

De Gouwen verzandde.ïn 1373 en 1374 werd de «troom 

in het Koorden afgesloten door de bedijking van de polder 

Hoord-Gouwe. Hierdoor wae Dreieehor geen eiland meer» In 

1378 ontstond de kleine polder Gouwkens-Nleuwland. 
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Par. 7| DUIVEUNÖ VAN 1288-1404. 

Het jonate deel van de ons reeds bekende Vlerban-

nen, ïTieuwland, Is op da kaart van 1300 reeds aangegeven. 

Op rekeningen van 1340 en 1341 komt het voor* ïn 1353 

werd Ooetar-ïTleuwXand, later Oosterland, ter bedljklng 

uitgegeven. 

Op Bulveland vindt men nu nog de overblijfselen 

van de Steenen Zvraan, In den vorm van kreeken en moeras

sen. Beekman vermoedt, dat de poldertjea groot en klein 

Beleren, In welke laatste het gehucht Vlancn met een 

veer op Stavenlöse la ontstaan, tóaar den vorm te oordee-

len, ouder dan Oosterland zijn» Dus zouden ze voor 1368 

bedijkt moeten xijn. 

Lan^s de Zuidzijde heeft Pulveland lc:i'\ vorlopen. 
.. ., , ooropronlcelijk 

De tefon-oor'lire -Û v -̂.v. iŝ';.;en inl&â -.i.ili. 
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Par.Si THOl.:..?f VAJaf38S-1404. 

De vorm van dit eiland op de kaart van Beekman 

is gevonden aan de hand van de uitvoerig^ en seer be

trouwbare studie van A. HollefltellA over dit eiland* 

De dijk langs de Schelde lag ongeveer 600 èi soo 

Meter meer naar bulten dan tegenwoordig. De Zoutepolder 

aan de Haaate« (Pluln^ot) ten Koorden van Scherpenlsse 

is vermoedelijk pas na. het onder ï'oortvliet behoorende 

Ualland bedijkt en wordt het eerst in 1327 tegelijk met 

de Steelandpolder genoemd» 

De cijfers die wen hier ]pni op de kaart van Beekman 

vindt, geven de volgorde van de bedljlf;ingen aan^ lïooals 

die waarschijnlijk van het Zuiden naGO* het Koorden zul

len hebben plaats gehad* 

Veel later dan de andere aangewonnen deelen waren 

in het Noorden de Welhoeken en Malland bedijkt, welke 

laatste reede in 1285 ingepolderd inoet Eljn geweest. Naar 

berekening moet dus de bedljklng van het oudste Zuidelijke 

deel evenals dat van Scherpenlsse| reeds in de 8e of 9e 

eeuw zijn geschied* 

Tegen den Noordelijken dijk veai de Welhoeken is 

reeds vroeg polder Prlestermeet aangedijfct en later te

gen deze en tegen de Welhoeken, polder Bartclmeet. Waar

schijnlijk is de laatste van -véór 1326. 

De polders Roeland en de Broekpolder «IJn iets la

ter aangedijkt, doch y66r 1411. 

Heteelfde is bekend van de Kerkepolderi Peukepol

der en Puitpolder. 
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In öe 14e «euw werd ook een aanvang gemaakt met 

de bedijking van de schorren van den Zuidoosthoek iroor 

de Vijftienhonderd Gemeten* 

Do polder Nieuwland kan verondersteld worden In 

1300 bedlrfikt te jiijn. En kort voor 1339 waa daar de groo-

te Koordpolder tegen aangedijkt. 

ült deze eeuw zijn bovendien nog bekî nd, dat de 

Nieuw Strljenpolder in 1310 en de Muye polder In 1315 

bedijkt waren. Voor 1339 moeten de Oudelandsche polder 

en Mlddollandsche polder reeds bedijkt zijn gewee&t| 

voor 1373 de Vrouw Belyapolder en van de Deurloopolder 

is bekendi dat er In 1373 octrooi'tot bedijking verleend 

werd» Ook voor de Dalempolder vermeldt de Waterataata-

kaart ons alechta, dat te voor 1381 bedijkt Ie* 

Het oude Stavenlsse moet mlnatene uit drie bedijfcln-

gen hebben beataan, daar In een octrooi van Albrecht van 

Belren van 1391 van een Middelland gesproken wordt, zoo

dat toen ook een Nleuwland aExnweaig geweest moet »ljn. 

Muller meldt nog omtrent Stavenlsse, dat het In 

1304 overstroomd en in 1391 weder Ingedijkt waa* 
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Par.9t SÏNT PHILIPSLAND van 1288-140-1. 

Dit eiland was In d«een tijd nog niet als bedljklng 

aanvrealg. 
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Par.51 SAlJIfiNVATTING VAN HET VIERDE HOOFDSTUK. 

In de inleiding van dit hoofdstuk Is er op gewezen, 

dat de toestand omstreeks 130^ na een periode van be

trekkelijke rust zoodanig waa geworden, dat hooge vloeden 

niet alleen In den stand van zaken verandering konden 

brengen, maar dat deze ook de vorm konden aannemen van 

rampen voor de hevolking. 

Dit geschiedde dan ook door verschillende stormvloe

den, waarvan in de thans beschreven periode de voornaam

ste zijn, die van 1288 (3t.Agathavloed), 1304, 1352 en 

1404 (St.Ellsabethsvloed). /̂  

Van wat blJ dijkbreuk en stormvloed onder water 

ging werd soms alles, soms een gedeelte herwonnen door 

de menachen; soms werd ook glnde veroverd wat hier ver

loren ging. Zoo vertoonèn deze catastrofale vloeden, in 

bet gebeuren wm een vele eeuwen durend proces, niet heè 

karakter van volslagen revoluties, maar zijn het telkens 

als het ware groote mokerslagen, welke het stugge mate

riaal telkens meer naar een uiteindelijk beeld vervoman. 

In de pa»lode 1288-1404 blijkt de verlanding in 

Zuld-NoordellJke richting voortgeschreden te zijn» Zoo 

wijkt in 2eeuwsch-Vlaanderen het Oostelijk deel b.v. 

al niet zeer veel af van den huldigen vorm. De Braakman 

was rond 1300 nog niet groot 5 d<» ver landing van het Zwin 

was in vollen gang. WIJ «agen echter ook, dat vooral 

de Sint-Ellsabethsvloed van 1404 een groot deel van 

het op de wateren veroverde land weer verawolg en de 

I 
I 
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Braakman zich belangrijk uitbreidde. 

Walcheren vorlleat weinig terrein langs de Zuid

kust tussohen Vlisslngen en Weatkappel, wint eveneens 

weinig In het Noorden «n ïiet aan den Oostkant het Ar-

nemuider zand gestadig groeien, 

In de Bevelanden raakt de scheepvaartweg Looye'e-

Swake in staat van verwording. In dezen tijd lag de 

Zuidkust bijna overal meer Zuidelijk dan tegenwoordig» 

In de 14e eeuw begint deze kust af te brokkelen, spe

ciaal bij Oost-Baarland waaruit blijkt, dat de inensoh 

door iedere rijpe opwas in te dijken, lang niet altijd 

in den lijn der natuur werkte», hetjïeen aijn werk dan 

ook Yféeiz verloren deed gaan. Vele Itreeken in de Beve

landen werden afijedamd en verzandden. 

In het Koorden zien wij in deise p^oöe landaanwinst, 

behalve d^t In 1334 en 1340 vrijwel geheel Wolfaarts-

dijk in de golven verdwijnt om er later weer uit te 

voorschijn te komen. 

Noord-Beveland heeft vele malen geheel of gedeel

telijk In het water moeten liggen voordat er sprake was 

van een stabielen toestand. Ook In dezen tijd zien wij 

dit deel van Zeeland herhaaldelijk bloot staan aan over

stroomingen en weer bovenkomen. In het uiterste Oosten 

en Westen was landaanwlnst op te merken, welke echter 

bij storm zeer gevaarlijk lag. In het Noorden zien wij 

terreinwinst onder de beschutting van het Worlgezand. 

In dezen tijd liep de hoofdsticoomgeul van de SchciW 

de ten Koorden langs Worlgezand nadat ze vroeger vermoe

delijk door.: de groote Faal, oorspronkelijk de grens 
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tUBsohcn Keeland Beoosten en Bewestan Schelde had geloo-

pen. 

In verband hiermede la dan ook blJ Schouwen het 

verschijnsel van terrelnverlles aan den Zuldkujist en 

terreinwinst ̂toypea nwlnet; In het Koorden duidelijk. 

Dit eiland wordt eveneens meer één geheel. Da Gou

we verzandt vrij sterk «n er ontstaan verlandingen tus-

schen Schouwen, Drelschor «n Dulveland* 

Ook Dulveland verloor aan de Zuidzijde «enig ter

rein» 

Tholon breidt tlch vooral naar het Woorden stevig 

ultj terwijl de Zuidelijke kust'tóeer dan thans naar het 

dulden lag# 

De reeds af̂ êdamde Strlene Is In volkomen staat van 

verwording. 

De concentratie van het water op de Oostwest gerichte 

hoofdgeulen, welke voor intredende eb en vloed de gunstlg-

ete richting hebben, blijkt In deze periode voort te gaan. 

Van het verschijnsel der koravonalng in het Oosten 

tegen de hooge gronden blijkt In deze periode nog weinig. 

Deze komvormlng is echter eerst goed mogelijk wanneer het 

Oostweststelsel geheel overheerscht, en het vloedbekken 

ten opzichte van den ruimen mond te klein dreigt te worden^ 

Do o* de geweldige overstroomingen In 1404 in 

2Seeuw3Ch-Vlaandei*en is het vloedbekken zijdelings tijdelijk 

weer vergroot» 
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Par.li INLEIDiNa. 

Kluit heeft In "SXCUTBUB** V U , pfll8-138 vaatge-

ateld, dat het water hlnnenwaarte van de Wielingen 

welke vroeger meer Oostelijk lag en waaraohljnlijk 

een tamelijk breede blnnendulnsehe kom was volgens 

engelenburg, vroeger onbeduidend was« Ook Wamkonig 

in zijn "Flandriöche Staats- ïjnd Rechtsgeschlchtes" 

bis xuffl Jahre 130&", van 1835.I»p«330| bewijst hetzelfde 

De laatste citeert een charter van Karel den 

Stoute, anno 1469, luidend als volgt» 

**Au temps passé l*eau de la Honte estoit 

"si petlte, que nule ou bien peu de navires par

ijn! notre pays de Zeelandj et que par les Inon-

**datlon8 1'eau de la dlcte riviêre de la Honte 

"estoit devenue plus navlgable «t plus profonde, 

"qu'elle n'estolt au paravent! tellement que toua 

"ou la plus part des navires alont et venont de 

"nofitre ville d'Anvers, passant la dJcte rivlère de 

"la Honte", 

Kluit citeert o»a# een stuk uit een vonnis van het 

hof van Mechelen anoo 1504, luidendt 

"feu© dame JTaeques eomtesse de Hollande et 

"Zeelande voyant que par lea grandes Inundatlons 

1 
l 

I 
i 
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"qul advlnrent en aon terape et aussi au paravant 

"tant on Flandre que en Hollande ladite rividre 

**de la Honte que par avant avolt eet^ petlta at 

"peu profonde éstolt devenue «i large et parfon-

"de, que toua les balcaulx tant Karakes gallaes 

"que y polvent franchement navier at pasasr que 

"les marchans es-trangler» coimnencoient S prandre 

**lenr cTiemln pour tlrer en Brabant par Icalle Hon-

**te an dllalssant Ie ohemln de l'esoaule de tout 

"temps accoustumé en fraudant par ee nostre ton-

*'lfeu de Yerslckeroort." 

Hieruit blijkt, dat de verandering van do Honte 

van onbeteekenend water, dat voor de scheepvaart dier 

tijden, met kleine scheepjes, niet te gebruiken was, 

in een ook al weer voor dien tlja bruikbaar vaarvsraterj 

haar beslag had gekregen in het tijdperk dat in het 

vorige hoofdstuk werd beschrevfin. 

Na 1400 stonden deiir on gs/ig van de Wester-Schelde 

wijd open, In de periode die volgde werd, wat voor de 

scheepvaart reeds één wep was, door stormvloeden en ook 

door de da^elljksche getijbeweging verder verbreed, 

stellig verdiept» 

Voor bepaalde deelen van 'ieeland hebben de volgende 

eeuwen ondergang gebrachtj zoo voor Saaftingen en het 

verdronken land van Zuid-Beveland. 

DG langdurige inundaties gediu-ende de verschillende 

oorlogen, brachten ophooglng van het geinundeerde ge

bied, maar ook een langdurige vergrooting van het vloed-
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b»Wcen, Er had komvormlng aan hat eind van Ooater- en 

Weeter-Sohelde plaata. Zoo kan men aieggen, dat In de 

eerste eeuwen volgend op 1400 de ontwlkkÉding van de 

Weoter-SchGlde tot «en volledig en bijna onafhankelijk 

estuarium haar beslag ysreeg* Toen nji 1800 de Weeter-

öehelde door afsluiting van Kreekrak en Sloe geheel 

onafhankelijk van de Ooster-Schèlde werd, was de capa

citeit van het vloedbekken reeds gedaald* 

In hat navolgende xullen vl^ eerst de ontwikkeling 

der landstreken behandelen om daarna op de Schelde zelf 

terug te komen» 

X 
.«.* 
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Par.2t mSüWSCH-VUUUmKHBlf VAN U04-.1800. 

"De vreeselijke stoPBovloed van 14 Kovember 1404 

"vooral, daarna woarecbljnlljk. die van 1493 deed de lan

dden ipondom dan Braakinan voor goed ten onder gaan en 

"drijvende blijven, xoodat «Ij werden doorgeachuurd met 

•*wijde kreeken en etroomen en alechte ten deele, in heel 

"andere groepen werden feedljkt**» (Beekman), 

Boor den Stt^Xlaabethavloed leden vooral Slula, 

Cadzandi Aardeniburg en de Vier Anbaohten* 

Ten Ooeten van den Braakman verdwenen Vevelsdale, 

Koudekerke, Boter»ande, Vieacjï̂ radorp en ten Western 

Vatervllett Slxnare, Hapere| Yzendljke* Het land van 

Aardenburg zag »lch Coxyde en Aardenburg ontnomen» 

De Coxyde In het vorig tijdperk verland werd op

nieuw een water* Biervliet werd opnieuw een eiland en 

verloor veel grond. D« Braakman breidt zich uit in de 

richting van Axel» 

Het water, dat al dexe gronden grootendeels ver

moedelijk slechts bij hooge vloeden bedektOi had drie 

belangrijke geulen te ziener beechikklngi de Paseegeule 

waar vroeger de Eimare liep, de Droochte die feltetijk 

de vroegere Beveme verving en het Zuiddiep, dat een 

verlengstuk vorzode van de Passegeule ten buiden van 

Biervliet. 

Zwin en Braakman werden door deaten vloed weer ver

bonden* 

Blanchard geeft over den toestand zooala hij ge

worden was, een oohetakaartje (waarvan een reproductie 
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aan deze echet» Ie toegevoegd). KAJ merkt er bij op, 

dat hoewel «en den Indruk krijgt, dat de see veel ter

rein heeft gevonneni dit toeh niet geheel jnlftt 10, aan-

geslen de meeete everitroomde gronden loeer het karakter 

van «ehorren vertoonen. Hij eonoluideert uit het feit, 

dat toen «en in 1667 het graf van Sint Chrlatoffel 

van Yjcendljk terug vond, men de beenderen aan de opper

vlakte van de achor vond, er weinig aterke atroom ge

weest waa en seer weinig nieuwe etoffen afgebet «aren« 

Kort na den raap hervat men hot herdljklngaprocea. 

Zoo wordt aangelegd de dijk van Jan conder Vx^ea, van 

St.liaurena tot voortlj Aaaened^ De dijk verzekert de 

rust der Zuidelijke «treken en vormt een atexmpunt v4or 

meer Noordelijke bedljklngen. Zoo worden In 1407, 1410 

en 1412 aehtereenvolgena da Hellenpolder, Klokhuytpolder 

en Faslerepolder bedijkt. Zn 1416 lts er reeds weer aprake 

van de tienden van de aehorren van Watervllet en Vame» 

In 1448 denkt men ever de bedljklng van d? aehorren van 

Yzendljke, In 1467 1« er een St.Georgeapolder, waar vroe

ger Watervllet lag« 

Na 1431 won men langa de Ooetxljda van den Braakman 

langïaam terrein door de badljl̂ ingen van Weveladale, 

Koudekerke, Vronendljk, Hierdoor kreeg de Braakman haar 

oude gedaante weer terug« 

In 1461 wordt Othanee weder bedijkt. Saaftlngen 

had de verllexen van 1404 «n 1421 reeda grootendeela 

hereteld* 

lîen alet, allerwage la in de 15e eeuw het hefatel-

lingewerk na den ran̂ i van 1404 In vollen gang. In het 
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land van Vaes herovert men ds landen van Calloo| Kiel-

dreohti Verrebroek en Uelsele. Oe verbetering «ou eohter 

niet duurzaam «ijn want onder de regeeringen vaa Uarla 

van Bourgondiê en Uaxlalllaan van Ooatenrljk van 1477-

1500 Bljn oorlog en "burgeroorlog weer aan de orde van 

den dag. 

Do see kan nu niet voldoende afgeweerd worden en 

reeds In 1477 (Cosmas en Damlanuavloed) verwoest sslj 

de geheele Icufit van Hieuwpoort tot aan de Schelde. Het 

Aardenburger An^acht werd overstroomd en we zien het 

enorme Lapecheuregat »leh weer hervormen. 

In het tijdperk van 149^1560, wanneer de politiek 

deze landstreek met rust laat en de. strijd met het wa

ter met Bueces hervat kan worden, slet het water zich 

weer meer en itieer teruggedrongen* De bedlj^kingsaGtlvi-

telt was toen van^^^eerlel aard, n.l« men wilde ten 

de 

eerste^ln 1404 verloren gronden terxigvdnnen en men wil

de nieuwe gronden indijken tuseehsn Kadzand en de kust. 

Ken gedeelte van de polders die voor 1477 Ingedijkt 

waren, had men sindsdien weer verloren xlen gaan. 

In vijftig Jaar ondergaat het land een belangrijke 

gedaant^verwiseellng. Bij da reeds In 1497 herstelde pol

ders zooals de Oost 3t.*rorlspolder, St.Jan In Kremo, St. 

lilevens en West St.Jorlspolder, kwamen in 1501 de Chrls-

toffels, In 1503 de Jeronemus, In 1504 de Uarla Laurel-

nenpolder en Heilepolders en in 1506 de Phillppuspoldsr. 

De Cai>ellepolder was van 1603. 

Dit alles was tot stand gebracht onder de bekwame 

leiding van Jerome Itaure;^». De familie Laureyns zet 

I 
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dit werk voort en zoo «iet men In 1581 de Oudeiaane- en 

in 1523 de Ooaemanapolder beveiligd» 

Men was hierdoor weer genaderd tot den Zuidelijken 

oever van de Paasegeule die Zwin en Braakman verbond, 

maar reedjs dermate ver land was, dat de Bruggenaren, die 

xeer geeteld waren op dete eosommlttatie, In 1516 een 

kanaal hadden moeten graven van Cô tyde naar St» Catherlne. 

In 1528 bestaat de Pasaegeulepolder, de kreek is 

vaste grond geworden, waar «ich in 1530 nog de Vrljenpol-

fler bijvoegtf Aan het eiland Biervliet aangewassen schor

ren worden hier aan vastgelegd door de bedi;Jking van 

1538. ^ 

Het Zulddiep slet zijn adlVietingen verminderen door 

de bedijking van Gouden Polder en de Jonkvrouwpolder In 

1542 en 1546. 

Tuaachen den bovengenoemden dijk van G^aaf Jan en 

de laatste sohorren van de Droochte, is de geheele land

streek duB vrijwel weer boven water gekomen» _̂ 

Ook in het Westen breidde het vasteland zich uit» 

Het geulensysteem tussohen Wulpen-Kadi&and en het z*g« 

vaste land, was In de 15de eeuw In sterke mate aan het 

verzanden» We hebben hier te maken met de verwording van 

het 2wln-estuarium. In 1548 bestaat de Vloer tusschen 

Wulpen en de kust, al is het In vergevordearden staat van 

verzanding.' Voor de kust van Groede was in 1500 de ver

zanding vein de Lemmer een feit geworden met het rijp worp 

den van de aldaar opgekomen schor. 

Het SSwarte Gat, de andere mond van den in het vorigs 
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Ixoofdstuk genoemden Oo8t«li;jJcsn tak van het Swin'^eata* 

rium, vaa in 1435 nog vp&n^ vrnxr xal n ie t lang daarna 

gesloten sijn» aaBjtexleit de Biniggenai*ttn het 1&'1470 

weer willen openen, mat dtt> bedoeünif.ineer water in het 

Zwin te voeren. Bit gebéurt In. 1471 Inderdaad »ender dat 

het ^wensohte resultaat^ néXê ultachuring van het oiw 

dieper wordende Zwis* bereikt wordt* 3ind8 1486 trachtte 

men dan ook de kreek weer ta «luiten» wat nu echter «ok 

geen succes bleek te hebben* Kr bliji^t oen kreek bestaan 

die in hoofdxaak sleehts «et Tloed gevttld wordt*/Aan 

beide sijden dier kredk hebben ;hedijkingen plasts« Het 

jaar 1510 sag de Baenr^ald«r>i^t8taBn« Yan den Sint*-

Janspolder i s on» bekend, dvt^h^y in 1502 bedljktt in 

1512 ovei»r3trooBd, in 1637 herdijkt en in 1647 weder 

overstroomd la , waarna h i j tenslotte weer bedijkt werd» 

De Antwerpentpoldsr) werd in 1606 herdijkt^ de A-

dornis in 1535 bedijktf de Hattenije in 1540, de Hieuwen-

hoven In 1554, de tyabet in 1656 en na een innundatie 

nogmads in 1562. 

Inmiddels had do everstrooMing van 1509 ematlge 

schade berokkend in het Hulster Ambacht» terwijl In 

het rampjaar 1530 in Zeeuwseh-Vlaanderen xes en dertljr 

polders verloren gingen» Ten Oosten van Temeuzen wer

den zware verliesen i^eleden in de Jaren 1543 en 1561« 

Blanchard ge«ft one van dexen t i j d een sehetskaartt 

waarop we als restant van het Sïwnrtegat nog slechts een 

smal water ondersehelden op de plaats waar nu de Ch*oo<* 

te SinV^Annapolder t s vinden is» Dexe komt op de kaart 

Flandrie Coadtatitt fsiTM Batava van X« Visscher ook voor 

en «al vermoedelijk omstreeks 1640 Ingedijkt r i jn . 
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Tuöschen 1611 en 1650 verschijnen op wat in de 15e 

eeuvf reeds Bresklnsssand heette, do ipolders Oud-Brdakensy 

Jong-Breakenè, Kleefsohen-, Barbara en ©nmters, waarvan 

er eenlge niet meer bestaan. Wanneer men de geschiedenis 

van de vorming van de Zeeuwsche landen op dan voet vol^t, 

kan men constateeren, dat omstreeks het midden der 16« 

eeuw het bedljklngswerk er toe leidt, dat Zeeuwseh-

Vlaanderen een vorm krijgt die veel overeenkomst met den 

tegenwoordlgen vertoont. Immers Iets dergelijks Is ook 

al eerder geconstateerd en wijst er wel op, *t die vorm 

niet van toevalligheden afhangt* Vi^ zien dat Wulpen 

en Cadsand «loh vereenigen nurt het vasteland, d« Braak

man verlandde langhaam maar zeker, de dijken liggen weer 

bij Flervllet en Phlllppine, aan dö anders lijde ver

schijnen de Koude- en tovepolders tn 1541-'42« Tusschen 

Phlllppine en Axel liggen groote schorren die ihi^voor 

bedijking «Ijn. Hulst heeft nog een nauwe verbinding 

met de Honte door de oude Haven. Ŝ taftlngen, Ossenlsse, 

Frankendljk en Namenpolder blijven het immer dreigende 

water weerstaan, In 1567 herovert inen na ongeveer twee 

eeuwen de schorren van den Doel, 

Wel blijken Wulpen en Cadnand voortdurend «eer door 

de asee bedreigd te worden. Wooral Wulpen, dat b,v. in 

1530 en 1642 overatroorad werd, moet ondervinden, dat 

de Wielingen zich blijkbaar een grooteren toegang naar 

de Honte wenscht te verschaffen. Uit het reeds genoemde 

kaartje van Bianchard, evenals uit andere kaarten van 

dezen tijd is uit het feit, dat Breskens stesds op eeni-

gen afstand van den dijk gelegen is «rf te lelden, dat 
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de mond bij Vllsöingen In dien tijd circa 1̂ - KM min

der breed v/as dan momenteol bot geval is» 

Ook Cadaand heeft veel te lilden van het opdringen 

der Wielingen. 

Aan het einde der 16e eeuw kan de Zeeuw^ die tot 

nu toe met voldoening de resultaten van xljn atrljd met 

het water mocht beöchouwen, «IJn oog weer laten gaan o-

ver een onafzienbare watervlakte die het grootste deel 

van .^eeuwsch-Vlaanderen bedekte. Geweldig Is het vloed

bekken, dat de zee In den 80-jarigen oorlog door den 

mensch geboden le« Door den^fi'ljd te^en de Spanjaarden 

werd de oeverveMedlglng weer verwaarloosd an de et6r»w 

vloed van lö70 heet» aan Zeeuwach-Vlaanderen een gemakke

lijke prooi. 

Met dezen Allerheiligenvloed van 1670 heet het water 

tot Brugge en Gent gekomen te zijn. Bijna het goheele 

land etaat weer onder water» Het Zwartegat wordt weer 

Opengebroken tegöMe zee» Wulpen heeft opgehouden te b«-

ötaan» laar de Brugsche Vaart reeds lang verland waSf 

0pelen nu de golven van 3wln tot Braakman» Er is een e-

norme kreek tusschen Axel en Hulst en vandaar naar de 

Honte tusschen Saamslag en Stoppeldljk» Ten Oosten van 

Hulst staat alles onder water» Tooh zouden ook deze door

braken en grondverllezen te herstellen zijn geweest wan

neer men aan het werk gegaan wae zooals bijvoorbeeld In 

Saaftinge* In 1584 stak men echter zelf de dijken weer 

door en het land werd aan het water prijs gegeven Inplaats 

van aan de Spanjaarden. 
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Op dezelfde wijze verdvrijnen Beooetenrasde in 1683, 

Groode in hetzelfde Jaar «nhet land om Axel In 1586. 

Coxyde In l.537| Vroomdljk (Vreemdlke) In het Aöeeneder 

Awbacht verdvfljnt In 1601 nog In de golven. 

Wanneer het land nu wederorc aan het water onttrok

ken vordt door hedljklngen dan Is de ontwikkelingsgang 

tee:en\n-e9teld aan die welke we tot nu toe «agen, ïnaaers 

vroeger hedljkte men van het hooge 2uiden naar hrt Noor

den, Nu vestigen xlch de protestante Saeuwen In het Noor

den teneinde daar een soort verdedigingslinie te hebhen 

voor Walcheren en de Bevclanden, een poaltle welke Julat 

door een strook gelnundeerde gebieden ton Zuiden daarvan 

zeer sterk was. Na hot bejfin van het twaalfjarig Bestand 

(1609) verschijnen de streken van Groede, Eraskens, 

Kadzand, Yzendljke, Axel en Terneuzen weer. Be rest 

blijft echter tot 1648 onder water. Daarna herstelt de 

streek zich echter zeer enel; de langdurige ervaring 

speelt vermoedelijk hierbij een groote rol, evenals het 

fel^ dat door het lange tijdperk dat de vloed hier vrij 

spel had, de schorren flink opgewassen waren» Het Zwar

tegat, de Passegenie en zi^n kreken, de geul van Axel 

naar Hulst, worden wederom in̂ êpolderd. In 1690 en '91 

vjerd Oroede aan Kadzand verbonden door bedijking. In I 

170Z v/erd het Jonlcvrouwegat (oude Beverne) tusschen Y* 

zendljke en Biervliet gesloten. 

Gedurende latere oorlogen worden de Zuidelijke pol

ders nog meerdere malen geinundeerd. Onder leiding van 

Ir# Wildschut wordt er in 1735 ee.i nieuwe verbinding ge

graven tusschen 2win en Braakman, welke deel uitmaakt 

i 
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van de verdedtrlngswerken. Hog voor hot midden der 18e 

eeuw vertoonde Zeeuwsch-Vlaanderen weai' een vasten vorm, 

en kon men er zelfe aan denkon nleuwö gronden aan de 

zeearmen te ontnemen. Zoo word In 1775 de Bandkrsek be

dijkt. De Paasegeulo m een deel van de Coxyde of Haen-

tjeegat weivicn In 1788 gesloten. 

De oude haven van Hulat was vervangen door «en 

meer Westelijk gelegen kreek, hefHellegat", dat tusschen 

Zaamslag on Stoppeldljk lag. In 1789 vrerd d© vorblndlng 

van het Hellegat met de Braakman verbroken doordat dt 

Ah&dale-, Riet- on WulfsdljI^olders In het leven geroe

pen werden en In 1795 lo Huls>-geheel van het watei* ge

ïsoleerd door den dijk van tunterahock. 

In de 19e eeuw komt het Rellegat nog olochta tot 

Campen op de plaata waar vroeger de Oude Haven, waar 

Hulst haar bloei eenmaal aan dankte, uitmondde» 

De Braakman had In de 18e eeuw nog twee kreeken, naar 

Axel en Zuiddorpe. Het Zuidelijke Canlevllet verxandde 

het eeret. De St» Fran^olspolder dateert van 1709, do 

Moerepuy van 1767, da Canlavlletpoldera van 1787 en 1790, 

do Beoosten en Bewesten Blije polders ton I7oorden van 

Sas van Gent aljn ook van dat jaar. Toch konden In 1800 

en 1810 groote Fransahe oorlogaschepen n&g net volle 

zeilen Phlllpplne bereiken (schepen welke waarechljn-

11 jk 4 M. diepgang hadden). 

In 1827 versnelt een dijk, die de beide kreeken 

tueschen Slulokll en Saa van Qent afdamt, de verdere 

verzanding van dm Braakman aanmerkelijk. Kleuwe polder» 
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laten nu ook in het midden van desen kreek niet lang 

meer op zich wachten. 

Lang hielden de Bruggenaren den etrijd om hun ver

binding met de zee langa het Zwin vol, het estuarium 

verzandde echter regelmatig* Vanaf de 15e eeuw nam S^uls 

de plaats In van Damme. Uen trachtte de ver landing te 

stuiten door het Zwartegat te openen; men opende In 1515 

de Brugsehe Vaart tussohen Cosgrde en Oostburg om een 

verbinding met de Braakman tot stand te brengeni dooh 

de kreek bleek niet te naden. Drie eeuwen nog sleepte 

het Zwin zijn bestaan voort, j:«t̂ lat de sluiting van de 

Nieuwe Haven (1742) en het definitieve verdwijnen van 

de Passegpule In 178S sljn dood bekrachtigden. 

Vervolgens werden nog de Groote Hazegraepolder In 

1789, de Kleine Paspolder In 1793 en de Cranepolder In 

1799 bedijkt. 

Zeeuwsch-Vlaanderen is tusaohen 1404 en ISOO aan 

vele rampen blootgesteld. Meerdere malen ziet men groots 

stukken van het met moeite veroverde land verloren gaan-

Opmerkelijk Is het, dat deze landstreek zich na al 

deze catastrofen meestal van uit het Zuiden weer her

stelt en ook steeds weer dezelfde,,vorm krijgt. De groot*» 

verschilpunten met tegenwoordig zijn gelegen In het ui

terste Westen en Oosten, dus het estuarium van het Zwin 

met daarbij Zwartegat en Vcoeger nog de Vloer en In het 

aan de andere zijde gelegen land van Saeftlnge dat, na-

dat het In 1670 verloren gegaan was en het kort daarna 
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varloran gegaan ima en bet kort daarna geinuneerd werd 

om de Spanjaarden te verbinderen aldaar te landen| 

xdet meer herwonnen werd. 

De Braakman is, hoewel hij «teedb in Btaat van ver-

landing heet te eljn, een punt van waar uit vele ver

overingen van het water op he;ti land plaats hadden. Tel

kenmale bij groote rampen blijkt de Braakman vergroot of 

de communicatie tusschen Braakman en Swin hersteld. 

Toch blijkt deze verbinding geen levenBvatbaarheld te 

hebben, want vrij snel ia «e telkens weer In staat van 

ver landing. 

Na de vele vormveranderingen die de Braakman onder

ging, bleek hij In 1810 aanmerkelljlf grooter dan de te

genwoordige tijd hem kent. Van het 2win was nog een on-

beteekenend restant over, terwijl meer naar het Oosten 

het Hellegat het oude vaarwater van Hulst, belmigrijk 

grooter waa dan thane. 

De belangrijkste raa .pen uit deaen tijd waren» 

1. de stormvloed van 1420, waarbij van de Vier 

Ambachten speciaal die van Axel en Aasenede veel te lij

den hadden} 

2. de Cosmas en Damiatusvloed van 1477, welke het 

land van Aardenburg vei»woestte en het Lapscheuregat 

tusschen Aardenburg en Damme heropende$ 

3. de stormvloed van 1609 waarbij een gedeeltevan 

het land van Hulst verloren gingj 

4. de stormvloed van 1530, die aan 36 polders het 

leven kostte) 

5. de Allerheiligenvloed van 1670, waarbij het 
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Zwartegat heropend werd, Wulpen voorgoed verloren ging, 

«en nieuwe?^^ Passegeule met meerdere armen Zwin en Braak

man weer met elOcaar verhond, het land Van Axel bijna ge

heel m het water verdween, even^tó* het land tusBOhen 

Axel en Hulst en het land van Saafttngen. 

/^ 
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Ook In de eeuwen na 1400 bleef Walcheren wat het 

waai een atablel eiland, dat xleh In dezen tlJd vooral 

nog wel uitbreidt naar het Oosten, maar waar g&en oatas-' 

trof&le rampen het land een geheel anderen vorm doen 

aannemen, zooale SSeeuwsoh-Vlaanderen en de Bevelanden 

«00 vaak ondervond© nê 

Als eerste bedljklng in dezen tl^d Ift te noenan 

die van Welailngepolder In 1627» Daarna de Ooeter-Kleuw-

landpolder In 16?1| de Oranje- en de Houwerpolder» in 

1618 en 1620. 

Het reeds eerder aangeduide Arnemulder «and levert 

eerst in 1631 den eeraten polder en wel den Oud-Joostland*' 

polder. Hier kwamen In 1644 de Middelburgerpolder en In 

1671 de Nieuw-iTooatlandpolder bij. 

Den Oud̂ tTooBtland en Middelburger polder sslen we 

op de kaart van N. VisBcher (Comitatua Zeelandia) «amen 

het eiland Stt «Tooatland vormen* 

De Vïelölnge en de Aame eorgden er nog langen tijd 

voor dat hier een eiland bleef» Paa door bedijkingen In 

1846-'60 o.a. aan de Mortier- en Schorrepoldor» werden 

de belde eilanden voreenlgd. 

De groote Coamaa en Damlatuavloed In 1477, voor 

Zeeuwech-Viaanderen een groote rarap, deed alch op Wal-

Qheren voelen bij V^laalngen^ alwaar eanlge poldera on* 

derllepeny eVenala blJ Raimekena en Arnenmldenl Ook 

de beruchte dijk vaxt Weatkapelle werd in dat Jaar door

broken! dit herhaalt «Ich ndg In 1509| 1830, 1630,1631, 
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Smallegange vermeld, dat met de St.Fellxvloed In 

1530 Walcheren drie weken blank atond. 

Be duinen die het eiland tegen de Hoordzee heaohut-

ten trekken sloh terug* Dit wordt het duldell̂ jkete ge

staafd door de mededeeilng van 3mallegange, dat de over

blijf eelen van de Komelnsohe Kehallenla<*-taiipelf die 

In 1647 ontdekt werden^e^ zich in 1695 tweehonderd roe

den ^mn de kuet hf in zee bevonden* Dit kwam n^er op 

een voortflohrljden van de zee van 42 voet per Jaar* 

Ken ander bewlje Ie, dat onmtreeke 1460 "véér Vest-

kapelle een smalle duinenrij ̂ ag, waarvcm de blnnenvoet 

slechts ongeveer 9^ meter verwijderd was van den teen 

van het bultantalud van den tegenwoeindigen Westkappel* 

aehen zeedijk* 

De genoemde Inpolderingen aan de Ooetzljde van 

het eiland deden reeds vermoeden, dat de eeheepvaartweg 

wan Klddelburg veel van verlanding te lijden had* De 

verbinding met de zee was voor Middelburg de Ame* De 

haven werd zoo goed mogelijk op diepte ĵ ehouden door 

«pullng met het molenwater aan de Noordzijde der stad, 

dat in 1314 reeds bestaan moet hebben en In 1439 be

langrijk vergroot werd* In 1535 wer<;L de bochtige Arne 

echter vervangen door een nieuwe rechte haven In Zuid

oostelijke richting naar de Leramel. In het begin der 

17e eeuw was Hlddelbxirg nog een bloeiende handelsstad* 

Tegen het einde der 18e eeuw was echter na de op

heffing van Oostlndlftche en Westlndlsche CompagnlSn, het 

lot van Middtiburg ale handelsstad vrijwel bezegeld* 
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Het epen houden van do haven en de Welzinge werd ateeds 

moeilijker. 

Het oude ̂ nemuldeiiy zooals Beekman het aangeeft 

op de kaart van 1300 w«rd in 1438 na herhaalde aanvallen 

der see prijs gegeven en een nieuw werd gebouwd aan de 

overkant van de Ame op den soogenaamden Oosthoek» Dit 

was eenige eeuwen lang een bloeiende handelsstad, welke 

echter door verlanding van de reede in het begin der 

17e eeuw ging kwijnen. De vergane grootheid van Middel

burg, Amamuide en Veere wijst er wel op, dat hier tot 

en met de 17e eeuw wel heel andere scheepvaartmogelljk*-

heden bestonden dan in den tegeiaCV/oordlgen tijd* 

Walcheren behield dus in dezen tijd aijn Westelijke 

en Zuidwestelijke kustlijn, slj het met eenige moeite, 

vrijwel Booals die te voren bestond. Aan den Oostpunt 

vindt voortdurende vervorming plaats, die In den tegen-

woordigen tijd als het ware haor verlengstuk vindt In 

de ver landing van het Sloe. 

Werkelijke groote rampen sagen we niet op Walel»-

ren. Het jaar 1477 zag eenige poldert verloren gaan bij 

Vlisslngen en in 1530 stond het eiland drie weken blaadc. 
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Par.4i ZÜID-BEVELAND VAN 1404-1800. 

Over hetgeen ar in het Jaar 1404 gebeurda met de 

eilanden Wolfaartadijk, de Zuid-Bevelamden, Boraelen, 

vermeldt de geaehledenls weinig* 

ViJ kunnen aaxmemen| dat hier geen belcô grijkt 

verlieBen te betreuren vallen. 

De naar Walcheren gekeerde Kljde van deza eilanden 

waS| zooala we reeds sagen, in staat van verland̂ ilng* 

Behalve de Sint-Pleterapolder dl« In 1390 reeda ba* 

dijkt werd| was voor 3M1 reeds de daar tegen aan gelegen 

ïloordzakpolder bedijkt en in 1441 de <>ude«Vle\nrlBndt>ol-

der» Hieruit la wel te eonoludeeren, dat de opwas, waar 

Beekman Heynkensaand op teekent, nu nagenoeg «iet Zuid-

3eveland verbonden is» Duidelijk blijkti dat de see 

sloh hier ateeda meer en neer terug moet trekktn* 

Dit was duo geen weg waar het getij alch met kracht 

heen en weer oohaen te kunnen bewegen» Xn verband daarmede 

Is het miasohf̂ len van belang te wijzen op den aear nauwan 

mond welke Beekman aan het 2wake geeft naar de Honta» 

Het geheel krijgt daardoor de eenlgszlna trompetvormlga 

gedaante, die echter een ongunstige ligging heeft ten 

opzichte van de getijbeweging» In 1480 werd dep/ Ooate-

lijke mond van het Zwake gesloten door de Mlddclzwake*-

polder* In hetaelfde Jaar kwam ook de daarnaast gelegen 

Oud-*Vreelandpolder tot stand* 

In 1510 kwamen op de plaats waar het l̂ wake was, 

de OostKwakepoldar, de l^inlngenpolder (blJ KiS8ft)« ds 

KiaseBtellepolder en ds Baarlandstellepo&der tot stand* 

i 
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Het Inpolderen In deae streek g«at nu re^lioatlg 

sijn gang en SÏOO ziet het jaar 1531 de St*Anthony-y Hol* 

lestelle-en Blazekopp&ider op de kaart veraohljnen, waar 

dan In 1554 de Xioyvepolder nog bijkomt* 

Men denke echter «lleimlnst dat Zuld-Bevaland 

slecht» een tijdperk van ongestoorde rust en Inpoldering 

doormaakte* 2oo had in 1509 Koowel als In 1611 de Noord» 

kust het vrij swaar te verantwoorden en verd bijvoorbeeld 

de Nieunrlandpolder bij Wemeldinge gelnundeerd* 

In XÖ30 brak op ̂ t* Felixsdag de dijk van de Oost-

watering bij Looydijke door en verdween het land voor 

80 Jaar onder water. Duidelljlc la dit geïllustreerd 

^yUq/r^ f door de kaart van «Taoob van Deventer» 

Zuid-Beveland Beweatan Yeraakei behalve Kouwerve en 

Tolsende * bulten^ werd door het opwerken van den 2uld^ 

dijk en den Molendijk van Hansweert tot den yaraekendam 

en het hordijken van Krulnlngen spoedig weer beveracht; 

Beooaten Yerseke bleef echter een prooi der golven* 

De rewip van lö3g legde de resultaten van den vorl-

gen stormvloed voor een groot deel vast met het gevolgy 

dat heele streken niet neer te voorschijn zijn gekomen. 

Dit betreft het bekende '̂ verdronken land van ;?uld-

Baveland". Slechts Relmerswaal bleef op een eilandje lig

gen. Het werd echter overstroomd dee-9 in 1532, 1551, 

16S5| 16 67f X&64. De laatste inwoners verlaten deze 

Kwaarbeproefde stad in 1631. 

Zn 1536 wer4en in het ̂ Idooaten eenlge Ambachten 

die met de vloeden van 163Ö en 1532 ten onder gegaan wa-

ren^ herdijkt| n.1. de Aĝ ê Tf Bath^ Hinkeland en deelen 
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en deelen van Everswaard en Killand, hetgeen echter 

allee weer vernield werd door den vloed van 13 Januari 

1661. 

01t 1536 dateert de polder Rrulningen, Cambler ont

leent aan Smallegange dat Waarde en Kruiningen in 1670 

en 31i03(yd« en Krabbendljke In 1596 op het water heroverd 

werden en 200 het langwerpig Ooatoll^k deel van 2uld-Be-

veland vormden dat wa heden ten dage ook kennen| sij 

het nog meer naar het Ooeten doorgevoerd. 

Op de kaart van Vlaacher koinen genoemde polders ook 

voor. Langs de Zuidkust valt er In de 16e eeuw veel 

terrelnverllea te constateeren, o,a de dorpen Coudorpe, 

3int« Katherlna» Westkerke, Oostkerke, Wolfskaartsdorp, 

Ostende en Vinnige. De polder Borsele strekte »lch in de 

14e eeuw veel eerder West- en Suidiiraarts uit* Door den 

vloed van 5 November 1530 werd ze overstroomd, hetgeen 

% leh 2 November 1632 herhaalde • In 1606 werd er een 

gedeelte van herdljkt» (3300geoi6ten)« 

De Bverlngepolder werd In 1695 bedijkt nadat In 

1630 de polder Ot̂ &.Syerlnge ten onder gegaan was. 

Stulvezand, oorspronkelijk een eilandje, weinl ver

moedelijk reeds In de 14e eeuw aan de vaste wal van Baar-

land verbonden. Het leed veel door ,grondbraken en komt 

het laatst voor op de kaart van Jaoob van Deventer. ^r^-V 5 

In het Westen gaat de verlandlng echter steeds door. 

Hier komen achtereenvolgene de polders *s Heer Arands-

kerke,(l56l), Ankeveeif (1661), Oude Kraayert,Oost-

Nleuwlandpolder (1697) en Hlauwe Kraayertpolder (1612) 

te voorschijn» De Borselepolder werd In 1616 herdijkt. 
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De Weatkraayertpolder in 1642 bedijkt» Het beste over

wicht van de resultaten van al deze bedijkingen op den 

vona van 2uld-Baveland krijgt men door de kaarten van 

Beekman (Zeeland In 1300)| J^cob van Deventer (lft46?), 

en van K, Vlsscher met elkaar te vergelijken. Ook aan 

de Ooetzijde vertoont 2uld-Beveland na de groote inun-

datiea wederom de nelging tot uitbreiding. 

In het Ooeten werken Zuid-Baveland en de Brabant-

Bche oever naar elkaar toe* Zoo aien wlJ laatstgenoemde 

kust isich naar het Vesten verplaatsen door de bedijkin

gen van den Zuldpoldar van Woonsdrechti den Polder Oud-

Hlnkelenoord en den Hoordpolder'van Ossendrecht In 1651, 

den Prins Karelspoldar In 1728, den Zuidpolder van Ossen-

dreoht In 1741, den Auguetapolder In 1786 en dan Polder 

Nleuw-Elnkelensoord In 1801. 

Op 2uld-Beveland was voor 1593 de We et-Veerepolder 

bedijkt, de Maagspolder en Uonnlkenpolder volgden In 

1594, de Nieuw-Krabbendljkepolder In 1596, Tholaelxide 

of Nleuw-Olaendepolder werd In 1636 bedijkt en In 1906 

herdijkt, do Nleulandpolder werd In 1818 herdljkt na In 

1648 voor het eerst bedijkt te zijn geweest; de Nleuw-

Valkenlesepolder en de Oude Kariepolder zijn van 1694 

terwijl 1773 het geboortejaar der Reigersbergscho polder 

18. 

De polder Valkenlsae die veel verder Scheldewaarta 

U'^^Y' I lag als de tegenwoordige, kout op de kaartan van N.VlaacheU 

\ nog in die ligging voor, in 1530, 1532 en 1642 zijn 

hier 486 gemeten «n 137 roeden bultengealagen. Door den 

vloed van 26 Januari 1682 Is ze overatroomd en door vloe-
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den van Januari en Februari 1683 verder vernield, 

daarna bleef ae drijven en ie gedeesltelljk door vallen 

opgeruimd. De Waterttaatakaart. vermeldt de bedijking 

van de Hleuw«Va3kenl0«epolder in hut Jaar 1694« 

Het KooMellJk deel van het «iland, dat wij nt 

2uld'-Beveland noemen, het Wolfaarteidljk van weleer, 

hebben we In het vorige hoofdattik in een tamelijk de-* 

«olaten toestand gezien* 

In 1429 werd oejfcrooi tot heMiJklng gegeven voor 

Hongersdijk, dat bijna een eeuw reeds "tfreef". Hieruit 

ontstonden twee nieuwe AnÂ aohten* Ik>or den vloed van 

St.Pontiaansdag (14 Jan*) X5&1 ging; het echter met het 

nieuw daarin geetlchte dorp Hongeredijk wederom te gron

de* Op de kaart van Yisftoher slet ffien op de achorgron-' 

den nog den toren der parochiekerk g«teekend« De ver

loren gronden In het Westen ziet men op dese kaart ook 

als schorren aangegeven. Xoangzaam maar zeker herstelt 

ook dit «iland zich van de geleden rainpen. In 1699 

wordt de Oostniwuwlandpolder bedijkt, gevolgd door de 

Heerenpolder in 1649, de Westerlandpolder In 1665, en 

de nieuw Sabblngepolder in 1692» Deze laatste werd in 

IdSl hsrdljkt* Zn 1696 breidt het eiland sieh WestwaartA 

uit mat den Wesiikerkapolder, teimrljl In 1708 In het Oos

ten de Ooet-Bevelandpolder boven water komt» Dit was een 

eilandje, aangezien eerst In 1809 de groote Wllhelmina-

polder bedijkt Is* Dese onnrat voor een gedeelte het oude 

Hongersdijk» 

De afdammlng van de Sohenge voltrekt sieh pae in de 

19e eeuw» 
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2uid-Beveland heeft In het in dit hoofdstuk behandelde 

tijdvak haar tegenwoordlgen vorm sterk benaderd» Zoo-

ala opgemerkt werd en ook duidelijk blijkt» de tegen-* 

woordlge bestaande langwerpige strook gronde in wording. 

De verschillende eilandjes scharen elch tot aaneengeslo

ten iOostwest gerichte oevers aaneen. Mag uit da geschle-

denle volgen^ dat het getlj-reglme xlch met deze Oost-

west gerichte landstrook vereenigen kan en deze vermoe

delijk aelf In het laven geroepen heeft» de gedaante 

der oevers bleek echter niet net de werking van het 

Bt^da heen en weer slingerende getijwater te strooken. 

Dit ziet men in het afbrokkelen der Zuidkust^Ve xagen» 

dat stukken van de polders van Valkenisaei Sveringe en 

Boreale verloren gingen* Stulveaiand verdweenj de dor

pen Coudorpe» Sint Katharina» Westkerke» Oostkerke, 

Wolfaartsdorp, Oostende» Vinnige werden alle een prooi 

van dit verschijnsel» 

En evenals het verdronken land v&xi Saeftingen, 

verdween ook het verdronken land vsn 2uld-Bevelahd* 

Er was op het punt waar Ooster- en Westerschelde zloh 

splitsen» blijkbaar meer ruimte noodlg. In )Zuid-Beveland 

zijn in dezen tijd als catastrofale gebeurtenissen aan 

te duldent 

1. den stormvloed van St.Pellxsdag 1530 waarbij 

de Oost- en Veetwaterlng» alsmede de polders Borsele 

en Oud-EverInge, geheel of gedeeltelijk verwoest werden} 

2. de stormvloed van S Kovember 1532 waarbij de 

Ooatwaterihg opnieuw blank komt te staan en nu grooten-* 

deels "verdronken land van Zuid-Beveland^blijft. 

I 
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Ook nu weer heeft Boraele veel ta lijden. 

3. De atormvloed van St.Pontlaimadag In 15öl, 

waarbij de In heratelllng «ijnda poldara geheel Ooa-

talljk Aggeri Bath an Rilland opnieuw verloren gaan 

en Hongarsdljk op Volfaartadljk aveneeno een prooi 

der golven wordt» 

Hat blijkt dus, dat da Noordelijke oever van da 

Westar-Sohelde naar het Hoorden verachovan i«« Da Ooe-

terschelda haaft vaal ruliata gekregen* tJlt da kaarten 

tot 1800 Klet men, dat da balde 8eheldaarmen aelf vaal 

grootar oppervlakte gekregen hebben In het Oosten. 

Hier ataat tegenover, dat In hat Zuiden het Zwin an in 

de Bevelanden Itoyve an 2waka gehaal -verdwenen. 

I 
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Par.5l NOORD-HEVKIAND VAia404-1800, 

In de vorige hoofVletukken werd van Noord-Beveland 

een korte beachrljvlng gegeven» hoe het land er onge

veer uitzag* Doordat het namelijk 66 Jaar geheel onder 

water gelegen heefti sljn vermoedelijk vele gegevens 

omtrent vroegere Inpolderingen verloren gegaan. 

Caoïbier meldt ons, dat in 1404 Cata Kleui^and ver

dween* Tevens noemt hlJ 1421 en 1609 sware Jaren voor 

Hoord-Beveland» Laatstgenoemd Jaartal geeft het verlies 

van Campens Nieuwland aan» In 1489 komt aan de IToord-

oostzljde Colljnsplaat voor b^ijking In aanmerking, 

dit wordt echter nog niet uitgevoerd (op de kaart van 

Vlsscher blijkt hij wel bedijkt te «IJn). Een en ander 

wijst er opy dat| al heeft Voerd-Beveland veel ts lij

den van vloeden, er toch nog aanwas plaats heeft* 

Bijzonder ran̂ spoecilg sljn voor dit eiland de Jaren 

1530 en 1532. Hierbij verdween het geheele eiland on

der water» Het bleef ses en sestig Jaar in dien toe

stand. Itorkwaardlg Is, dat op de kaartvan Jao*v*Beventer 

wel de vei»dronken landen van Suid-Beveland als soodanlg 

aangegeven xljn, maar niet die van Koord-Beveland* (Op 

deze kaart zijn de Faal en Schenge vermoedelijk wel wat 

te breed aangegeven). 

In 1598 is »n de bedijking van den (Oud) Koord-

Bevelandpolder begonnen door het Krtedijken of hordijken 

van de daar liggende gronden* Oit een aantal polders, 

dat tot In de 19e eeuw aldaar Is ingeclijkt is het tegen

woordige eiland ontstaan, dat echter aan de Koordzljde 

I 
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veel door water verloren heeft» 

1616 zag den Hieuw Hoord-Bevelandschen polder ont-

etaan* In 1641 waa de Frederlkapolder bedijkt* in 1662 

de Wiaaekerkepolderi in 1658 de Kamperlandpolder^ in 

1670 de Kan5)en0-Kieuwlandpolder en de polder Al te Klein, 

ix]|l648 de St^flpolderi 1686 de Weatpolder en de Ooatpol-

dery 1697 de Heer Janzpolder en Thoons>oldert 1713 de 

Rippolder, 1718 de Adi:*iaanpolder, 1719 de Mariapolderi 

1727 de Annapolder jCdie in 1 8 ^ herdijkt werd), 1747 

de Anna Frisepolder, 1748 de Willem Adriaanpolder, 1769 

de Jacobapolderi 1771 de Willempolder. Tegenover deze 

landaanwinaten staat» dat in 17éb aan de Noordzijde 

Oud- en Kiwuw-'s-Qravenhoek en Oude lieck verloren waren. 

Worighezand (Orizand) waa In dezen tijd nog een 

eiland. Het Faal, zooals dat heel duidelijk voorkomt 

op de kaart van Van Deventer, wordt in 1606 nog ala de 

grens tusachen Zeeland Beweaten- en Beoosten Schelde 

aangeduid door de Staten van Zeeland» 

Beekman vertelt, dat Orizand feitelijk uit twee 

eilandjes bestonds West-Orlzand en Oost-Orizand en dat, 

toen de eilanden in de 16e en 17e eeuw verder vaneen 

werden gescheiden, Ooet-Orlzand dulntjes lange de West

kust had» In 1602 werd Oost-Orizand j^ootendeels bedijkt. 

In 1640 was het echter zoo door vallen aangetast, dat 

men inlagen moest leggen totdat het in 16^2 overstroomde, 

verlaten werd en ten slotte geheel werd opgeruimd. 

Op de kaart van N.Vlsscher komt Orizand slechts als 

een klein bankje voor. 
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Noord-Beveland blijkt wel sterk vaa gedaante veran

derd t« Bijn* Anders ultgedmikti het geulensysteem der 

Oosterachelde heeft sieh in den loop der eeuwen seer 

belangi'ljk gewijzigd. Vooral de gedaanteverwisseling 

van Koord-Beveland| xoomede van Schouwen duidt er op| 

dat de Oosterschelde betrekkelijk smal was tussehen 

Koord-Beveland en Schouwen^ en veel water kreeg door 

Sloei^win en het ]Paal. Merkwaardig is, dat de noordelij

ke geu^n ten slotte domineeren. De Koordzijde van Koord-

Bevaland wordt afgealepen. Het eiland breidt «ieh uit 

in de lengterichting! we Kien ook hier weer een neiging 

tot het vormen van aaneengesloten oevers. Veeregat en 

2iuldvliet JBiJn hier de eenige onderbrekingen in den 

Zuidelijken oî ever en ook dese bevinden zich in staat 

van verwording. De richting Oostwest heeft hier aan den 

mond vsfel zeer geprononceerd haar weg gebaand. Daarvoor 

heeft het verschijnsel, dat de noordelijke oevers de ei

landen reeksen aangroeien^ het onderspit moeten delven. 

De Koordzijde van Koord-öve land immers is bepaald afge-

schuurd. 
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Uet Noord-Beveland heeft Schouwen wel veer sterk 

den invloed ondergaan van de wl^aiglngen die de Ooeter-

Schelde in haar oevera te vooraohljn jlï riep. De Zuid

kust krijgt eteeds meer den halven maan vormi terwijl 

in de rest van het eiland de neiging blijkt te beataan» 

Elch meer tot 4én geheel eamen te voegen. 

2̂ 00 zien we na de bedijking van. de Zonneipalrepolder 

van 1400 Ae Oud-Borgaetteder en Blpoyepolder en de Kleu-

vfe Nataarspoldcr In K12 ontsta^. 

De Zuld-Nieuvlandpolder la van 1443, de Chrietof-

felpolder van -vièv 1477, de Groote SttJacobB-Kleuwland-

polder van 1487» 

De hoek tusschen Dreiachor, Boiamenede en het oudere 

Schouwen zien we dus In de l&e eeuw zich loet poldere 

vullen, Uaar ook In de Gouwe gaat dis inpoldering haar 

gang. Aan den kant van Schouwen noteeren we In 1489 

den polder de Verbrande Uan, na 1603 de Jeroenepolder 

en in 1605 de Zulder-Hieuwlandpolderi die toen herdljkt 

werd| aangezien hij reeds In 1402 bedijkt wae* Aan de 

andere zijde van de Gouwe zien we in 1490 de polder Al 

te Klein verschijnen, in 1612 kwam daar de Groot Bette-

waardepolder blJ, tex^Jl de Gouweveerpolder in 1628 

de Gouwe voorgoed afsloot en Schouwen en Duivelend dua 

verbonden waren. Ken vergelijke hier de kaarten van J, 

van Deventer en die van N", Vlascher. In het restant 

Vïm de kreek wordt in 1646 de Klein Bettewaard of Saspol-
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der, in 17X0 de Jongepolder ta de nieuwe of Joijge pol

der van DrelBChor in 1769 bedijkt of berdijkt. 

Toch was deze tijd voor Sohouwen er allerminet een 

van aleehta rustig Inpolderen» In den aanvang van deze 

paragraaf werd daar trouwens al over gerept» Reeds in 

1418 werd Zuidland bedreigd, in 1472 werd bet doa?p Ja-

chenkerc pdjsgegeven. In X476 werd veel terrein aldaar 

verloren, in 1477 had eenoeverval plaats bij Zuidkerke 

en Bordendamiaei in 1495 één ten Vesten van Looxbavon, 

er werd een Inlegdijk gelegd, In 1496 wederom een oever-

val bij Symonskerke, terwijl «lob nabij Looaöxaven in 

1498 de ramp van 1495 herbaalde» 

In 1605 was er een nieuwe dijk noodlg bij Zuldkerke 

en in 1511 moesten de bewoners Clauakinderen verlaten» 

Op de kaart van H, Visscher komen daar nog twwe pol-

dor e Voor, vermoedelljlf xljn dit dan berdijkingen, 

Zierikzee werd In 16S8 bedreigd door een awaren 

grondbraak, waarbij men bevond dat een breedte van SC me

ter land was weggevallen ter plaatse waar men voor den 

val nog 46 roeden uit den dijk tot het water iaat. De 

diepte van den grondval was nog 4 vademen. Deae grondval 

werd nog door verscheidene andere opgevolgd, die men 

door hun veelvuldigheid niet kon specifleeren» 

In 1533 werd een dijk gelegd aohter BjSïSkerke en 

het volgende Jaar waren Brleakerke en Zuidkerke in het 

water ten onder gegaan» Bij Bordendamme kwam in 1554 een 

Inlaagdljk tot stand» Vermeld wordt, dat tusöchen 1475 

en 1559 ïniim 1260 Hectaren verloren gingen. In 1558 

waren ên het Zuidland nog 542 Hectaufen overgebleven, 

waarvan er ongeveer 470 binnen den tegenwoordlgen dijk 



w^ I 
134. 

HOOFDSTUK V « BEDAAlTTEWISSKLlirG SEIELAND v.1404-1800; 
par,6t SCHOU?ffiN,-

In 1568 werd echter een nieuwe dijk (4200 roeden) 

noodlg geacht van Bordendanme naar BurgtsluiSi waardoor 

geheel Zuldland en een deel van Zulder- en Poort Am

bacht aan de golven werden prijsgegeven* Tengevolge 

van grondbraken in 1580 moest eiln 1588 nog een dijk 

gelegd worden bij Rengerskerkej dit herhaalde zich In 

1630, 1636, 1637, etc,. In 1662 bezweek deze i dijk, 

waardoor de streek van Rengerekerke verloren ging» Op 

de kaart ^ n K. Vlsscher zijn deze Inla en zeer duidelijk 

te zien» Achter Koudekerk werd In 1664 een Inlaagdljk 

gelegd, de buitendijk heeft echter stand gehouden. 

Zoo werd in 1674 gerekend, dat Schouwen door do 
n 

veelvuldige inbraken zoodanig verkleld was, dat de moeren 

en ultgedolvenlmden, die 130 k 140 jaar vroeger In het 

midden van den polder gelegen waren, nu aan den zeedijk 

lagen» Ernstige vallen hadden ook nog plaats In de 19e 

eeuw. Zooals trouwens nln of meer te verwachten was, 

was er aan de IToordzlJde aanwas te constateeren. In een 

ordonnantie op ds dljkage van Schouwen van 20 Augustus 

1533 van Keizer Karel V werd gesproken van de dijken aan 

de Koordzljde die nu slapers zijn» 

ITa de sluiting van de Schelverlnge aan het Zuldeln-

de, is dit water zeker spoedig geheel verland en daarna 

werden de Zoude Hayman en andere bultengronden In het 

KocBlen Ingedijkt. Langs den nieuwen dijk van den daar

door aangewonnen strook is toeten van Renesse tot bij 

Scharendljke een smalle duinenrij ontstaan» Uen ziet detv 

groei van de duinen duidelijk door de kaarten van Van 

Deventer en van N» Vlsscher met eUtaar te vergelijken. 

I 

i 

1 
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TusQchen West- en Oost Repart Is In 1608 een in* 

laag gelegd, In 1699 Is de dijk aldaar over een korten 

afstand op een Inlaagdijk teruggetrokken, 

Aan Schouwen Is het verschijnsel van verlies aan 

den Zuidelijken oever en winst aan den Noordelijken, 

alsmede de neiging tot het doen verdwijnen van de Noord-

zuid gerichte wateren, zeer duidelijk waameeitibaar. 

De Oo ster-Schelde heeft haar geulensystten belang

rijk naar het Noorden verschoven en daartoe de Zuidkust 

van Schouwen ondermijnd en afgeknaagd, waardoor de be

kende halvemaanvorm ontstond, terwijl In de Uiddeleeuwen 

de kust als een rechte lijn van Bordendamnie naar Burgslula 

verliep. 

Wanneer men de kaart vaxi Vlsscher bekijkt, dan valt 

daaruit op, dat het vloedwater gemakkelijker naar het 

Sloe dan naar de Oo ster-Schelde moet komen en men ver

baast zich over de geweldige afmetingen van den Ban-

Jaert. De aanwas in het Noorden, ten Westen van Brouwers

haven getuigt m*l. niot van een sterk schurende ebstroom 

die naar het Zuiden afbuigt» Overigens ook in het Noor

den ziet men de verschillende eilanden zich tot één oe

ver aaneenscharen. Groote stormrampen zijn hier blijk

baar niet te vermelden» Slechts werd dit eiland meer 

nog dan andere geteisterd door grondbraken. 
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Par,7i DUIVELAND VAN 1404-1800.-

Aan de Ootftsljde xien vlj den itanw»» In het feit| 

dat in 1467 de polder Oost-Puiveland bedijkt Is (eiland 

Brulnl80e)é Verder verschijnen de poldertJ«B Groot- ftn 

Klein Beieren in 1509, 

De schor Hardemeet werd bedijkt in 1628, overetroomd 

en heltonnen in 1675 en voor goed verloren In 1695* Op 

de kaart van Vlsseher ziet men hem <lan ook weer als 

echor. 

De Stoofpolder ten Ooaten van Bruiniaee la van 

1621. ^ 

De bedijkingen aan de Weatzijde van het eiland zijn 

reeds opgegeven (par.6 van dit feoofdatuk bij de verlanding 

van de Gouwe). 

Volledigheidshalve zlJ het hier herhaald, dat de 

polder Al te Klein van 1490 It, de Polder Groot Bette-

waard van 1612 en de Gouweveerpolder van 1628. Dulveland 

waa toen één eiland met Schouwen aamen» 

Voor de verdere bedijkingen in deze kreek die o-

verbleef, raadplege men dt vorige paragraaf. 

i 
I 

De uitbreiding naar het Ooaten en Westen ia hier • 

duidelijk. Die naar het Oosten ia echter ainds 1675 op

gehouden. Reeten, Uaatgat en ^IJpa blijken ateeda maer I 

een vitale waterloop te «IJn. Oevei»vallen worden In 

de geraadpleegde bronnen niet genoemd. I 

Blink meldt ons zonder meer» "onderscheidene malen 

"had ook dit eiland van overatroomingen te lijden." I 
I 
I 
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Par,7 : ÖUIVKLAND,-

De kaart van D»W.C, en A. Hettlnga (1753) doet 

vermoedeni dat de eohorren die op de kaart van VIA-

ttcher aan de Zuidzijde van Dulveland voorkomen, door 

OoBter-Scheldtt en Keeten wat zijn afgeschuurd* BIJ be

oordeelingen op grond van kaarten betrachte meneohter 

de grootste voorzichtigheid. 

y 
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P a r . 9 1 THOL£H«-

Par.9i THOLEN VAN 1404-1800,-

De at«F>Xisabethftrloed van 19 Bov. 1404 deed sich 

ook hier gevoelen* Holl«ötell« vei*raoldt) dat we hier te 

malcen hebben gehad met een Koord-Westerstorm, twee da

gen na volle maan, du» set eprlngtlj. De watering van 

Scherpenlsse en Westkerke liep toen vermoedelijk onder* 

De St»lSllsabethsvloed van 1421 veroorzaakte over-

etroomingen, op Tholen en Vofisemeer. 

OmatreekB 1400 breidde de toenmalige eilandengroep 

die men nu Tholen noemt, zich naar het Weeten zeer sterk 

uit, in dien zin, dat men daar mfnder en grootere ei

landen krijgt. Ten Noorden van den Polder van Schakerloo 

zien we de Nleuwlandpolder, Peukepolder en Puitpoldor 

van voor 1411. Ten Noorden van den ouden Poldervan Poort-

vliet zijn de polders Prlestermeet en Bartelmeet even

eens van voor 1411 en daartussghen liggen nog de pol

ders Rooland en Broek eveneene van voor dAt jaar* 

In 1411 kwam daar nog de Oude Voömöerpolder bij, 

waar eerst In 1556 de ̂ bbecoompolder nog aan toegevoegd 

wordt. Î angs den ïïendraclit gingen echlî r ook wel polders 

verloren zoo b.v. in 1403 de polder Al te Klein en In 

1570 de Groot Broodeloo polder. 

Daartegenover staat weer de landaanwlnst In den 

vorm van de Oud-Kijkuitpolder en Iiegultpolder, die be

dijkt waren «oor het jaar 1567, terwijl de Vogelzang-

polder uit dat jaar stamt* 

In het ̂ oorden breidde dit d «el van Tholen, ge

legen ten Oosten van de Plulmpot zich voorts uit met 
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Par«fit THOLËK. 

Ooat- Weat- en Nleuw-VrlJbergen, Ooat-Vrljbergen ia 

vermoedelijk in de 16e eeuw bedijkt geweeat, maar in

gevloeid met den vloed van 14 Beo. 1611» De Vaterataata-

kaart geeft ala bedijkingajaar 1669 aan, evenala voor 

West-Vrlöïberge. 

Holleatelle weet niet wanneer de herdijklng pre

cies is. Van West-Vrijbergen meldt hij, dat het Octrooi 

tot bedijking in 1654 werd gegeven, en voor Nleuw-VriJ-

bergen in 1746. Kog enkele polders voegen sloh daar in 

de 19e eeuw blj« Wat het gedeelte ten Oosten van den 

Plulmpot aangaat, moet apeeiaal nog eens de aandacht 

gevraagd worden voor de Zuidku:6t van de tegenwoordige 

watering van Soherpenisse en Westkerke. Tot 1630 waa 

hier de oeververdediging niet soo moeilijk* Nadien 

echter, toen de oversljde geheel onder water verdwenen 

wae en er een enorme watermassa voor de dijken van 

Tholen stand werd de toestand ernstiger* 

Ka deze gebeurtenis heeft de langs de kuat vloel

ende stroom deze gronden «eer aangetast, coodat se 

slechts met opoffering van groote kosten te behouden 

waren* Slechts Bosdiom vermeldt, dat Scherpenlase en 

Westkerke met dezen vloed overstroomd werden* (Kroniek 

van Zeelandi Deel II, bldz. 428). Holleatelle (bl.34} 

meent, dat de afsluiting van den Plulmpot In 1556 ook 

geen gunstige Invloed gehad heeft* "Had voor dien tijd 

"bij de monding van dit vaarwater nog eenlge etroomspllt-

%itag plaats, later veranderde dit en nam de nadering 

"van het getij daardoor voortdurend toe"* 
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Par.81 BWaEVBtAN THOXÜN,. 

Vallen van emstigen aard deden zich aan deze kust 

gevoelen, Holleatelle noemt bijvoorbeeld dien van Juli 

1555, Augustua 1621 en Februari 1622. (blx»37)« Uit een 

en ander blijkt wel hoe w toestaxLd aan de Zuidkust 

van Tholen zich door de overatrooniing van Oost-Zuid-Be

veland belangrijk wijzigde* 

Ten Westen van den Pluinpot (een stroompje, dat 

ongeveer door het midden van het huidige Tholen liep) 

ziet men eveneens, dat een grooter en vaater geheel zich 

aan het vormen is. 

In 1419 werd de Oud-Kempenshofstedepolder tusschen 

de Breede Vliet en de Keeten i^èdijkt. 

Ten Noorden van den Noordpolder en den polder Mid

delland werd vermoedelijk in 1441 de polder Uiterst 

Nieuwland tegen het water verdedijgd. 

De St.Aianalandsche- en Ravensoordpolder kwamen in 
ooytr 

1475 daar W«s^elljk naast te liggen. De Anna-Vosdijkpolder 

is eveneens uit het Jaar 1475. De hier ontstane naam 

St.Annaland, die ook op de Waterstaatskaarttai gevonden 

wordt, ia een andei^als de Juist genoemde. 

In 1494 kwamen nabij St.Maartensdijk da Slabbe-

coornepolder en de Geertruidapolder te voorschijn. 

In 1509 werd Staveniaae overstroomd en bleef 90 

Jaar onder water. Op de kaart van Van Deventer ziet men 

het gedeeltelijk als overstroomd aangegeven. 

Het degenereeren van den Pluimpot blijkt voorts wel 

duidelijk door de bedijking der £}maalziJpolder in 1516* 

In 1556 ontstond in den PluJLn̂ ot zelf de Pluln^ot-

polder. Het zoo Juist gerv)emde land van Staveniase werd 
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Par. 8i ÏHOLKN,-

In 1699 herdljkt en vergroot met de Zuidelijke stukken 

van de Kamer Hals en Breede Vliet* De belde eersten ver

dwenen volgens Cajaiblttr In 1656 en 1659 geheel* 

De Plulrapot werd In 1566 afgedaiad en daarna waren 

Stavenlaae» Slnt-Maartensdyk| Slnt-Annaland en Tholen 

één geheel. 

Op de Watorataatskaart is het spoor van den Plulm-

pot nog duidelijk te alen. 

Evenals alle Sïeeuwsche eilanden, zegt Cambler, 

heeft ook Tholen van overstroomtngen te lijden gehad. 

Echter In mindere mate. Als belangrijkste data hiervoor 

geeft hij aani 1555, 1570, 1621^ 1856 en 1866. Holls-

stelle voegt daar 5 Novemiber 1530 aan toe voor Wulpendal, 

dat toen verdween. 

Na 1404 zet de nelging tot het aaneensluiten der 

verschillende kleine eilandjes waaruit Tholen toentertijd 

bestond, zich voort. In den loop van deze paragraaf za

gen we hoe de deeien ten Oosten en ten Westen van den 

Plulrapot zich uitbreidden naar het Oosten, Noorden en 

Westen. De uitbreiding naar het Westen omvat heel Sta-

venlese, dat In de Middeleeuwen vrij ver van de oude 

kernen^ Schorpenisse, St.Maarteindljk) af had gelegen. 

Naar het Noorden en Oosten gaat, zooals uit de behandelde 

geschiedenis duidelijk bleek, de aanwas geregeld zijn 

gang. Belangrijk is de invloed, die de Zuidkust van het 

eiland heeft ondergaan doordat na de overatroomlng van 

1630 van Oost-Beveland het getij-regime zich sterk wij

zigde. Er bleek toen een veel zwaarder profiel voor den 

dijk noodig, de bultengronden werden grootendeels afge-
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Par.Si THOliEH.-

schuurd door bet getij dat den kunt naderde en oeverval-

len van ernstige afmetingen deden zich meer en meer voor. 

Hollestelle noemt de voegende stormvloeden ala xeer 

ongunstig voor Tholen: 1S88, 1304, 1404, 1421, 1509, 

1530, 1532, 1570, 1625, 1671, 1682, 1715, 1818, 1825 en 

1906. 

/ 

I 

! 

I 



HOOFDSTUK V - GKDAANTKWI33EUHG 2E UUTO V .1404-18001 
Pftr.9t ST.PHIUPSLAND,--

Par.9i ST.PHILIP3l.AND VAN 1400-1800. 

Ten Noorden van Tholen atrekten alch in de Middel

eeuwen reeda schorren en slikken uit, die in gedaante 

en geaardheid wel veel overeenkomst vertoonen met die van 

Tholen «elf. 0it het oogpunt van Scheldeoevera ia er aan 

St,Phlllpsland weinig belangrijks op te merkenj het ligt 

vrij beschut achter Tholen» 

In 1487 kwam die polder Greveniase tot atand^ hierin 

lag het dorp St.Phillppe» De streek kwam echter weer 

spoedig onder water te ataan, werd in 1497 herdijkt door 

Philips van BourgondiS* Nadien werd het eilandje nog ineer-

dore malen overstróómd eooalfl b.Vt in 1611,1530 en 1632. 

Vanaf 1532 tot 1645 bestond er geen 3t*Phillpalttnd. ïn 

dat Jaar werd echter de oude polder bedijkt. Hier kwam 

inV776 de Henrlëttapolder in het Oosten blJ. 

I 
I 

Hier kan volstaan worden met de mededeeling van 

Beekmanf dat de kustlijn van St.Philipaland in het Zuiden 

en het Westen zich min of meer terugtrekt en er in het 

Koorden en Ooaten «anwas plaats heeft. Wat het terugtrek

ken van de kuat in het Westen aangaat^ dit kan men xioh 

in verband met de vitaliteit van üaetgat en ̂ IJpSf waar 

reeds eerder op gewezen ia, zonder maeite voorstellen» 

Wat het Zuiden aangaat^ KOU men zich de vraag kunnen 

stellen of hier niet te veel op den algemeen geldenden 

regel gelet is. Se Waterstaatskaart geeft hier een aeer 

duidelijk voorland en een minder belangrijke geul aan. 

Deze geul KOU zich echter wat Noordwaarts kunnen bewegen. 
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Par «10; SAtóSKVATTING VAN HET VUFDE H00PD30K*-

Par.lOj SAMKNVATTIKG VAN HET VIJH3E HOOFDSrJK. 

Hettijdperk van 1404 tot 1800 wordt voor de Schelde 

gekenmerkt door het feit, dat gedeeltelijk met geleide

lijke, gedeeltelijk met een aantal plotselinge veranderingen 

(uitwerkingen van catastrofale vloaden} een karakteris

tieke- vorm van eetuarltun bereikt werdj welke wlJ ook 

thans nog kennen. 

Wanneer wij kaarten, welke den toestand van Zeeland 

omstreeks 1300 weergeveni zoo de reeonstructie door Beek

man, vergelijken met kaarten van thans, dan lijken be

paalde hoofdvormen der landen en^llanden veel op elkaar. 

Uaar men moet zich daardoor niet laten verleiden, te ge* 

looven, dat het estuarium van de Schelde In 1300 In het

zelfde stadium xljner ontwikkeling was als ruim vijfhon

derd of Eeehonderd Jaar later. Het Is Juist het typeeren

de van het tijdperk 1400-1800, dat het karakter van het 

Schelde-eetuarium geheel veramderde met behoud van sommi

ge grove grondvormen der aangrenzende bedijkte landen. 

In de inleiding tot dit hoofdstuk hebben wij twee 

bronnen geciteerd waaruit duidelijk blijkt, dat de We ster-

Schelde In het voorgaande tijdperk voor de kleine sche

pen van dien tijd onbruikbaar was al» vaarweg. WIJ we

ten, dat er heusch niet veel water noodlg was om aan de

ze schuiten een bruikbaren weg te verschaffen. Uaar om

streeks 1400-1500 was die toestand veranderd en gebmik-

te een deel der scheepvaart de Wester-Sohelde. Sr be

stond toen waarschijnlijk nog wol geen continue breeds 

etroombaan, maar wel een samenstel viui doorgaande, soms 

I 'S f 
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diepere f amaXlei aoma ondiepei breedOi aaneenalultenda 

wateren en kommen 

Dene toestand waa rijp voor verdere verwordlngt 

Stoznwloeden ploegden het aamenstel van geulen en 

konraen open tot wat da geologen een breedea *'«addenatroom*' 

noemen» 

Daarbij namen de weerstanden tegen de dagelljksehe 

eb- en vloedbeweging af ̂ doch ook die tegen het gemakke

lijk naar binnen dringen der etormvloeden, welke hnn 

volle kracht meer en meer gingen manifesteeren in het 

Oosteui waar hooge gronden en middelmatige dijken alet 

alleen den weg versperden, maar door elkaar naderende 

bedijkingen de energie van den vloed deden toenemen. 

Interferentie van de stormvloeden op Ooster-en Vester-

Schelde hielp hier om de twee groote vloedkommen te schep

pen welke Verdronken land van Zuid-Beveland en Verdron

ken land van Saaftingen heetm* 

Daaxnnade hadden de belde Scheldes (maar vooral de 

Viester-Schelde) haar typische gedaante verkregeni van 

broeden waddenstroom met aan het einde tegen de hooge 

gronden een vloedkom, waarin een zoetwaterstroom uitmond

de van geringe capaciteit ten opsichte van de geweldige 

hoeveeliieden eb- en vloedwater welke het estuarium da

gelijks tweemaal verwerkte* 

Deze vorm van broeden mond, wijden hals en vloedbek

ken, la een Vpische vorm, welke wij eveneens opmerken 

blJ andere estuaria en waarvan de oude Frlesche Ulddelsae, 

Lauwersee, Pollart en Jadeboexem tanp̂ flche voorbeelden 

zijn. 
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De overheereching der beide groote etroomen ging 

ten koste van de restanten der Zuid-noord gerichte geu

len, een proce» in Kljn geheel van teer langen duur, 

maar op alle punten van Zeeland gemakkelijk te volgen. 

De belde groote stroomen werden daarbij geleidelijk au

tonoom. 

De hoofdstroomen, en vooral de Weiiiter-3chelde| wer

den nu over lange perioden verrijkt door seer groote 

nevenvloedkoramen in den vorm van Inundaties, Daardoor 

werd het dagelljksch getijgebied en ook dat bij storm

vloed, aanmerkelijk grooteri hetgeen de hoofdotrooaen 

Ooster- en Wester-Schelde een aî n en afvoer bezorgde, 

welke zij te voren nooit hadden bezeten en waardoor hun 

capaciteit (breedte en diepte) buitengewoon toenam. 

Het levensproces van een estuarium is van langen 

duur en de reacties teweeggebracht door bepaalde veran

deringen ssijn gemeenlijk uiterst langzaam. Een ver

grooting van het inundatiegebied, dus van den vloedkom, 

door een catastrofe, zal op het estuaLTium weinig of in 

het geheel geen invloed hebben wanneer het land binnen 
is 

korten tijd weder herdijkt Is en het waterVteruggedron-

gen. De hoofdstroom en de monding Ins^e hebben dan geen 

tijd t^-— zich aan den nieuwen toestfind aan te passen. 

Maar wanneer men bedenkt, dat in Zeeuwsch-Vlaanderen 

eerst In de 18e eeuw blijvend ongeveeî  het bedijkte a-

reaal weer werd bereikt van vóér den 80-Jarigen oorlog 

(waarbij Saaftingen voorgoed verloren ging), dan krijgt 

men de overtuiging, dat de Wester-Schelde en de mond 

in see ruimschoots gelegenheid hadden hunne capaciteit 

I 
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te vergrooten In verhouding tot een veel grooteren 

vloedkom dan voorheen bediend werd en dan die welken 

wij van 1800 of van thans kennen. 

Inderdaad bleken dan ook belde belangrijke veran

deringen te hebben ondergaan. De Weeter-Schelde ver

breedde zich ten koste van d© Zuidkust van Zuid-Be

veland «n werd «earechijraijk als geheel aanmerkelijk 

dieper. 

De Mond bij Vllseingen waa ruim 1-J Kilometer bree-

der geworden ten koste van Zeeuwsch-Vlaanderen. Wul*-

pen hield in 1570 op te bestaan na den Allerheiligen-

vloed welke de..,achteruitgang plotseling besloot. 
n 

Eenzelfde proces zien wij zich ongeveer in dezelfden 

tijd afspelen op de Oofter-Schelde, waar de van Zuid

west inkomende vloedetroom Koord-Beveland en Oriatant 

aantast, de ebstroom Schouwen afknaagt en een geweldig 

breede . mond geschapen wordtj een mond met twee hoofd

geulsystemen welke zich binnenwaarts voortzettend een 

vloedstroom- en een ebstroomsysteemigescheiden maar 

comnmniceerend, zich binnenwaarts overlappend en krui

send, zooals men bij de wadden-estuarla Dollart en 

Jade aantreft- De ebstroom schuurt hoofdzakelijk rechts 

uit, dus Noord of Oost. De inkomende vloedstroom knaagt 

den mond naar het Zuiden af» 

In de periode van 1400 tot 1800 ontwikkelt de Wes-

ter-Schelde zich dus van één der meerdere afvoerwegen 

van een grroot en verward vloedgebied tot een bijna g«-

feeel zelfstandig Wadden-estuarlum waarvan de hoofdtrek-

ken zijni vloedkom tegen de hooge gronden, breede hals 
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met twee hoofdgeulenstelsel»| seer br<eede mond net twee 

overheerschende geulen of gaten. 

Men kan niet door het noemen van een tijdstip aan

geven wanneer deze typische vorm van •'Wadden-e stuarlum" 

bereikt werd. W#l kan men zeggen, dat na 1870 door de 

dammen door Sloe en Kreekrakf de Wester-Schelde eerst 

volkomen autonoom is geworden, maar haar specifiek ka

rakter heeft »1J tusschen 1550 en 1700 gekregen waar

bij enkele trekken xlch geleidelijk toespitsten^ 

Uit dien tijd, slechts eenlge eexiwen gelegen, da

teert dus feitelijk dé Wester-Seheld<ï In den vorm waar

mede wlJ te rekenen hebben» 

In het volgende hoofdstuk zullen wij enkele veran

deringen nagaan na 1800, Van 1800 jif hebben wtj de be-
n 

Bchikkig over betrouwbare hydrografische kaarten, 

welke het mogelijk maken de Schelde xelf'op verschillen

de tijdstippen te vergelijken» Wij sullen vervolgens 

trachten antwoord te geven op eenige vragen van groote 

beteekenls, In verband met de toekomst van de Scheids* 
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D E W E 3 T E R - 3 C H E L D E V A N 1800 T O T It 

Para/ INLEIDING TOT HOOFDSTUK VI. 

Wanneer menjna zich te hebben verdiept in de inder

daad «eer ingrijpende gedaantewisselingen van de Schelde, 

zich bezighoudt met de veranderingen welke zich sedert 

1800 hebben kenbaar gemaakt, dan Is de eerste Indok, 

dat eigenlijk niets veranderde. De onagrenzing der lam

den ziet er thans vrijwel evenzoo uit als 130 jaar ge

leden; tevergeefs zoekt men naar duidelijke teekenen 

welke in deze of gene richting op wijziging van het 

stelsel duiden. Er Is dan slechts weinig toe noodlg om 

te besluiten dat de Schelde haar ult'.lndelijken vorm 

heeft verkregen, en men gaat dan schijnbaar maar zeer 

weinig verder wanneer men aanneemt, dat dit stelsel en 

deze vorm sedert misschien twee a drie eeuwen in even

wicht verkeer en en dit evenwicht ook verder wel zullen 

behouden, hetgeen leidt tot een onbezorgde meening over 

de toekomst. 

Die gedaehtengang volgend vergeet men tweeërlei. 

Allereerst, dat de groote gedaantevrlsselingen zich voor

deden gedurende een bestek van achttien tot twintig 

eeuvren, en dat de periode welke het dlehst bij ligt en 

bestudeerd wordt, daarin een kort tijdperk vormt en nog 

wel een periode van rust. Maar in da tweede plaat» ver

liest men de toenemende macht van den mensch en zijn in

vloed op het gebeuren in het estuarium uit het oog. 

Oorlog heeft deze streken In de laatste periode niet 
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aangetast zooals vroeger j men heef-t geen groote inun

daties behoeven te stellen en die gedurende een of meer 

generaties noodgedwongen moeten behouden» 

De stormvloeden stuitten op een veel krachtiger 

verdediging dan In vroeger eeuweni de organisatie tot 

dljksaanleg en onderhoud is onvergeî jktt' lijk veel beter. 

Wanneer dan nog dijkdoorbraken plaats vinden en overetroo 

mingen verwekten, dan werd onmiddelttjk dê . toestand 

hersteld* 

In deze periode ï̂an ruBt| welvaart, goede organlsa-

tle, toenemende teohnlsche hulpudddelen, kregen vloeden, 

welke vroeger catastrofaal waren, vrijwel geen kans en 

stellig konden slj In dit tijdperk het stelsel als zoo

danig niet wijzigen* 

Het revolutlonnaire element IXL den vörm van storm

vloeden, was daarmede weliswaar niet ±B niat .gedaön̂  

maar men had mogelijke invloeden <!Laarvan ten zeerste be

perkt, althans wat het omdljkte l̂ md betrof en schakelde 

daardoor een door catastrofen veroorzaakte sterke ver

grooting van den getijkom uit* 

Daardoor behielden de continu werkende Invloeden, -

die der da^elijksche getljbewegln^;, wind en golven -

het tex*reln en konden deze hunne !Langzame werking doen 

gelden, echter slechts binnen het door de menschen goed 

vastgelegde en verdedigde kader. In hun werk werd door 

den mensch bovendien nog op drieërlei wijze positief in

gegrepen s door inpolderingen waardoor het Hoogwaterbek

ken werd beperkt, door baggeren tot instandhouden van 

geulen welke de natuur verzandde - zoo In het Kauw van 

Bath en voor het Oostgat bij Vllssingen - en ten slotte 
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door opheffing van de communlöatie door Kreekrak en 

Sloe met de Ooster-Schelde waardoor het faiarakter der 

Weat«i**3ohelde lichtelijk gewijzigd werd en de totale 

oapaolteit daarvan afnam* 

De eontlaue Invloeden - getijbeweging, wind en gol

ven - werken uiterst langzaam, wanneer men het resul

taat beoordeelt aan de geweldige afmetingen van oen es

tuarium als van do Schelde. Maar toch werken alj weder 

zoo snel» dat uitgezonderd de Rijn-, Uaas« Soheldemon-

den en het Thames-eatuarlum, vrijwel alle andere uit 

de Middeleeuwen en Romelnsehen tijd bekende estuaria 

op het Zuidelijke deel imn de Koprdzee verdwenen «Ijn, 

of tot onbeteekenende Inhammen of riviermondingen mijn 

verworden, «oo op deze kust als aan den overkant* 

Daarbij schijnt men bij dexe natuurvormen een ver

schijnsel op te kunnen merken, dat aan den vlcleuaen 

cirkel bij eomnxige biologische aftakellngeversohljnse-

len doet denkeni gaat eenmaal een estuarium aohterulti 

dan gaat deze achteruitgang werkelijk of schijnbaar 

steeds sneller. 

ilen moet reeds om deze reden veranderingen van 

schijnbaar klein belang niet onderschatten. Dit Is te 

meer noodzakelijk om een reden welke wij reeds in de In* 
d 

leiding tot deze studie vermelden. Op blz. 8 schreven 

wij als antwoord op de vraag wat onder een "belangrijke 

wijzlging^te verstaan is, dat een wijziging welkê i den 

grondvorm van het estuarium onaangetast laat en welke 

uit geologisch en geografisch oogpunt^waarsohijnlljk on

belangrijk is, dit wel degelijk kan zijn voor belde be

langhebbende staten Nederland en België, wanneer daaruit 
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te eenlgertljd de verplichting voortaprultf met reer 

kostbare middelen kunatmatlg In te grijpen. Deze moge

lijkheid doet zich bijvoorbeeld reeda voor wanneer door 

oogeneohljnlljk geringe veranderingen In het «norm uit

gestrekte Samenstel van banken en geulen voor den mond 

van de Vlaamsche kust een drentel in een voormalige 

vaargeul ontstaat» of wanneer het Kauw van Bath door 

welke oorzaak ook, neigingen vertoont tot verandering. 

ZuUce ten opeichte van het enorme estuarium, relatief 

kleine veranderingen, maar van groot belatig voor belde 

stcten winnen dan nog aan beteekenls door de omstandig

heid, dat de elsohen gesteld aan de vaargeulen toenemen 

en zullen toenemen. Sen toestandy welke thans bevredigend 

genoemd wordt, z al het over tien, twintig Jaren geens

zins meer zijn. 

Het komt er dus blJ de bestudeering van het korte 

tijdperk waarover betrouwbare kaej-ten beschikbaar zijn 

op aan, elke positieve wijziging welke binnen het kader 

van den grondvorm heeft plaats gevonden, belangrijk te 

achten» 



162 • 

HOOïDSTÜK n - V»SCïïSLDE v.1800-1930 - Par.tiSCHSLDEWDKD. 

Par.Si DE SCK£U)SKOim VAK XSOO-1930. 

Voor de wijzigingen van de Schtslde gedurende de 

priode 1800-1930 werd voornamelijk gebruik gemaakt 

van de hydrografische kaarten der zeegaten en monden 

V*f '5*,/^;'?/<P//fder Schelde van 1325, 1842, i s è ö , 1876-'76, iad4-»95, 

Xo %\ 1907-*O8 en 1921-'22, voorts van d« kaarten van Beau-
'7 

teiöpB-Beaupré van 1811» 
l'( 

Daarnaast was onder meer de «tudle van den Pran-

schen Ingenieur A«Plocks *'Des courante et de la marcha 

"des alluvions aux abords du détroit de Douvrea et du 

"Pas do Calaie" van 1863 van nut« Plock waa namelijk de 

eerste, die samen mot Fransche hydrografen onderzoekt, 

welke veranderingen xioh in het gebied der Vlaamsche 

Iranken voor de Koord-Fransehe kuet hadden voorgedaan v-
gedurende het tijdperh v/aarover 

vergelijkbare kaarten ten dienste stonden, d.w.i eedart 

1801. 

Dit onderzoek werd later door de Belgische ingenieur 

P. de Key gecompleteerd voor het bankengebied tegenover 

de Belgische kust en ten deele opgenomen in sijn werkt 

**Btud6 aur Ie régime et la oote de Belgique" van 1B85, 

ten deele in ïijn mededeellng over "1'Kscaut maritiae" 

van 1892, terwijl van daarin niet gepubliceerde gegevens 

later door sijn landgenoot van Ulerlo gebxnilk werd ge«̂  

maakt voor zijn atudle '*Le méoanlsme des Alluvions" van 

1926. 

Verder vallen te noemen studies van de Belgische hy-

drografen Stessels en Petlt voor opmetingen en onderzoe

kingen in het gebied der Soheldemonden, welke eenlgenoate 

worden aangevuld door de waarnemingen van Berthelot Uoens 
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B.Veranderlngen* welke, uj-̂  de kaarten gl.1n op. te merkep» 

Op de kaart van den Franschman Beautes^a-Beaij^ré 

J^^^yo'-fc /y van 1811 merken wlJ In den mond ten Weeten van Vllesin-

gen vier geulen opt Ooetgat, Deurloo, Wielingen en de 

Passé Franfaiae* Ook oudere kaarten vermelden vier 

pasaen of geulen» 

De vier genoemde geulen werden onderling door bank-

partijen geachelden en «orden hoofdaakelijk aangegeven 

door de namen Rassen^ Baan en Innersbank^ terwijl de 

Passé Fran^alee van de Vlaamsohe kust bij Heyst geschei

den werd door het Vankcomplex, genaamd Paerdemarkt. 

Op kaarten van Jonger datum heet wat op deze kaart 

alB Wielingen aangegeven les S^deet, terwijl de Passé 

Fran^aise Wielingen genoemd wordt» Zoo blijven de vier 

passen, maar zij heeten dant Oostgat, Deurloo, Spleet 

en Wielingen, 

Op latere kaarten ontbreekt eveneens de naam Inner* 

bankj daarvoor vinden wlJ Rlbïand. 

De veranderingen van geulen en banken sullen wij 

hier xoo goed mogelijk beschrijven* 

^I^Y 

Het Ô gtga-̂ » 

,̂J,.̂  ,f Ven 1811 tot 1825 sien wlJ, dat de dieptelljnen van 

8 U, onder gewoon L.W. en die van 6 M« de Walohersohe 

kust tueschsn Westkapelle en Biggekerke naderen* In 

Y if' 1842 blijkt de geul sich ónder de 8 M.lljn meer naar 

buiten uit te strê cken en ziet men zelfe een nauwe ver

binding onder dit niveau naar het Hoorden ten Zuiden 

van de Domburger Rassen. Bij het duidelijk deel van 

de Bank van ̂ outelande is de geul echter iets nauwer 

UU^ i)geworden, hetgeen niet meer op te merken is in 1865* 

I 
I 
I 
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In dat Jaar I0 de drempel boven de 8 U^lljn^ die 

de geul van het buitenwater tcheldde doorgebrokeni 

terwijl de verbinding naar het Noorden (l.and8dlep) 

verdwenen i»« Desse drempe). komt tn 1898 «el weer op de 

'' 5.<? ̂  M kaart voor» terwijl de opnemingen i907-*08 en 1921-'22 

de open verbinding weer aangeven» In de breedte van het 

Oootgat nabij de bank van 2outelande 1» overigens weinig 

variatie ineer op te losrken* 

iu Deae bank komt op de kaart van 1811 met die van 

Zoutelande voor ala lén groot plateau met overal min

der hoogte dan dan 6 U, beneden Xi*W*. Het Zuidelijk 

deel (bank van ^utelande) was van dit plateau het 

|f; hoogste deel. In 1826 Is het IToord-WestollJk deel van 

de Rassen afgenomen» terwijl de bank van 2outelande slch 

meer naar het Hoorden uitstrekte en van de Rassen ge

scheiden Is door een naar het Zuiden doodloopende geul 

van 5 dl 6 U. onder L.W. diepte. Slecht» de Zuid-Oost 

l(̂  punt hebben de belde banken nog gemeen. Jn 1842 heeft 

de Rassen zich In het Noorden weer vorder naar het Wes

ten uitgebreid» Aan de Zuidzijde ziet men hier grootere 

dlepteni terwijl de Zuidwestpunt van de bank zich naar 

den mond van de Deurloo beweegt» De bank van Zoutelande 

la nu geheel gesehelden van het plateau van de Rassen» 

De Koorder- en Aulder 5 M.lljn van dit plateau zijn 

elkaar In 1865 aanzienlijk genaderd» De Zuidzijde I0 

hier over een afstand van 30C>-800 M . naar het Hoorden 

H geschoven; na 1865 blijkt dit proces zich nog voort te 

zetten. De bank van Zoutelande Is nu aan de Noordzijde 

I • 
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^k'^ Il 

met de Eassen hereenigd| tex*vrijl KQI aan de Zuidzijde 

aan de Kljde van de Deurloo afgenonien la, xn 1848 

valt wel reeds op de grillige vorm van het Koordweete-* 

Xljk deel van het Rassenplateau en de opnemingen van 

V̂ -̂**[ ^^ l894-»95 toknenona, dat het total« oppervlak van de 

'A'̂-̂"̂  Raseenlde 6 M.lljn belangrijk afgeitiomen is. De Zuldwes-

|li telljke punt, die In 1878 nog naar de Deurloomond wees, 

maar waar wel reeds een kuil met diepten van 6,3 U* 

was, is nu verdwenen, terwijl de Noordelijke punt geheel 

van het plateau gescheiden is. De bank van Zoutelanda 

lijkt Iets atevtger aan het plateau bevestigd; er blijft 

echter nog een doodloopende K^rdwest gerichte geul 

tussöhen belde banken, welke ook de figuratie van 1907-

*08 ons nog toont* Hier slet nen echter duidelijk, dat 

de bank van Zoutelande xoow«l In breedte als in lengte 

naar het dulden is toegenomen. 2Q strekt zich nu tot 

ten Smulden van Kaapdulnen uit* De KoordwesteilJke punt 

van de Bassen blij <;t zloh ook weer neer te gaan ontwik-
r 

kelen, aaar in het Hoorden heeft dit plateau haar voe -

ger* uitgestrektheid nog niet terug. Dit laatste nu lijkt 

uWy '̂i volgens de opmatingen 1921-'22 wel weer het geval te 

worden. De Westelijte punt is ongeveer gebleven wat ze 

in 1908 was, terwijl het restant van de vroeger gesig

naleerde doodloopende Hoord-weat gerichte geul tusschen 

de Kassen en de bank van Zoutelande nauwelijks doet ver-* 

i(! /j\ moeden, dat dese belde banken tusschen 1811 en 1922 ooit 

anders dan een geheel gevormd hebben. 

De Deurlfio. 

De figuratie van de 8 U« dleptelljn op de kaarten 

I 
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hiA^Y ''"• '̂' "^^ ^^^^ •̂  ^^^ duldt op een verhoogln^ van den bodem 

In de Deurloo» In 1826 alen we In de Deurloo nog een 

kuil onder het niveau van 8 U. onder L.W. en een verdie

ping In bet Oosten naar d« Wester-Sohelde toe» In het 

Weeten zien we op den drenqpel die daar «edert 1811 ont

staan is "harde grond" staan. Toch is dit deel in 1842 

weer uitgesohuurd en lijkt de geheale geul weer verbe

terd, al loopt in het Oosten de 8 M.lljn iets terug» 

l^fU^ I/ Daarna peile men tot In 1866 een ophooging van de 

deelen met 8 U* diepte in het Westen en er vormen zich 

aldaar pXateaux waar men slechte 4 A 6 H* onder Ii»W, 

aantreft» 

^̂^ öe achteruitgang van de g^urloo tot in 1928 is 

een duidelijk te constateeren feit» In 1878 vertoont 

de kaart geen dieptell||in van 8 M. onder LW, meer In de 

Ul/^^i j| Deurloo. lS94-'96 geeft een kleine kuil te zien, dieper 

dan 8 tó.en er beginnen »lch meer en meer kleine ver

hoogingen boven de Ö M.lljn te vormen. Genoemde kuil 

UAU^I u,'>i 18 in 1907-''08 iets grooter en dn l921-»22 geheel ver

dwenen» 

De Galgeput (Oostelijk deel van de Deurloo) strekt 

?,^ zich in 1907 ook Iets verder naar het Westen uit dan in 

/j)%l 1894-*96 en in 1921-»22 het geval Ie, 

/7 if Dit plateau heeft tueechen 1811 en 1826 een ssekere 

verlaging op «Ijn hoogste gedeelten ondergaan en een 

uitbreiding naar het Oosten, tuaschen de Raan en de 

Elleboog, Is ondieper geworden. De Elleboog self heeft 

/s, ri vrijwel dezelfde gedaante In 1885 als in 1811, echter is 
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de geul die KllejM^g vfth Walvlachstiiart scheldt breeder 

i'̂  geworden. Op de kaart van 1811 Tormt de Walvlschstaart 

met het Rlbsand een doorloöpend plateau, de "Innerbank" 

//ƒ waar hlJ In 1825 echter van gescheiden is door een ver

laging van 7 K» diepte onder 1»W», 

l" In 1842 bleek de Haan weinig veranderd te «ijn. 

Het deel van de Blleboog, dat met L*V. droogvalty is 

smaller geworden^ »aar beeft «ich Tĵ rder uitgebreid In 

de richting van Vllsoingen. De Walvl scha taart beeft In 

het Zuiden terrein verloren* 

1/ In 18^5 is het deel van de Klleboog| dat tot voor 

Vllselngen gekomen was, weer meer teruggeloopen naar 

het Westen. De figuratie v a n ^ 6 M.lijn «an de Raast 

blijkt in 1865 belangrijk gewlj«lgil en vooral naar het 

Zuiden verschoven te xljn» Ve merken een Zuidelijken 

ultlooper in de spleet van dit plateau op. De boogei*e 

deelen van de Walvlschstaart blijken een soort draaling 

naar het Westen endergaan te hebben. Ha 1865 wordt het 

Westelijk deel van de Raan eenlge decimeters lager, 

terwijl het Zuidelijk deel blijft aangroeien. Da Wal

vlschstaart breidt «ich meer naar het Noorden uit, het 

gedeelte dat met L.W, droogvalt neemt af en lijkt zich 

In Noordoostelijke richting te beiregen.aoowèl In htt 

Westen ala in het Zuiden blijkt de 6 M.lijn in 18»4-'95 

eenlgermate teruggeloopen te «ijn, daarentegen valt 

een aanzienlijke uitbreiding van de hoogere gronden 

(2,6 M, onder L,W.) van de Walvlschstaart onmiddellijk 

op. De doodloopende Zuld^Oost gerichte geul tussohen 

Elleboog en Walvlschstaart Ie smaller geworden, dese 

\ö^%\ is In 1907-'0a weer breeder, doch in 1921»22 weer ba-

I 
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langrijk smaller en Icorttr. 

Opmerkelijk is voorts^ dat het Kolleplaatje in 

/7 /d' 1865 en 1978 nog éen afzonderlijke jitat tusflchen V U s -

singen en de fiUeboogf in het vervolg een uitlooper van 

x^ laatstgenoemde bank ie en In X907<»*08 het minet hoog 

is* 

Wat men 20U kunnen noemen de hoogste tAppen van 

de Walvischstaart <max. 0,4 U. onder gewoon L.W.) blij

ven zieh in Oostelijke richting verplaatsen en komen 

terecht op de elleboog en het Nó 11eplaatje. De Hoord» 

/S Oostzijde van de Klloboog neemt na 1878 iets af en blijft 

2i^ 71 tUBSchen 1907*06 en 1921-*22 vrijwel constant* Zn dezen 

tijd breidt de Haan zich weer vcit naar het Westen* De 

op de Vlakte van Haan liggende droogte van Schooneveld. 

blijkt in de periode van 1811-1894»'95 af te nemen en 

daarna, dus in denzelfden tijd dat de Baan zich ook 

weer Westwaarts gaat uitbreiden, eveneens grooter te 

worden. Tenslotte zlJ de aandacht gevestigd op een soort 

2^ Noordwest gerichte geul die de 5 M.lijn van 1907-'08 en 

1921-'22 schijnt aan te toonen. 

/y Op de kaart van Beautemps-Beaupré van 1811 heet de

ze geul Wielingen. Toentertijd vond men daar een opeen

volging van diepten van 8 3l 10 Ut onder den laagsten 

L»W, stand, welke echter geen verbinding hadden met de 

reede van VllBslngen, waar het Oostelijk deel der Inner-

bank, later %lvisoh8taart gehesten, tussehen lag» De 

/f Spleet behoudt tot 1825 vrlJwS. (iezelfde gedaante doch 
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neemt in het Oosten aan diepte af door de uitbreiding 

van de Walvlechfttaart naar het Koorden. Dez^é bank Is 

// In 1842 In het 2uidwe«ten Iets afgenoroen en eveneens 

ie de 8 H.lljn van de Spleet eenlgermate naar het Oos-

// ten verschoven. In 1866 blijkt de bodem In het Westelijk 

deel van de Spleet aanmerkelijk hooger te ïljn geweest; 

men vindt er nog slechte diepten van '6|60 tt* en 3̂ »90 M. 

onder gewoon L.W.* Ket middelste deel van de Spleet 

werkt zich als het ware dwars door de Hompel en het Ca-

rolusbankje door naar de Wielingen* laatstgenoemde bank 

/p- is in 1866 reeds geheel verdwenen* Als geul wordt de 

Spleet steeds minder geprononceerd. Op de kaart wn 

^̂  1907-'08 geeft de 8 M.iijn nog een vJ:ngerwlJ«ing voor 

waar eens deze geul waS| maar ookctese trekt sich In 

X/ 1921-'22 terug. De naam komt ten slotte op de kaarten 

?.'y,zf 1907-*08 en 1921)22 niet meer voor. 

/y 

/s-

Deze bank) met de bank van Heyst en de bank vab 

Knocke vormt In 1811 met de Walvlachetaart een plateau» 

dat bergens meer dan 6 U* onder den laageten L*W, stand 

heeft gestaan. In 1825 hebbencte banken van Heyst en 

Knocke vrijwel deaelfde hoogte doch de laatste Is over 

haar volle lengte naar het Noordoosten verschoven. 

Terzelfder tijd valt de Hompel op, die »lch naar de Wie

lingen richt. 

In 1842 is het Ribzand over het algemeen smaller ge

worden. De bank van Heyst ontwikkelt zloh gedurende de

ze periode over oa 1000 Ueter in Oostelijke en 500 U» 

in Westelijke richting. Ook de bank van Knocke onderging I 
I 
I 



HOOFDSTUK VI - W, Schelde van 1800-1930-par.2tSCaBLDfiï#5KÖ, 

een gedaanteverwisseling. Haar Westelijke uitlooper 

verdween, terwijl de Oostelijke arm smaller en langer 

werd In Oostelijke richting. De Hompel is lax̂ ger en 

hooger geworden, hetgeen In IBSË bevestigd wordt. Het 

Westelijk deel, het Carolusbankje, is in 1855 ook nog 

toegenomen» 

Weer een «nder beeld toonen ons de dleptelijnen vai 

de kaalst >an 1865 voor Klbzand en Hompel* De eerste 

bank heeft ssich ontwikkeld naar het Zuid-Oosten, waar

door de Wielingen nauwer wordt. De bol van Heysfc is weer 

belangrijk verklejjid en is weer van dergelijke afmetin-

/ƒ gen als in 1B26| met dit verschil, dat hlJ Iets meer 

Noordoostelijk ligt. De bank van Knocke is wederom ver-

voznnd en naar het Oosten verplaatst en het Carolusbankje 

ie verdwenen. De Hompel Is nu, s«)owel wat de configura

tie der 8 M.lijn als die der 6 M.lijn betreft, een af

zonderlijke bank geworden, welke eengroot deel van de 

breedte der Wielingen beslaat. Het Rlbzand verandert 

/'/ fi^y tusschen 1865 en 1878 weinig en is feitelijk e » on-

derzeesche oever van de Wielingen geworden, inplaate 

van een apart plateau. 

M Op de kaart van 1894-'95 la het echter wederom een 

zelfstandig plateau, maar van minder gestrekten vorm. 

De Bol van Heyst la nu het hoogste deel van hét Rlb-

py zandj. dit blijft zoo in 1907-'0e waar hij weer veel 

// kleiner is en eveneens 2Let men dat op de kaart van 1921 

-*S2« Ookde Bol van Knooke heeft in de laatste halve 

eeuw nog sterke geringe afmetingen en ligt als een kleine 

plaatselijke verhooging op het kostelijk deel van de 
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Vlakte van Raan. Aan dit plateau, dat due nergens iseer 

dan 8 U» onder L,W. ligt> signaleerden de metingen 

van 1878 de Hou^el al» een Oostelijk* uitlooper* In 

1894 l0 de Sluische Eon^l in tvee deelen g«spli|ft«t« 

waazMran het meeat Oostelijke een obstakel voor de Wie-

lingenatpooro lijkt» De waarnemingen uit 1907-'08 en 

1921-»22 wijaen vervolgens ult| dat hikt hoogere d««l 

van deze Sluische Hoiî el voorzoover het op den uitlooper 

van de Raanvlakte Xigt^ in aftoetingen achteruit̂ îng on 

dat er nog minder overblesf van het afzonderlijk gelegen 

deel In de Wielingen. Vooral In 192X-«22 UJkt de ge

tij etroom geen obstakel meer te vinden* 

De hoogten van de Wandelaar nemen van 1811 tot 

1865 in uitgestrektheid af en verplaatsen xlch In dien 

tijd naar het Zuidoosten, In 1894 ület men de 8 U«lijn 

hijer echter veel grootere oppervlaktem omvatten, het-

;?̂ ?̂/ geen zich In 1907'*»08 en X92i-'22 niet belangrijk wij

zigt» 

Deze paa, xooals die geteekend wordt door de 8 U. 

/̂̂ /r lijn, vertoont voor de jaren 1811 en 1825 wat de alge-

meene gedaante en de dleptmaangaati weinig verschillen* 

Wel is ze iets breeder geworden endt ligging der ban

ken tuaschen ds onderzeesche oevers heeft zich gewijzigd* 

/5;/^ Het bankje de Paerdemarkt v^u 1026 was in 1811 een 

uitlooper van een zeer uitgebreid plateau genaamd Paerde+i 

I 
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markt; dit plateau heet tegenwoordig de Blnnen-Paerde-

markt* 

/̂  De bank van Cadzand was in 1825 minder breed dan 

in 1811, maar was in Oostelijke richting langer ge

worden. 

/^ f( De SluiBche Bank was ih 1826 verdwenen. In 1842 

1« de 8 M.lljn, welke de duidelijke oever der Wielin

gen aangeeft. Iets regelmatiger geworden en lijkt da 

geheele^geul weer wat breeder geworden te sljn* De Icaart 

// van 1856 geeft hier weinig veranderingen weer, t»o»v* 

// 1842, behalve dat ds Paarderaarkt seeris afgenomen, e» 

venals de Bank van Cadzand« Ook In 1S66 viel er weinig 

nieuws op te merken, behalve dat de Pasrdemarkt sn ds 

Bank van Cadzand wederom afgenomen waren, terwijl ds-

// ze belde banki*e8tanten in 1878 geheel weggevaagd blijken 

te zijn« UlddeXerwij^l werden deze beiden gedurende hun 

vei*valperiode steeds Oostwaarts verplaatst* De aandacht 

moet voorts gevestigd worden op het feit, met het ver

dwijnen van de Spleet en het aaneensluiten van de pla

teaus van Hibzand en de Vlakte van Haan, het Westelijk 

deel der Wielingengeul, nauwer werd* Be afname van het 

/F Westelijk deel van het Hibzand In 1878 doet vermoeden, 

dat de Westelijke toegang tot de Wielingen breeder 

/d/i<r. moet worden, hetgeen uit de kaarten van 1894-*96, 1907-

z/ •OS en 1921-»22 dan ook blijkt. 

Be Zuidelijke Wiellngenoever, voor zoover se door 

de 8 U.lijn wordt voorgesteld, Is niet steeds even re-

/4 // gelmatig. De regelmatigheid van 1842 en 1865 komt eerst 

'7f op de kaart van 1921-*22 weer terug. Tussohencb Wielin

gen en de Belglech-Nederlandache kust ligt een uitloopsr 
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/;y van de Vlaamsche banken. In 1811 ziet menii Paardemarkt 

als het culmlneerende deel van het onderzeesohe plateau 

dat dm Zuidelijken WiellngencRrer vormt. Semeld plateau 

/̂  heet in 1825 Hét Zand en het culialneerende gedeelte is 

belangrijk afgenomeni terwijl de diep* geul tusschen dit 

deel en de kust gelegen, clch zoowel in Noordoostelijke 

als Zuidwestelijke richting uitbreidde. Echter la het 

Oostelijk deel van de Paardemarkt belangrijk verhoog, 

maar de verbinding met de Zeehondenplaat iuRflp vermindert. 

BIJ het Siuisohe Gat ziet men vooral aan de Zuidzijde 

lé oen vermeerdering van de duinenrij. In 1842 blijkt 

het bovenste deel van de Binnen-Paardemarkt de kust ge

naderd te zijn, terwijl het Zuidelijk deel smaller ge

worden 1B en zich nog eenlgszlne verlengd ziet in Z.W. 

richting. Het laatste kan eveneens van de geul van 

Heyst (Appelzak) gezegd worden. 

Het Oostelijk deel van de besproken bank blijkt 

iC tusBchen 1842 en 1855 inzooverre aanzienlijk gewijzigd 

te zijn, dat ze nu door een breeden strook aan den Zee

hondenplaat verbonden Is. Seze strook Is zelfs broeder 

dan de kaart van Beautemps-Beauprê aangaf en heeft den 
ga-

Appelzak 2500 U. van zijn .̂engte kost. Z>och de Hoorda-

Deze Noordoostelijke verlenging van de Appelzak was 

blijkbaar aanleiding om dat deel van de Binnen-Paardemalpct 

II 
h II 

I 
II 
II 

1 
I I? lljke Westwaarts gerichte tak la in 1865 verdwenen en de 

Appelzak mag evenals trouwens de Blnnen-Paardemarkt zelf 

In het Zuiden in lengte verloren hebben, In het Koorden • 

reikt deze geul weer tot voorbij 2eehondenplaat en 

Blulsche (3at« Voor Knocke Ie de bank Iets breeder geworden I 

i 
i 
t 
I 
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dat boven de 5 M»lljn lag, te scheiden van de gronden 

van deselfde hoogte voor de kust» Hen ziet dit op d« 

/̂' kaart van X878, Op dease kaart blijkt opnieuw de bewege^ 

lijkheid van dese gronden, wanneer men opmerkt, dat nu 

zoowel de Blnnenpaardemarkt ala de Appelzak zich tot 

ten Zuiden van Heyst uitstrekten en de eerste zelf» met 

een aanmerkelijke breedte. Bovendien blijken de hoogere 

gedeelten van deze bank die geteekend worden door de 

2,5 M, dieptelijn (onder L.W,) »lch In de richting van 

Heyet dus naar het Zuidwesten te bewegen» 

yf De waarnemingen van 1894-*95 leeren, dat de Binnen 

paardemarkt bij Heyot weer is afgenomen en zich in Noor

delijke richting iets verlengd heeft, terwijlde Appelxak 
ge-

een regelmatiger vonn heeft kreg^en, en dezelfde lengte 

vrijwel behouden heeft; 

Ka de vele vormveranderingen die aan de Binnenpaarde-

markt waargenomen werden, bevreemd het niet meer in 1907 

^̂' -'08 wederom een gewijzigd beeld van dit plateau op de 

kaart te vinden. Ditmaal wijot de kaart op een verbrok

keling van de bank welke op het oog een volumeverminde

ring beteekent van het deel va» dat zich boven het vlak 

van 5 M. beneden L*W. verheft. Het Koordelljk deel la 

echter weer, zij het slechts door een smalle strook, 

met de kustgronden verbonden. De Appelzak is breeder 

en korter dan de vorige waarnemingen aangaven en is naar 

he: Noorden verplaatst. Terloops zij hier de aandacht 

gevestigd op de diepe kuil i» het Sand nabij Zeebrugge. 

!?/ De kaart van 1921-»22 toont aan, dat de Ap-olzak zich 

In Noordelijke richting is blijven voortbewegen» De 

Binnenpaardemarkt vormt weder meer één geheel. In het 
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'/O Zuiden is de grens vrijwel wat x« in 1907-'08 was en 

in het Hoorden ia er nu een flinke afstand met de kunst» 

gronden te conatateeren. De Roordelijke uitlooper van 

de bank van Wenduyne blijkt Zeebrugge steeds meer en 

meer te naderen* 

I 
I 
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£• Ss^menyattlng over den wond. 

Uit het voorgaande blijkt, dat het atalael van 

banken en geulen dat den Scheldamond vormt, binnen een 

bepaald kader voortdurend verandert. Voorlooplg lan men 

Klch zelfs niet aan een ruwa schatting wagen der blJ 

deze veranderingen verplaatste hoeveelheden materiaal, 

doch gezegd kan worden, dat zij buitengewoon groot zijn. 

Toch kan men uit het totaal der veranderingen be

paalde tendenzen opmerken, welke hst duidelijkst spre

ken in de verandering der geulen. De vier geulen, zoo-

als die op de oudere kaarten voorkomen en sooals Beau» 

temps-Beaupré zs in 1811 op zijn kaart nauwkeurig 

weergaf, bestaan als zoodanig niet meer. 

Het Oostgat heeft etand gehouden. 

De jDeurloo is nu ttterk achteruitgegaan. 

De Spleet heeft zich in den loop der jaren vereenigd 

met de Wielingen en ia daarin opgenomen. 

Met andere woorden? van de vier geulen, die gedu

rende zeer langen tijd aanwezig waren is er een geheel 

verdwenen, een tweede zeer eterk achteruitgegaan; de 

Noordelijke geul (^ostgat) kon zich met bepaalde schom

melingen ora een evanwlchtatand, vrijwel op hetzelfde 

peil handhaven. De Zuidelijke geul, de Wielingen, is 

een steeds belangrijker en overheerschendsr positie 

in het totaal gaan innemen. 

Ie dit een verandering welke r-r-i voorbijgaat, of 

beantwoordt zij aan een wijziging in het karakter van 

het Scheldo-eotuarlum? 
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Het laatste ichljnt het geval te xljn. Ook binnen 

d«n mottdf due ten Oosten van VllBiïlngen, vinden wlJ de 

wederpartij van dete verandering | al» het ware een o-

vergang van een vrij ohaotischen toestand van neerdere 

stroom- en geulaystemen tot een totaal van twee geulen

stelsels welke elkaar v66r Vllsslngen kruiöen en waar

van de twee gaten Oostgat en Wielingen de voortzettingen 

Bijn in het hankengebled. 

Deze geleidelijke toespitsing van een meer ohaoti

schen toestand tot een stroom met twee scherp te schel

den geulensteletlelSf ie ook hlJ de Ooster-Sohelde dui

delijk na te gaan en is eveneens bij de meeste andere 

breede estuaria op te merken* 

Wat In de tweede plaats treft is de omstandigheid^ 

dat terwijl het aantal diepe geulen In den bultenmond 

feitelijk van vier tot twee vei»mlnderd is, of zoo men 

wil, van vier tot twee en een halve, de capaciteit der 

overblijvende geulen afzonderlijk niet noemenswaard ver

groot is, zoover men dit uit de kaarten kan opmaken en 

dat het schijnt, dat de totale oapacitelt van a en bulten

mond, wat de diepere geulen betreft, Is achteruitgegaan. 

Mond en binnentijgebittd' van een estuarium vormen 

deslen van ^im orgemisch geheel. De mond ie in zekeren 

zin de uitdrukking van de macht van het achterliggende 

vloedgebied, daar de capaciteit der buitengeulen, ult-

geaohuurd en steeds onderhouden in een met zand en slib 

bezwangerd en veranderend bankengebied, volkomen afhan

kelijk is van de «iieî ie der watermassa's we]ke viermaal 

daags in en uit het estuarium worden gedreven. 

Ken verandering in de capaciteit van den btdlenmond, 
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die wij meenen te eonstateeroni, maar die moioenteel 

moeilijk In cljfera la vast te leggen, moet dus gevolg 

zijn geweeat van eene verandering van de capaciteit van 

het achterliggende deel van het estuarium* Bestaat 

hieromtrent geen twljfeli dan is ook de vermindering 

van de capaciteit van den mond als zeker aan te nemen. 

WIJ zullen in het navolgende zien, dat de capaciteit 

van het blnnengedeelte Inderdaad belangrijk Ie afgenomen 

en daardoor de achteruitgang van de buitenmond te ver

klaren is» 

Het mondingegebied van de Schelde strekt zich in 

West-Zuidwestelijke richting uit tot bulten den drem

pel van den Wandelaar en ligt daar midden In het ge

bied der Vlaamsche Banken op ongeveer 38 Ï3J van Vlls-

flingen. De Wandelaar zelf ie als de baar voor den onder-

zeeschen mond van de Wielingen te beschouwen* 

2ooala in de korte inleiding tot deze paragraaf werd 

vermeld, hebben oudere Fransche en Belgische ingenieurs 

en hydrografen van dit gelfed studie gemaakt en hebben 

zlJ getracht - vooral met het oog op de kuflthavens 

Duinkerken, Oostende, Zeebrugge - een Inzicht te ver

krijgen van de bewegingen In dit gebied. 

De eerste gevolgtrekkingen bij het bestudeeren waa 

betrduwbare kaarten welke een periode van 60-80 Jaar 

afteekenden, waren dat In dit korte tijdsbestek van 

een verandering van baiücsyateem geen aprake was en dat, 

er "oogenschijnlijk" weinig veranderde. 

De enorme banken lagen er na 60-80 Jaren in dezelfde 

rangschikking, en ongeveer in denzelfden vorm als voor

heen* 

I 
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Maar toen laen alch aan het denkbeeld van het vrij

wel gelijke kader dezer banken had £:ewend| kregen de 

onderzoekers meer oog voor details en deze waren op 

zichzelf uiterst "belangrijk en zijn het ongetwijfeld 

voor ons* 

In de eerste plaats oonstatearde men de "galn du 

flot"| d.w.». de resulteerende bew»glnff van zand vanuit 

het Kanaal langs de Belgisoha kust luutr Holland toe. 

Xn de tweede plaats bleven de mcteste groote ban

ken wel op hun plaats, maar vielen *ir, vooral meer naar 

de kust toe, tooh wel degelijk betrekkelijk anelle 

wijzigingen op te merken van seounxSUilre banken sn on<-

derdeelen van de grootere baxikcoB^lexen, zooals wij 

deze ook tn het voorgaande geteeken^l hebben bij de 

veranderingen derbanken tussohen de Wielingen en de 

Vlaamsche kust« 

Deze veranderingen langs de kust hadden alle zooda

nig plaats, dat zij zioh In Oostelijke richting bewo

gen, naar den Scheldemond toe. De Vlay nam o«a. de moeite 

om rekenkundig te benaderen hoeveel materiaal «r blJ 

bepaalde schijnbaar onbelangrijke v«randerlngen ver

plaatst was* HIJ kwam toen tot buitengewoon grootethoe-

veelheden| groot vooral ten opzichte van wat de mensch 

met zijn techniek kan verplaatsen* 

Dit bankengebied wordt thans door enkele Achelde-

geulen, vocmamelijk da Wielingen, doorploegd* Uaar 

men kan er zeker van zijn, dat zoodra de levende kracht 

van het daardoor stroomende water afneemt, het banken

gebied opdringt. 

I 
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&• jnlcldlng tot par,3. 

Bij oen blik ep de kaart van de Weater-Schelde valt 

op| dat de In bet stroomgebied liggende banken in den 

tegenwoordigen tijd onder te brengen zijn In hoofdgroe

pen* 

Deze hoofdgroepen liggen in het algemeen daaTf waar 

zij bij een bocbtigen etroom verwacht kunnen wordens 

aan den bollen oever, terwijl de hoofdetroonibaan In het 

algemeen den hollen oever volgt.-

De groepen kunnen volgeno de hydrografische kaart 

van 192S-.'30 aio volgt worden onderacheldeni 

.SplJHarplaal/ - SftfissJPlai^ - ^QPK^ sprlTV?̂ ^ inat den 
Braakman, 

Deze gropp heeft als basis den Zuidelijken Schelden-

oever van Breskena tot den Westelijken punt van de 

Nieuw-Neuzenpolder ten Oosten ^en den Braakïoan» 

II, Tweede £frQep_l 

Suikerplaat - Mlddelp3,^at - ?laat van Baar land. 

De basis van deze groep bevindt Kleh op den Noorde

lijken oever van de Schelde^ op 2uld-Beveland tusschen 

Borsele en Hoek van Baarland. 

ÏIÏ. Derde Qroept 

Rug van Baarland - By;o^werplaat - Molennlaa-^ - Plagen 

Mi \ 
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D« basis bevindt tloh op den Zuidelijken Scheldeoever 

tuaschen Eendracht^older en Magere Werrie (llchttoren) 

IV. VĴ eyde Groepi 

Blaat van Wal^aoorden - Platen van Valkenisse* 

De basis ligt op den Noordelijken Scheldeoever, 

2uid-Beveland, tusschen Waarde en Bath. 

V. yUftlR.ffTQftB» 

De banken blJ het Nauw van Bath en daarboven. 

Deze groepeering komt op de kaart van Beautemps-

Beaupré van 1801 nog lang zoo scherp niet uit als op 

die van 1922-1930, 

Dat de patere kaarten deze Indeeling wel mogelijk 

maken, wijst op het te voorschijn komen van een omlijnd 

stroomsysteem ti4t een tamelijk chaotisch samenstel van 

geulen en banken» 

Bij de behandeling der verschillende groepen zul

len ook banken welke niet bij die groepen zijn onder te 

brengen, behandeld worden. i 
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g. Verandering der afzonder 11,1 ka bankgroepen* 

êrjBte groep bankenI Spl.ikerplaatf ^oQge pj^aten, Hooge 

j5 v// De vergelijking der kaarten van 1800 en 1862 toont, 

dat dit conïplex belangrijk aan volume la toegenomen. 

De figuren , die door de diverse dleptelljnan (ook 

de 2,5 M.lljn) omvat worden, ssljn grooter. 

7 5 In 1800 vormden Hoogplaat en Springer een schelding 

tusschen de Honte, als verlengde van de Wielingen «n de 

geul op die kaart aangegeven als Entree du Canal de 

Gand, welke zich Ih de>j3raakman voortzette. Deze geul 

j^f lag in het verlengde van het Ooetgat. De kaart van 1862 

teekent deze geul niet meer in het verlî igde van het 

Oofltgatj de afmetingen zijn belangrijk verminderd. Eer

der vermoedt, men, dat de door genoemd Ooatgat opkomende 

vloedstroom haar weg vindt tusschen 8taart en Plaat van 

Breskens en vervolgens tusschen de Hoogde Springer en de 

Hoogplaten door. 

De verschillende gedaanten van de West-Calloot in 

5̂ /̂  7 1800 en 1862 en het Nolleplaatje In laatstgenoemd jaar 

leiden tot de veronderstelling, dat hier een materiaal 

transport in Westelijke richting heeft plaatsgehad. 

Het veraid.1 tusschen de beide kaarten is, wat deze 

groep a'ingaat in zooverre duidelijk, dat de hoofdgetij-

stroom uit de Wielingen een regelmatiger oever gekregen 

heeft en dat het complex banken hooger en uitgebreider 

geworden Isy terwijl de geul langs den wal van Zeeuwsch-

Vlaanderen In breedte en lengte afnam. 
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sté 

ï-y Wel vertoont deze geul in 1862 grootere diepten (laax* 

22,8)« Hat Is echter niet gezegd, dat deze er In 1880 

niet ook raeda waren. 

'iS Bij beatudeerlng van de kaart van 1878 echljnt het 

?j/ hanken- enplatencoinplex zioh sedert X86S wederom eenlger-

mate uitgebreid te hebben» De Spijkerplaat heeft haar 

geïsoleerde positie in het midden van den stroofti niet 

kunnen handhaven en is aan ds groep toegevoegd. De Lage 

Springer is een aaneengesloten plateau geworden* In 

1891 echter blijkt de Plaat van Breskens belangrijk af-

genomeni en naar het Oosten versohoven te KIJUI hetgeen 

op krachtiger work^jig van de Wielingen wijst in de afge-

loopen periode» Ook de Spljkex*plaa,t lijkt verkleind t* 

sijn. De West-Oost gerichte doodloopende geul tussehan 

SplJkejTplaat en Koogplaton is minder regeljnatig gewor

den en korter, doordat de Spijkerplaat in Westelijke rlch 

ting afnam, Oost-Springer en Lage Springer ïijn belde 

afgenomen aan de Westzijde en vert>oonen daar een seer 

grillige oever lijn» 
ir. 

De verland^ing van de^^Braakman toekent zich af 

doordat de alreeds zeer ondiepe geul welke men daar In 

1878 nog langs den Paullnapolder zag loopen in 1890 

vrijwel geheel verdwenen Is* 

Vijftien Jaar later vormen Hoogplaten, met ale ult-

looper de plaat van Breskens, Hooge Springer en Spijker-

(^{ plaat wederom een veel massaler plateau dan In 1890. De 

Oost-Springer werd ^én met den Hoogeiv Springer en de 

Lage Springer kreeg een meer regelLmatige-- vorm. De geul 

%{ langs Zeeuwsch-Vlaanderen heeft nu evenals in 1890 een 

xs^pé 

I 
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een verbinding met diepten tusaehen de 6 en 8 U* onder 

L»W. net de Pas van Temeuzen* De geul in de. Braakman 

lijkt in het Zuidelijk deel onbeteekenender geworden te 

ü^ aljn, In 1922 1« de Plaat van Breakens misschien Idbs 

afgenomen, de gedaante der groote platen is overigens 

gelijk gebleven, slechts valt op, dat de twee dwarsgeu-

len die tot op heden steeds bleven bestaan, m door ̂ ^n 

dwarsgeul vervangen eljn» Be Spijkerplaat Is uitgebreid 

in hoogte en- In breedte naar het Woorden (hier zij op

gemerkt dat de dikke lijnen op de fotografie van de kaart 

2^ van 1922 verband houden inet de correctie die ontstaan is 

door het kieken van een ander vergelljkingsvlak, n«l» 

L.L.W, SprlngtlJ. üeze correctie 1B op alle fotograflën 

aangebracht)* Het Vearvrater langs de Paullnapolder komt. 

Zuidelijker In de Pas van Temeuzcn uit dan op de kaart 

;t9 van 1905 word vermeld, De Lage Springer is Iets kleiner 

geworden en lijkt zich naar den Hoogen Springer toe 

te bewegen en men ziet eleh daar meer kleine plateax 

afteekenen dan In den tijd dat de Lage Springer grooter 

was. Be geul in den Braakman is nog onbeteekenender ge

worden. 
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T^ede groep bankent Suikerolaat. Mjlddelplaaty Pl^at 

van Baarland. 

Se kaarten van ISCVf en 1862 vertoonen hier wederom 

een seer verschillend beeld en wel ilaardoori dat de pla

ten grooter asijn geworden en de vorm regelmatiger, In 

1801 treft men in de pae van Temeuzen nog een plaatje 

aan, dat in 1862 t̂ althana niet ïwer afzonderlijk voor

komt en vermoedelijk aanalultlng heeft geaooht blj'de 

groep welke gevormd wordt door Suikerplaat, Middelplaat 

en Margriet. 0e Suikerplaat Is in 1B6S een uitbreiding 

van wat In 1800 het Westelijk deel van de bank van £1-

lewoutsdl^k was« 

De Pas van Baarland heeft op bolde kaarten een 

drempel volgens de teekening van de 8 H.lljn. Wat dese 

8 H.lljn aangaat, is als merkwaardigheid In 1862 op te 

merken de verbinding van de tweede en derde groep. De 

Plaat van Baarland maakt In 1862 eenmaehtlger indruk 

dan In 1801| haar centrum lijkt bovendien naar het Oos

ten verplaatst te zijn. 

De hydrografische kaa»t van 1878-<79 toont ssn flink 

toegenomen Suikerplaatf naast een Ulddslplaat met Mar

griet met eveneens een groot oppez'vlak. De 5 U.lljn 

loopt tot even ten Zuiden van Ho e dekenskerke door In 

Noord-OostellJke richting, terwtJX d* 8 M.lijn een ver

binding met de volgende grosp hlljft vormen. De Pas 

van Temsuzen loopt dus, wat de 8 M.lijn aangaat, dood 

op de Platen van Ossenlsse. Het biseld, dat de diverse 

dieptelijnen op deze kaart geven van de Plaat van Baar

land met ean doodloopende geul (Ëverlnge) toont groots 

overeenkomst met de gedaante der Plaat van Saaftlngen 

* 
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ten opzichte van het verdronken land van Saaftingen* 

Overigens is de dreiqpel ia de Everinge van de 8 M.ÜJn 

gedeeltelijk opgeruimd* Bese drempel treft men wel weer 

l( aan volgens de waarnemingen van 1890-»91. Men ziet 

daar **0ude liïveringen ** itaan» terwijl de Hlveringen nu 

tUBschende Sulkerplaat die vooral.in het Westen afge

nomen Is en de Uiddelplaat» welke een voel grilliger 

vorm gekregen heeft| doorloopt exx tenslotte tusaohen 

genoeinde Uiddelpoort en £tug van Baarland de verbinding 

veer opent tussQhen de Pas van Temeusen en het Uiddel*-

gat. Waar Everingen en Pas van Temeuaen samenvallen, 

ssiet men het Plaa'^e van Terneuzen weer als een zelf

standige Plaat. Schepen van meer dan 8 M, diepgang 

kunnen nu dua weer, ook met Laagwater» van Xemeuzen 

linearecta naar Hoedekenskerke varen# 

De Pas van Terneuzen is tussohen Springer en Sul-

kei^laat minder breed geworden^ terwijl de geul tuasehen 

Suikerplaat en Middelplaat, die nu Everingen heet, bree-

der is gewoMen, maar wat de 8 M»lljn aangaat, nog een 

kleine drempel in het Noorden vertoont» De Plaat van 

Baarland is grooter geworden, eenigszins naar het Oosten 

verschoven en maakt deel uit van de Slikken van Everin

gen, 

Bij het bezien van deze kaart rijst de vraag "bij 

welke groep de rug van Baarland" behoort. Jongere kaar

ten doen er toe overhellen deze plaat te beschouwen 

in verband met groep III. 

1? De Suikerplaat Is volgens de kaart van 1905 weinig 

'^(i verandert, ten opzichte van 1890-* 91» Omtrent ds opper-

» 
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vlakte van het met L.W. droogvallende deel van de Middel

plaat valt op het oog weinig t« besluiten; wel echter 

ziet men de stevige rug. waarmede dit plateau boven de 

5 H. verbonden %% aan de Plaat van Jaaarland* 

De Bverlngen ie tusschen Suikerplaat en Uiddelplaat in 

staat van verval* Het Plaatje van T«rneussen is als 

zoodanig weer verdwenen* De diepe geul van Temeuzen 

naar het Middelgat is breeder geworden* De bochtige 

hoofdgeul van het Soheldeestuarlum schijnt hier haar weg 

gevonden te hebben* Ook da volgende kaart (1922) duidt 

dit aan. Hlervalt da uitgestrekte vlakte op, walka op 

de Middelplaat met L.W, droogvalt. De hoogere deelen 

van de Suikerplaat lijken hier in geringe mats afgenomen 

te Kijn • De geul tussohen deze belde platen is slechts 

een gering rsstant van de Everingen* Deze naam ziet men 

nu staan In den vloedgeul die door een dTmnipel, met 

minder dan 6 M. water onder de L.W.llJn van het Middel

gat gesehelden Is* 

I 
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perde groep Banken t Rug van Baarlandt Brouyerplaaty 

Molenplaatt Platen van pesenlgae*-

Ook blJ deze groep wordt men getroffen door de or* 

denlng welke sedert Beautemps-Beaupré Rijn kaart tee-

kendfii heeft plaats gehad In geulen en banken* 

f^ Van den toestand van 1800 zijn als voomaamate pla

ten te noemen»"Banc de Hulat, Banc du Milieu (Middelplaat( 

Banc d'OeBenlflse en Banc de Capelle". Bovendien zou 

men geneigd zijn de "Banc de Weleoorden" hieraan toe 

te voegen, doordat toenmaalö de^Passe de Waarde" het in 

capaciteit verre scheen te winnen van de '*Pa8se de W ^ -

oorden". Langs den oever van Zeeuwsch-Vlaanderen ziet men 

de Chenal dlOsaeniaee als een geul met overal meer dan 

8 M, diepte onder li«W. uitkomen In de Pasae du Milieu. 

Tusachen den oever van 2uld-Beveland en d« Banc da Ca-

pelle heeft men de Passé de Cape11e. 

2'/ In 1862 is het heeld hier sterk gewijzigd. De Ka-

pellebank is naar den hollen oever gedrongen. Verder 

valt op, de reeds blJ groep II behandelde communicatie 

boven de 8 U.lljn van de belde groepen II en IXI. De 

Pae van Temeuzen loopt door tot de Middelplaat, welke 

naarde kuat toe verschoven blijkt te zijn, waardoor de 

geul van OBsenisae gereduceerd is tot een langwerpige 

kuil die geen beteekenls meer heeft voor de doorgaande 

scheepvaart van grootere diepte. Hiermede In overeen-

atemining 1 B ook het feit, dat de Plaat van Hulst grooter 

werd in Noordelijke richting. Omtrent de verhouding 

van het oppervlak van da Brouwerplaat en de Plaat van 

2i^^Y Oasenlsse in 1862 ten opzichte van den toestand In 1800 
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valt weinig te «ohatten* De teekening van het Ulddelgat 

is regelmatiger geworden en duidt op grootere breedte , 

terwijl de geul van de Boeht van JEapelle belangrijk 

•maller werd* Doordat voorts het Zuidergat ruimer en 

dieper (overal meer dan 8 K» onder L*W») la dan de 

'2;^ Passé de Welsoorde uit 1800 «n de Passé de Waarden een 

Schaar van Waarden la geworden f blijken de Platen van 

Waarde en Valsoorde bij de volgende groep te behooren* 

De configuratie van dexe platengroep sooals die uit 

2^ de kaast van lB78-*79 blljkti 1» er wederom een van 

meerdere regelmaat* De Xapellebank blijft in een stadium 

van afneming verkeeren* Oĵ vallend Is het groote plateau» 

dat Molenplaat, Platen van Ossenlssei Klddelplaat en 

Plaat van Hulst met elkaar vormen* Tussehen deze hoogere 

gronden en den wal van Zeeuwsch-Vlaanderen blijft een 

?7 geul bestaan die sedert 1862 In lengte Is toegenomen* 

De communicatie boven de 8 U*lijn met de tweede groep 
ter-

bleef gehandhaafd wijl »ich nu een dergelijke verbinding 

II 

II 
I 

I 
i 

I 

met de vierde groep ontwikkeld heeft* Tussehen Ulddelg at 

en Zuidergat heeft zich dua een drenipel gevormd. 

Ookde kaart van 1B90-*91 toont een belangrijke ver

mindering van den inhoud van de Kapellebank* Op deze 

kaart blijkt bovendien, dat de Kug van Baarland tot de 

derde bankengroep gerekend moet worden* Hier ziet man nu 

wederom het groepabeeld van slll̂ ken en schorren onder I 

den wal van den oonvexen oever met eengaul (vloedgeul) | 

welke langs dezen oever loopt In een meer massaal ge- I 

deelte van de platengroepeering doodloopt* Aan de andere 

zijde wordt deze geul begrensd door een naar den mond ge- I 

I 
I 
I 
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, van de plntenöToep. Deae uitlooper 

rlehten ultlooper/blljkt de tlch ontwikkelende hoofd

geul van do We ster-Schelde dusdanig t« lelden, dat de-

«e zich van den eenen hollen oever naarden volgende 

9^ fillngert» Dit beeld wordt In 1890 nog slechts verstoord 

door den resteerenden drempel tusschen Middelgat en Zui

dergat. 

De groote doodloopende geul blijkt nu In dit sys

teem de Pas vKn. Terneuzen te zijn, welke ala aoodanlg 

meer opvalt dan het smalle geultje, dat men nog dichter 

tegen don wal van OssenlBSs ziet «n dat vermoedelijk 

het restant van de Chehal d'Oflsenlsce van Beautemps-
u 

Baapré Is, Doordat do figuratie der versehlllende platen 

(Brouvrerplaat, Molenplaati Platen van Ossenlsse) zich 

vrij aanzienlijk wljzlgtj valt het moeilijk hier op het 

oog een Indruk te krijgen van eventueele toe- en afnam» 

van het geheele complex» 

Wel krijgt men Indruk van toeneming eanigermate 

l} bij beafejdeering van de kaart van 1905. Hier lijken de 

afmetingen van de culmineerende deelen wel toegenomen 

te ftijn bij Brouwerplaat en Molenplaat. Het Bysteembeeld 

van de groep Is nu duidelijk te herkennen» De Rug van 

Baarland heeft aich eenlgszlns naar het Hoorden verplaatst 

waardoor de hoofdgeul broeder ie geworden. De bolle 

oevers die de 5 l'.lljn van de congslexen Brouwerplaat, 

Molenplaat ©enerzijds en de Platen van Oeeenlese ander-

z-? zijds vormen, blijken In 1905 meer de beteeken^ls te 

krijgen van een gemeenschappelijken bollen oever voor 

5/f de hoofdgeul dan In 1890 het geval was. Het restant 

van de geul van Ossentsse blijft vrijwel dezelfde gedaan-
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te en afmetingen behouden* 

De Kapellebank Is op de kaart nog aanwezig, zi^ 

het wederom volgens bescheidener afmetingen* De kaart 

;̂  van 1922 echter doet deze bank slechts als een zeer 

geringe ultwaa der 8 U.lljn langs den hollen oever zien» 

Rug van BaarlCLnd| Brouwerplattsn en Holenplaat 

lijken hier toegenomen te zijn, wjuüĉ oor het Gat van Os-

senlsse (het verlengde van de Pas van Temeuzen) gele

den schijnt te hebben* Voor de 6 M.lljn teek ent het 

geschetste systeembeeld zich zeer duldelljl^ af» Wat de 

figuratie der 8 M.lljn aangaat, wordt het beeld ver

stoord door een nieuwen drempel la het Zuidergat. De tel

kenmale besproken smalle geul lan̂ gs Ossenlsse Is op 

i^ de kaart van 1922 nauwelijks meer te vinden» 
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Vierde Groen Banken.i Plaat van Walaoordeny Platen van 

VaXkenlosg» 

Ook blJ a«B)» groep valt «edar hetstlfdc vtrsehljnsel 

93 op, dat van meer erdenlng nedert 1800. 

Als belangrijkst verschilpunt Is aan te wljaseni dati 

ï3 a. de Passé de Weisoorden In 1800 ever de volle diepte 

niet geheel doorliep tot In de Paese de Milieu en zeer 

Vi grillig geteekend was, terwijl de kaart van 1862 het 

Zuidergat als een breeder en onregelmatiger geul aan

duidt met weliswaar een «eer nauwB,^Hoordertoegang en 

b) do Passé de Waarde een Schaar Van Waarde Is geworden. 

De Platen van Waarde lijken zich eenlgszlns naar 

het Noorden verlengd te hebben, terwijl d« Plaat van 

Walsoorden een andere gedaante verkregen heeft en ilch 

naar het Oosten verplaatste. De Platen van Valkenleeo 

zijn blijkbaar In deie «estlg jaar gevormd. Het elch 

steeds duidelijker ontwikkelen van het hoofdgeulsysteem 

blijkt in deze groep wel hieruit, dat de hoofdgeul 

machtiger werd en de bankenooaqplexen die haar begrenzen 

eveneens. De dreiapel tussehen de Schaar van Waarden 

en de hoofdgeul ten Zuiden van de Prederlkapolder Is 

1^ In 1878"'79 Iets steviger geworden. 

Op de comraunioatle boven de 8 B.lljn net de platen 

van de derde groep banken werd reeds gewezen. Overlgeno 

merkt men op, dat hier blijkbaar nelging bestaat tot 

vorming van een dwarsgeultjo tuasehen de Platen van 

Weisoorden en de Plaat van Valkenlsse. Dergelijke dwars-

geulen werden ook waargenomen bij de eerste en tweede 

groep, niet bij de derde groep» 

l h Ook In 1890 gaven de uitkomsten der waarnemingen 
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geen markante verachlllftn met de vorige kaart* Het Oos

telijk uiteinde van de Schaar van Waarde lijkt een eenigs 

zins meer Oostelijke richting aangenomen te hebben» De 

Platen van Valkenisse maken den ineiruk metr Toltune te 

hebben gekregen* $ van de Plaat van Walsoorden valt wei

nig te zeggen^ terwijllde Plaat van Waarde afgenomen la* 

De drempel In het Zuidergat blijft echter bestaan* Het 

bankje dat In den hollen oever boven Walsoorden lag 

la steeds meer tegen den U-oeyerl gedrongen en in 1890-

*91 nauwelijks meer te herkennen. 

5^ Op de kaarten van 1906 Is het 2uidergat door den 

drempel gebroken, doch is nu op het punt waar de krom

ming van de bocht het sterkst Is, vrij sterk tosgekns-

pen. 

Men krijgt blJ het bezien van deze kaart opnieuw 

den indruk dat de Platen van Walsoorden en Valksnisst 

massaler zijn geworden en zoowel de breedte van het 

Zuidergat als van de Sohaar van WaaMe daar eenigermate 

onder hebben moeten lijden* Laatstgenoemde werd ten 

Zuiden van Waarde ook vanuit het Hoorden eenigszins 

toegeknepen* Het deel ten Oostsn daarvan heeft slch 

Oostwaarts verlengd en loopt lu dicht langs dan dijk 

van de ̂ inEnermanpolder» Hierdoor is slj de hoofdgeul 

die daar ter plaatse "Nauw van Bath" heet, weer leer 

dicht genaderd* Kelglng tot een doorbraak alhier bleek 

echter niet in voldoende mate te bestaan, daar de kaart 

-̂ y van 19S2 doet ilen, dat deze schaar belangrijk in ea-

paciteit a£ham« Ze liet echter een resteerende geul 

achter, lange den dijk van de Zimraermanpolder» 

I 



JS8. 

HOOFDSTUK VI - W.SCHELDB VAN 1800-1930 - par,3J3CffiaaDÏ 
VAN VLI3SINGEN TOT BELGISCHE GRENS. 

De gedaante wn de 8 U . l i j n l i j k t zloh nu te r i ch ten 

op de Schaar van Valkenlsse* Deze naam draagt de reedt 

eerder gesignaleerde dwarsgd'ul, dje op dese kaa r t « t e r -

ker uitkomt dan te voren* De d ren te l tussohen Vlddelgat 

en Zuidergat wordt wederom geteekend door de 8 U.lljn» 

Het Noordelijk deel van de P laa t van Valsoorden mag 

l e t a afgenomen z i j n , he t 2uldoostd. lJk deel daarentegen 

. ^aëTx,^eggroeid en b l i j f t he t Zuidergat . , , ^, 

l s " ^ B t In de bocht toeknijpen. Het veraeh l l In l i g 

ging van Schaar van Waarde en van de hoofdgeul ten op

z ich te van e lkaar duldt wel op Q3Bn.totale vermeerdering 

van h e t volume van deze groap. 
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Vl.lfde Gn^oert Bankent \)i.1 het Kauw vein Bath an daarl)Ovey\* 

Oat In deze groep het hij de vorig» groepen geechètste 

systeem nog niet betftond In den tijd van Beautemps-

Boaupré iB wel het minst verwonderlijk aangezien men 

hier toen te maken had met een gplittlng naar het Kreek* 

rak en naar de Antwerpaohe Schelde, Dat de kaart van 

25/ 1862 dit eysteem reeda doet onderacTielden 1« wellicht 

een aanwijzing dat de verbinding toasohen Ooater* on 

Wester-Schelde belangrijk in capaciteit waa afgenomen, 

en dat de hoofdgeul In de Weeter-Scheld6| ook wanneer 

het Kreekrak niet «ou zijn afgesloten, zich ontwikkeld 

zou hebben tot een vorm zooala die heden ten dage uit 

de waarnemingen blijkt . iStellig zou er echter een ver-

1^/ schil In tenpo geweest zijn, In 1862 blijkt er een drem

pel te bestaan tusschen het verlengde van het Zuidergat 

en het Nauw van Bath; het laatste Is nauwer dan de geul 

23 in 1800 was en de Plaat van Saaftlrigen ia te voorschijn 

gekomen. De 6 i.-« en 8 M.lljn teekeüen voor deze plaat 

ten opzichte van het Verdronken XAnd van Saaftlngen 

reeds het systeenibeeld. Onralddelll̂ lk boven de bocht 

25 van Bath toont de 8 M.lljn noch op de kaart van 1800, 

noch op die van 1862 een doorloopende geul. Men krijgt 

den indruk, dat de Oostelijke Schelde-oever verhoogd la, 

j'f althans de Ballastplaat van de kaart van 1868 wijst 

daar op» Het vloedwater, dat de< scherpe bocht van Bath 

doorloopt wordt blijkbaar gedeeltelijk naar den Ooste-

lljken oever gedrongen en vormt daar met de Ballastplaat 

een nieuw beeld, dat minder duidelijk spreekt aangezien 

I 
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de booht Hier veel flauwer 1«, Het Verdronken tand 

•an S&aftlngen vertoont op beide kaarten eenlga ondiepe 

geulen en kullen waar betwaarll^k leta uit te oenoludee-

ren valt omtrent toe* of afCLame van dese vlakte gedu

rende de afgeloopen periode* 

Uit de kaart van 187e-'97 valt omtrent toe- of afïmme 

van de Plaat van Saaftlngen, Middelplaat en hot Verdron

ken Land van Saaftlngen weinig te aeggen. Wel blijkt' 

de Ballaatplaat met de slikken van Hlnkelenoord nog 

steviger verbonden te sijni terwijl de hierboven genoemde 

vloedgeul nog maar van zeer geringe beteeketiiat is» 

In de bocht van Bath wijven 8 U« en 5 H.lljn belde nog 

In de richting van Kreekrak« Dit «let men trouwens In 

2/ 1890-'91 ook nog« pp laatstgenoemde kaart slet aen ook 

wor het eerst, dat de geul van het Bauw van Bath wat 

de 8 M. lijn betrefti den hoek omgaat en in de volgende 

geul» die naar de grens voert, uitkomt» Do geul tuasehen 

Ballaetplaat en de Slikken van Hlnkelenoord is aanmei*ke-

lljk onbeteekenender geworden. Oese kaart geeft aan, 

dat de laatsgehoenide slikken aangewassen Eijn* De Sohaaï̂  

If van de Noord lijkt iets foracher geteekend dan In 1878, 

terv/i.jl de culmlneerende doelen van de Middelplaat klei-

^^ ner geworden aljn. In 1905 ziet men wat dit plateneom-

plex aangaat vrijwel dezelfae gedaante te voorBd:iijn 

%{} kftnen als In 1890-'91, nu is echter de Plaat van Saaf

tlngen iets volumineuser geworden» De Ballastplaat (de 

naam ontbreekt op deze kaart) heeft een langwerpige 

gedaante gekregen, 161 jn noordelijke uitlooper dreigt 

i ; -
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het Nauw van Bath julot In de boeht toe te knijpen. Wat 

de 8 M.lljn betreft, l8 er Wederom een drempel te eon-

atateerdn tusechtn het N&üw van Bath «n de volgende 

atroomopwaarts gelegen geul* Het blijkt, dat de geul 

iueachen Ballaatplaat en de Sllkkenvan Hlnkelenoord" 

weer veel belangrijker la geworden, hetgeen wel In 

verband ÏOU kunnen staan jnet den meerderen weerstand 

dien de vloed In de hoofdgeul ondervladt door den ult-

looper van de Ballastplaat* Terloops «IJ de aandacht ge

vestigd op het doodloopende geul^tje, dat ileh tussclM» 

Plaat van Saaftlngen en de Middelplaat duidelijker af* 

teekent dan tot dusverre» 

Op de hoogere deelen van de Slikken van Htnkelenoord 

en het Verdronken Land van Saaftlngen «l^n respectieve

lijk de Volkerpolder, Hedwigpolder,Aïma"kari«polder en 

Nieuwe Polder ingedijkt. Vergelijkt men hier de toestan

den die de kaarten van 1906 en 1922 weergeven, dan toe

kent zich voor het Verdronken Laoid van Saaftlngen een 

toeneming van de hoogere deelen van dit land af, welke 

duidelijk aantoont, dat hier nóg opslikklng plaats heeft» 

De geultjes die volgens de richting van de Schaar van 

Valkenisae het Land van Saaftlnjgen inloopen, »ljn hier 

ook van geringer aftnetingen geteekend dan op de vorige 

kaarten* 

De Plaat van Saaftlngen vertoont In 1922 geen beloig-

rljke afwijkingen ten opalchte van die in 1905. Wel 

valt het op, dat In de plaats van de voormalige Middel-

plaat er nu voor een ultlooper aan den Noordelijken 

rand van het Verdronken Land vsin Saaftlngen gevonad Is, 

I 
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j^ van een dergelijke gedaante als de kaart van 1890-'91 

aangaf* Het geultje ten Koorden daarvan» dat zioh In 

2^ 1905 zoo duidelijk af toekende, ie nu grootendeela ver

dwenen* In dep bocht bij Bath blijft een «malle drempel 

waarneembaar» De toegang tot de naar Antwerpen voerend» 

geul is nu weer veel breeder. De Ballaatplaat is aan 

haar Noordzijde eenlgermate afgerond en breeder gewor

den met het gevolg, dat de Oostelijk daarvan gelegen geul 

eenlgermate naar het Ooaten verschoven ia. 

Tenslotte mag er nog op gewezen worden, dat de geul-

tjes die het l̂ and van Saaftingen inloopen en waar in 

den loop van de behandeling van deze groep van tijd tot 

tijd gewag van gemaakt werd, veelal in het verlengde 

loepen van een min of meer duidelijk afgeteekende dwara-

geul van de tegenoverliggend© platengroep. 
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C» S^envatting over het gedeelte Vllsalngen-grena» 

De waameiolngen van de verschillende kaarten ter 

bestudeerlng van de •lJ9»)>an)cengroep»'faven niet tteeda 

aanleiding om van toeneming of afneming te reppen. Het 

beeld van ledere groep als geheel niaakte echter Boer 

duidelijk den Indruk, dat het oppez'Vlak der platen, dus 

de deelen welke met L,W, droog vallen, In de laatste 

eeuw Is toegenomen* 

In dit verband noemen wlJ l̂ iari 

Hooge Plaat, Hooge Springer en Spijkerplaat van 

de eerste groep| 

Suikerplaat en Middelplaat van de tweede groepi 

Hug van Baarland, Brouwerplaat en Platen van Otte» 

nlBse van de derde groep, waarin echter de Kapelle-

bank verdween; 

De afsluiting van het Hellegat door de van Lynden-

polderj 

De platen van Walsoorden on Valkeniöse van de vierde 

groep5 

Tenslotte wijzen de inpolderingen op de Slikken van 

Hlnkelenoord en Verdronken Î and vsin Saaftlngen, dei* ver

dere verhooging van laatsfeenoerade vlakte en de Ballast-

plaat van de vijfde groep op toeneming van droogval

lend areaal. 

Het is moeilijk om zondere nadere waarnemingen 

een Juist beeld te verkrijgen van de veranderingen ter 
de 

hoogte van ö M, en de 8 M. dleptelljn. Doch bij de 

eerste en tweede groep wijst de plaats gehad hebbende 

I 
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verandering seer atellig op vergrooting van het bank-

aojoplex» Uen lette hier op Spljkerploat* Hoogplaat en 

Suilcerplaat en op de verbinding tuesehen de Plaat van 

Baarland en de Ulddelplaat. Ook de Braakman geeft on-

mlBl)ténbare teekenen van verder verval* 

Hiertegenover etaat de afneming van de XalootCde 

geul van het Sloe ging echter eveneen» achteruit)» ter

wijl de verbinding tuasohen de tweede en derde groep 

banken verbroken werd, 

In de derde groep verdween de Kapellebank. 

Echter vertoonen de 8 en de 6 U«lljxi hier aoodanlg 

regelioatlge en groote figuren ten opxlohte vanden enden 

toeetandf dat men ook hier vermeerdering van het totale 

volume ntag verwachten* 

Zn de derde groep spreekt hiervoor de groota dreiqpel 

tusBChen de Schaar van Waarde en het Kauw van Bath het 

duidelijkst, evenals de vernauwing van het Zuidergat. 

Uaar behalve toeneming van de bankcomplexeny afne

ming van ne venvlo e dkoHimen en ophooging van het Land vaA 

Saeftingen, welke op achteruitgang van het eetuarlYtm 

wijzen, is de duldelljiiete trek, die nlt vergelijking 

. der kaarten apreekt, het steeds meer overheerschen van 

een hoofdstroomgeul en hot regelmatiger worden van dien 

^ geul. 

t 
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Par.41 SAJ-ïiSNVATTING VAN HET ZESDE HOOFDSTUK. 

Over het tijdperk van 1800 staan goede hydrografi

sche kaarten ter heechlkklng soovel van het Soheldtes-

tuarium als van hst gebied der Vlaamsche banken. 

De voornaamste verandering wolke daaruit blijkt Is 

de verandering van de monding In het bankengeblsd* 

Van de vier In 1800 bestaands en lang v56r dien 

tijd bekende gaten heeft het Oostgat «Ich gehandhaafd, 

de Deurloo Is sterk achteruitgegaan! de Öplest heeft 

opgehouden te bestaan) de Wielingen heeft aan belang 

ten opzichte van de andere gaten gewonnen* De totale 

capaciteit der gaten schijnt sedert 1800 niet onaanzien

lijk achteruitgsgaan ts zijn, hoewel Alt moeilijk in 

cijfers is uit tft drukken* 

Ben bultemoond met twee geulen waarvan de eene van 

aanmerkelijk meer beteekenls is dim de. andere, tref

fen wij ook bij andere estuaria aan. 

Met deze verandering ging blniien den mond gepaard 

de overgang van een tamelijk chaotisch geheel van geulen 

in een toestand waarbij twee vrijwel onafhankelijke gtu-

lenstelselsi wel eens vloed- en ebstelsels genoemd, 

elkaar kruisen en soms godeeltelljk overlappen* Dit 

ging gepaard met de consolidatie van de verschillende 

groepen van banken van Vllsslngen tot Bath, omsloten 

door de voornaamste geulen van de belde stelsels, en 

met een merkbare vergrooting van de door banken en platen 

ingenomen rulmts, vooral In het benedengebled van het 

estuarium tsn Oosten van Braskens. De oppervlakte der 

1 
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bij L.W. droogvallende platen nam daarbij toe. 

Op den Zuidelijken Scheldeoever neemt de Braakman 

Beer aanmerkelijk af. Tevens la het Hollegat, dat vroe

ger een vrij belangrijke oevenvloedkom wae, verdwenen. 

Het land van Saaftlngen kwam door opallbblng hooger té 

liggen. 

Aan de Koordaijde zijn de voomaamate veranderingen 

de afsluiting van Kreekrak en Sloe* 

Gedurende een normaal tij ging door hot Kraekrak 

gedurende den vloed van de Weater-Schelde naar ds Oo»-

ter-Schelde rond 32,5 mlllloen M3.» Baarvan keerdAn 

gedurende de eb slecht» 11^ mlllloen tearug. Het rea-* [y} r-üf 

tant wei*d door de Oester-Schelde afgevoerd. 

Op de plaate waar nu de Sloedam ligt paaaeerde bij 

vloed in noordelijke richting naar de Ooeter-Schelde 

rond 32,1 mlllloen M3.. Daarvan keerden 10,4 mlllloen 

M3 terug en werden dus eveneena rond 20 mlllloen door 

de Oostar-Schelde afgevoerd. 

Na de afsluiting had ter plaatse \an de afdaramlng 

geen stroomlng meerplaats. 

Deze cijfers geven dus aan, dat v66r de afsluiting 

In den mond der We eter-Schelde (afgeaien van het rivier

water) rond 40 mlllloen M3 per noriaaaltlj ia$&T naar 

binnenkwam dan er uitstroomde. 

Ka de afsluiting ging weder, afgezien van het rivier

water, evenveel naar bulten alfl naar binnen. 

Be ebetroom nam dus ten opzichte van den vloedatroom 

toe In capaciteit; ̂ e afdararalng bracht daardoor eenlger-

mate verandering In het karakter van ds Weeter-Sehelde, 

waarvan te voren de vloedtroom overheerscht had. 
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Kaar door de afsluiting veranderde aveneene de o&-

paclté^ van het estuarium. 

De hoeveelheid water welke bij elke tlJ ter plaatse 

der afdamralng In Koordelljke richting voorbljatpoomde en 

waarvan eleohts eeh deel terugkeerdie, had op de Schelde 

benaderend den Invloed van een nevenvloedkora. 

De afalultlng bracht opheffing van dien nevenvloed-

kom. Zoo de waterstanden dezelfde gebleven «aren, bad 

men ruw benaderend mogen aannemeni dat de totale oapa-̂  

elteit van de Wester-Schelde met ongeveer 2 O ;|illlo»n 

per afdamming, dus totaal met 40 nillloen xou sljn ach

teruitgegaan. Dit was «chter direct na de afdammlng niet 

het geval* Het verschil tuasohen B;»W, en L.W. nam ten 

Zuiden van den Sloedam, door de afdammlng belangrijk 

toe en dus ook het waterbergend veirraogen van de ten 

2ulden daarvan gelegen vloedkom, jioodat na de afdammlng 

aan den Zuidelijken mond van het Kloe een vermindering 

van 66 tot 59 millloen M3 of 7 millioen M3 per tij werd 

geconstateerd. Waarschijnlijk zal de invloed van de af

dammlng van het Kreekrak daaiven niet veel verschild 

hebben. In belde gevallen gaf de afdammlng gelegenheid 

tot snellere aanzandlng en opsllbblng der afgedamde kom

men dan zonder dit Ingrijpen mogelijk zou zijn geweest 

en bewerkte zij dus eveneens indirect verkleining van 

den vloedkom^ echter op langen termijn, 

In totaal zien wij dus gedurend^^erlode 1800-1930 

de vloekommen gestadig aftiemeni en de platen In den stroom 

zich uitbreiden. Belde verschijnselen dulden op een ver

minderde capaciteit van het estuarium, hetgeen nader tot 

uitdrukking komt in de verminderde capaciteit van den 

bultengaatsehen mond. 

'•"I •-[•'•-iT <inaMM^..i.i?ir^,-'^--
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ült de voorgaande hoofdstukken blijkt, dat elk tijd

perk dat werd beschouwd, belangrijke veranderingen bracht 

hetïlj in karakter, hetalj In de capaoltetl van de Schel

de , hetslj in belde t ̂ elfs gedurende de laatste eeuwen, 

toen het kader waarin het estuarium besloten lag^door 

de menschen hardnekkig werd gehandhaafd en catastrofen 

en gevolgen daarvan tot een minimum werden beperkt, waa 

er geen sprake van stilstand In de ontwikkeling binnen 

dat kader* Nog gedurende de laatate eeuw zijn belangrijke 

veranderingen te conatateeren. 

Hieruit valt allereerst te besluiten, dat de Wester-

Schelde tot op den huldigen dag steeds veranderd Is, tot 

dusverre geen stiletand In de evolutie te bekennen valt 

en geen evenwichtstoestand bereikt heeft. 

In de tweede plaats is uit het verwerkte materiaal 

gebleken, dat de Weater-Schelde eerst eenlge eeuwen ge

leden, tusschen 1650 en 1700, het karakter van wadden-

Stroom gekregen heeft dat wij thans kennenj na te voren, 

omstreeks de 14e eeuw, voor het eerst gebruikt te zijn 

als doorgaande echeepvaartweg voor de toenmalige, kleine 

schepen. Deze waddenatroom heeft zich In de laatste eeu

wen geleidelijk tot zelfstandig estuarium ontwikkeld door 

de verdere achteruitgang van de Zuid-Koord gerichte ver

bindingen met de Ooster-Schelde. Dit proces werd bezegeld 

door de afdammlng van Sloe en Kreekrak» Deze afdammlng 

bracht mede, dat waar te voren In de Wester-Schelde meer 

water met vloed Instroomde dan er met eb uitstroomde, 

wijl dit meerder water door de Ooster-Schelde werd afge-

i 
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voerd| daarna de eb versterkt werd ten opzichte van 

een verzwakten vloedetroom. Het Is aannemelijk, dat dexe 

wijziging eenige verandering heaXt gebracht In de con

figuratie van geulen en och aren, en alj zich ook uit in 

de geulön Vfiui den ïaond welke reeds voor de afdammlng 

van Sloe en Krsekrak veranderden en In totaal afiiaaen. 

Be belangrijkste vraag Is nu of over de laatste eeu

wen werkelijk aohterultgang van de capaciteit van de 

Weater-Schelde mag worden aangenojnen. Is het antwoord 

bsveatlgendi dan sluit onmiddellijk daarop de volgende 

vraag aani of er redenen «IJn om aan te nemen, dat ook 

In de toekomst afneming verwacht kan worden» 

Wij eullen deasa vragen loo goed dit met een beperkt 

betrouwbaar materiaal uit de eeuwen van voor X800 mogell^ 

Is, thans trachten te beantwoorden. 

I 
I 
I 
I 
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Par.St ACHTERUITGANG VAN DK CAPACITKIT VAN DE WESTER-

SCHELDIË GEURENDE DS LAATSOS BEITimi. 

Over de laatate honderd en dertig Jaren hebben wlJ 

gemeend een achteruitgang van de capaciteit der Weater-

Schelde te kunnen oonstateeren* Deze periode Ift echter 

kert» Om deze reden hebben wlJ getracht ook op andero 

wijze dan door de hydrograflBChe kaarten sedert 1800 

aanwljziglngen te verkrijgen omtrent de verandering der 

oapacitetil van de Vester*Schelde; 

Daartoe hebben wlJ op dar grondteekening welke de 

huidige configuratie van Zeeland afbeeldt, aangegeven 

welke landen bedijkt waren omstreeke 1600, 1700, 1800 

en 1923. Tevens la daarbij gevoegd een kaartje op do-

zelfde schaal weergevende de bedijkte lar.den omstreeks 

^-j 1300 naar de reconstructie van Beekman. 

Het spreekt vanzelf, dat deze kaartjes schetsmatig 

zijn en dat, waar nietuitgegaan is van het land, de 

vorm en de aftnetlngen der belangrijkste wateren, slechts 

zeer ruw beantwoorden aan de werkelijkheid op het tijd

stip waarop do toestand telkens werd vastgelegd. 

Ook mag niet uit het oog worden verloren, dat de om-

Btandlgheld dat een stuk land niet bedijkt was, niet 

steeds medebracht dat dit land tijdens elk hoogwater 

overstroomd werd. Over de hoogteligging der onbedU kte 

landen op het tijdstip dat de kaartjes weergeven, weten 

wij maar weinig» 

Maar ondanks dit noodwendig gebrek aan •- . nauwkeurigheid 
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geeft de «erie in haar geheel toch vel eenlgen kijk op 

den loop der gebeurtenissen» 

Vergelijking der kaarten van 3300 en 1923 loert, 

dat in 1300 seer veel bedijkt was, mear dat Ooater- en 

Wester-Sohelde een geheel ander karakter hadden dan 

thanaj dat bij beiden de blnnenraond nog niet uitgeslepen 

vas en anderzijds de vloedkonmen liegen de hooge gronden 

ontbraken. Het verschil «as Inder^taad nog grooter dan 

ffj de kaart van 1300 doet vernweden oiadat de Wester-Schelde 

hier en daar versperd moet ilJn geweest met bankcoinple-

xen velke de doorgaande xeevaart op Antwerpen onioogelljk 

maakten* 

Een geheel ander beeld geeft de kaart van 1600, Ge

weldige partijen land «Ijn onbedijkt* 

Honderd Jaar later la reeds «eer veel herwonnen maar 

het verschil met den t egenwoordigen toestand Is nog 

groot. 

y De eitatie In 1800 geeft een overgangsstadium te 

zien naar den tegenwoordigen toestand. Zij toont echter 

nog heel wat afwijkingen met dien van thans. 

Uit deze kaartjes blijkt, dat het terrein dat dbor 

i! normalen vloed werd beepoeld In 1700, dus slechts twee 

eeuwen geleden, stellig bijna hot dubbele bedroeg van 

thans• 

î  Wanneer men het kaartje van KJOO vergelijkt bij dat 

iq van 1300 ziet men dattusschen die twee perloden het 

vloedbekken blJ H.H.W. meer dan verdubbeld is en het ia 

aan de hand van die kaartjes niet moeilijk, in te zien 

hoe blJ dien nieuwen toestand een geheel andere stroom 
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en een geheel andere ntond gingtpaBBen, d«w«x» een door

gaande wadidenstrooA met vloedkom tegen de hooge gronden 

en wijden nood met neerdere geulen• 

JiO Uaar de toestand ometreeke 1600 «chetst de maximale 

uitbreiding van het Schelde-eetuarlum. Daania vindt on

onderbroken tot op den huldigen dag Indljklng en aanlan

ding plaats waardoor de capaciteit van het vloedbekken 

afneemt en nog meer de capaciteit gedurende hooge vloe

den* 

Waaraehljnlljk gaat daarmede gepaard een oploopen 

van H.W. en een verlaging vati L.W, aooale bij de af*-

dfljnmlng van het 31oe geconstateerd werd .welke de gevol

gen van de afhemlng van de oppervlakte van het vloedbek

ken aanvankelijk verzwakt maar niet kan verhinderen. 

De gevolgen van dTue verkleining van het vloedbekktn 

gevolgd door een vermindering van de per getij verwerkte 

hoeveelheden In- en uitgaand water moeten zich afspiege

len in geulen en banken van het estuarium en in die 

van den mond. Hu Btaan ter controle slechts ter beachlk-

5; king de hydrografische kaarten sedert 1800, Wat er in 

geulen en banken van de Wester-Schelde en den mond vfi6r 

1800 gebeurd Is weten wij niet} wij kunnen het slechts 

vermoeden op grond van hetgeen wij gedurende de laatste 

eeuw constateerden* 

Ku vertoonen de banken binnen het estuarium sedert 

1800 groely de geulen afneming • In den buitenmond ne

men wij afbemlng van de totale capaciteit der geulen 

waar. Het la duidelijk dat dese laatste achteruitgang 

samenhangt met de verkleititig van de oppervlakte van 
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het estuarium* Immers wanneer door verkleining van 

het vloedbekken minder water In- en ultstroomti worden 

de geulen I behoor end blJ een aanvankelijk grooter de

biet te ruim, neemt de snelheid af, slaat zand neer» 

neemt de capaciteit van do geul af f die van de banken toe 

Hetselfde doet sieh voor in den hultenn^nd» S»oo-

dra een geul of pas minder water afvoert» wordt xand af

gezet uit het met dit materiaal bezwangerde water tus-

sdhen de banken totdat de oapacltelt van de geul be

antwoordt aan de orltiache snelheid van het water, dus 

aan de hoeveelheid water, welke dooT de geul trekt« 

In het estuarium zelf heeft echter deze toename der 

banken, zelf gevolg van de verkleining van het vloed

bekken, nog een ander gevolg. Zoodi'a de bank met Laag-

water ten deele droog valt, due **plaat" woivlt, vermin

dert het kubiek van de plaat dat boven L»W. ligt, de 

capaciteit van dangetijkom met ongeveer «enzelfden In

houd, Zoo verwekt beperking van den vloedkom een andere, 

waaröchijnlijk veel kleinere vermindering van de capa

citeit van het estuarium welke opnieuw de vloedkom be

perkt zoodat het proces der aanlanding een versnelde 

beweging verkrijgt» 

Bestudeering van de periode 1800-1930 doet zien, dat I 

met afneming van de oppervlakte van het getijbekken, af

neming der capaciteit van de geulen In het eetuariura en I 

in den mond gepaard ging v/:-. en daartuesehen een causaal 

verband schijnt te bestaan. 

Het is daarom gerechtvaardigd, om over de periode 

1600-1800, waarover geen nauwkeurige kaarten ter controle 

I 

J 
I 
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V^^ ̂ ) 

ter beachlkklng ataan te veronderstelleni dat ook In 

die periode gedurende welke een belangrijke verklelr.?tng 

van het vXoadbekken vaat ataat, de capaciteit der geu

len verminderde. 

Wonlt dese gevolgtrekking aanvaard, dan moet man 

besluiten tot een hoogtepunt In de ontwikkeling der 

Veater-Schelde wat capaciteit dsr watermassa's en der 

geulen aangaati soowel In het estuarium als In den 

bultenmond, tusöehen 1600 en 1700 en tot een geleide

lijke, maar voortschrijdende afneming sinds dien tijd. 
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PAH»3s RSDSNKH VOOR VBRDËRKir ACHTSROITGAira • 

fanneer Jian «anyaarX» dat gedurende de Xaatate e«u* 

wen de W e a t « r * - ^ h « ^ w«t e a p a o l t a l t betraJTt aohtex i i i t 

l a gegaan^ ^IJn ar dan gronden <ba noemen waarom verwaoht 

j&ag worden, d«t In da toelcomat desa mohtemltgang ook 

verder Yoorttfüng aaX hebban» o f « i j n e r daarente^an t««-» 

kenenf-weXke i a it^dere y l o h t l n g wl iaen? 

Om tweeftrl#l ^reden«;^ kan een eatuarl iv i jtn eapa^ell it 

toenemen én ,«f]tX î fik Mx^ftta, ^o0r een u i t b r e i d i n g van 

h e t vXoedgebledC €0 4oor bademdaXlng « f aaevplegtXrlJ* 

z lng \ o f door doorbraken van eatiaatrofaXen « a r d | Mn 

tweede door «en varstai*kte getljbewaglng» 

Omtrent «en bodao»d%Xing a f r l j e l n g i n dan laataliaQ, 

tijd achljnen walnlg of geen aanwljxl^|ngen ta beataan* 

Vergrooting van het vXoedbekken bXljft nogeXlJk» 

Schter laag in der herinnering geroepen worden wat In d* 

Inleiding to-̂  hoofdstuk VI geephravan werd over d* 

toenemende naQhl̂  Van den nenaaii, om de uitwerking en de 

gevoXgen van eataatrofaX» vXoeden tet een nlAl̂ nsii ta 

beperken. De kana ia g|*oot| 4at de nensch het kader van 

het eatuarium«aX welben te behouden soo niet oorXog af 

revolutie aljn 4»rganlaatie breken of langdurige Inundar 

t ies tot noodzakelijkheid maken» 

Over een veraterkte getljbctweging deeXen de geoXogen 

Dr»Tesoh en PTk/elnhold ons een en ander medOi dat wij 

hier laten volgen* 



•i 

201. 

HOOFDSTQK VXX -̂  Bfi3CH0UWIK(SÏN EK OOHCLtlSISS « PAatit'" 

«Wat souden de komende geologisehe tijden 

"ónè WengeAf Indien de nenscli niet Inkeep lu 

•iAese eeuw tn met ftoo irttiüté Wul, dat de lUk"*̂  

"iuurlljfc» ontwlkkellngeoyclu» géheéi ontinKcht 

"wordtt* 

«Ken n o ^ l i g « verplwtalng van den Schel-
* . « . 

"demond na een asntal eemroH dwam door Zeéuw«e1i 
i ' •• 1 , -

«Vlaanderen heen O]? Zoébrugge aen, liad in on* 

«getioord gobled'seeker tot de geologische «e-

*gelUWieden gahooyd» 

«Ch&Klen hei f e i i , dat dé Kanaai-i^lee^eiirëèn 

**eerder to* sal nemen daii ot^ekeerd tèngeWlge 

"van verdere verruiming van het Kauw van Calal t» 

**!• éen verdex^ vé3rpXaat*ing van de eroelehaeii 

•SulèwaartB mogellik èn waarschijnlijk, maar 

•«dat de stroom In de nu waterstaatkundig {ttltate-

**kftnd verdedigde landstreek echter ooit een kans 

"«OU krijgen desen natuurlijken loop te volgen^ 

**!• buitengesloten* 

; **Xndlen eohter dese verplaatsing niet Ican 

*sljn, Koo bUJ' t toch steeds de meest Zuids-

"lljke mond de voorkeur liéhhen en i s de kans op 

"een varsanden hlei*vah buitengesloten, eerder 

"«al dan een nog versterkte Kanaal-vloedgolf 

"en voi-sterkte waterbeweging op de Beneden-aéhel 

Me het gevolg zijn.* 

Beids geolog4n nemoQ dus als wMr»ohlJnllj)|: een var-

sterkte Kn^ciaal-vloedgolf jum ^n « ^ gavolg daarvan ean 
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yerA;terkt« m-^^'\}»fp$itig op i&a lianAden-Sphelde* Dit 

wij»ty jioo deee raronderateXllng aanvaard mag vordsB« 

op een Invloed ten guf^te vap de 'U^enemlog van de ea** 

paettelt van Iwî  eetwlup^ . j. , ̂  

, Xesch heeft In een opstel over 40 geschiedenis der 

Noordzee medegedeeXdf dat de kustlijn blJ het Hauw van 

Ĉ alals in do laatste twee^Set 300 k 500 ISeter Is terug-

geweken» Dit is veel* Ongetwijfeld jtaX ook het Vauw 

f elf In 41e twe(? souwen dieper «IJn geworden. Ken der

gelijke helongrl^ke vergrooting jnoet wel plaats gevonden 

hehben wanneer bedacht wordt hoe onbolangrljk dese ge-̂  

waldlge koestraat nog was In den Romelnschen tijd* Dat 

iMt yer^^ijming van h^% |[«uw v ^ Calal« de getij stroomen 

net mlntjier weeretand doorschieten .Is eveneens te aanva ar 

den* Maar welke veranderingen deae geleidelijke verrui

ming sal moeten hebben op de getijbeweging voor de 

Vlaamschs en :^euwsohe kust is maimenteel niet In cijfers 

V&8t te leggen en eerst na grondige| specials studie te 

bepalen* Dat daardoor een krachtiger waterbeweging In 

hat Schelde-estuarlum moet ontstaan Is een gevolgtrekking 

gebaseerd op de wifi^a welke niet nauwkeurig vaststaat* 

Vanneer dese correlatie tusschen verruiming van hat 

Kauw van Calals en versterkte wai:«rbeweglng In het Behel-

de-eBtuarluffl echter bestaat| dan moet slj slch ook heb

ben doen gelden In de afgeloopen eeuwen toen voortdurend 

verruiming van het Kauw van Calals plaats had sn most 

versterking der getijbeweging In de ©chelde tengevolga 

van verruiming van het Kauw van Calals aftjonderlljk van 
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van andere oortaken, welke tot veraterklng der getlj-

beweglng nedewerkten, in het Sehelde-eatuarlum na gron

dig Oniiorsoek zijn aan te toonen* 

Aannemendei dat sljn aangetoond kan worden, ataat 

tonalotte vaat dat dexe Invloed ter vorgrootlug der 

êapacitelt van het estuarium alet heeft kunnen verhln-

deren, dat de oapaoltelt gedurende de laatete eeuwen 

afham« Vas dese Invloed aanwexlgi dan was hij dua waar-

achijhiijk gering in verhouding tot de krachten welke 

ae^terultgang veroorsaakten* 

Goncludeerende kan worden opgemerktf dat do kana dat 

oatastrofaia vloeden hun invloed sullen doen gelden ter 

vérgrootlng van het «atuarlum bestaat, maar gering is, 

en eveneens dat het mogelijk is, dat door verruiming van 

het Kauw w a Calals de waterbeweging in het 3ohelde-es* 

tuarlua kraohtiger wordt* ^ese invloed was achter, wan

neer liij aanwezig was, naar uit de laatate eeuwen geble

ken ie,' kleiner dan andere factoren welke In tegenge

stelden sin werken* 

Velke factoren werken nu ten gunste van afïiemlng 

van het estuarium^ 

Wanneer een bodemrljxlng bulten basehouwlng gelaten 

wordt omdat daarvoor geen aanwljzlglngen beataan, aljn 

het voornamelijk opallbblng, indljklng en aansandlng, 

welke afhemlng tot gevolg hebben* 

*Ku bestaat voor aanslibbing en indljklng niet meer 

een soo ruime gelegenheid als In de laatste eeuwen, maar 

er xljn toch nog heel wat dealen vmn het estuarium, welke 

in de toekomat bulten het bereik van den vloed kunnen 
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vallen^ soot hetgeen van den Braalanan overbllj^t| het 

Sloe, grooie ̂ pperrXalcten in het Oosten van het estua-

rium an varsobllXende deeXen aan <len Zuidelijken oever* 

Zelfs wanneer de mensoh aieh hier niet nee bemoeitf 

vullen !dea« landen aanslihheni opSiolgen en daardoor den 

vlosdkom verkieinan, hei^een afbeiojbag van de hoeveelheid 

getijwater beieelcent* Oese afnesiing haeft afnendng dar |; 

binnengculeni toeneming van het banl^ebledf uitbreiding 'i 

der platen «n verdere aAieming van den g etijkom tenge-

volge» 

Xr sehijnt geen r«dên te bestaan om aante nemen, dat 

het proees van achteruitgang van het estuarium sooals 

dit xich in de laatste eeuwen afteekenti thans tot stil-

stand ssott komen« Be faetoren, wellice dien achteruitgang 

behesrscheh, werken ook thans en lEullen lich ook In 

de naaste toekomst doen gelden soo niet een eatastrofe 

het kader daurzaan verbreekt^ waarop de kans gering ls« 

u 
Vanneer aan achteruitgang van het Schelde-estarlum 

in de toekomst niet wordt getwijfeld, is de eerste vra ag 

welke gesteld woz*dtt met welke snelheid deze achteruit

gang plaats sal vinden en welke limiet dexe achteruit

gang waarschijnlijk sal berelkidi. 

fien positief antwoord daarop Is thans onmogelijk 

te geven, oiadat zooals vermeld weniV ^^ dusverre nog 

niet nauwkeurig bepaald Is kunnen worden, in welke mate 

de Schelde gedurende laatste ISO Jaren waarover betrouw

bare kaarten ter beschikking stonden, achteruit is ge-

>A 
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gaan, en allerlei faetoren die hier van invloed K^n, 

al« hoegrootheid der vermindering van öapaciteit doftr 

aanelibblng^ door verkleining der geiiieri| door ver

grooting der platen» ens. nog î iet nauwkeurig bepaald 

konden worden» 

Het «preekt fchter wv»elf^ <^t de«e onbekende groot

heden eoo apottdig mogelijk beeituda^rd behooren te worden. 

Hen kan echter dese vraag thane ter xljde laten en 

haar tootfplteen t>j) het K^ootete belang dat bij de in-

etandhoixdlng van het eetuarlum gemoeid iet de aoheep-

vaart. De yraa^ wijzigt »ieh dsus .a7.dufl;t 

Kan dPör achteruitgang van het estuariuza in de naaa-

te toekomet de aoheepvaart daarvan groeten hinder on-

dervindent 

Dexe vraag «uilen wij ̂  in de volgende paragraaf 

trachten te beantwoorden* 

V ' 
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VA27 sj&T K^TqA t̂M mr smMMi&n tommiu 

DÓ̂  doorgftonden oohoopvaart̂ vog vaxi uit see door do 

Wiollngen tot oon do HédorlandacK-Bel̂ iflseho grono bo* 
i n ' H ' . • - M v 1 ' : * ' • - . . 1 - : ' • < ! • " ^ ' O l ••^ 'v-- • • '•"•* "'"i- • • • • ' • ' • ' • 

nodon Antworpon kan mon 1& drlo ddolois opXitoon. 

két ooroto dool i« do rond 95 KH* lango Wlolingon 

buitengaats* 

Hat tweede godeolto loopt van VÜiBoingen «- Brookeno 

tot aan het Nauw van Bath* 

JSet derde deel i s hot overblijvondo dool tot aan do 

jrederiLandsoh'Bolgiooho gronè* 

Van doie drie 'godejolten heeft vooitmamelijk hot 

laatöto deel tót dusverro moeite gitg&v%nm 

Ui een geleidelijken aohteruitgaog van do capaciteit 

van hst ootnarium bohooft do toostond bij Bath sohtor 

niet noodwendig eXoohtor to worden» omlat do vXoodgolî  

welke in dit bQvongodooXto door^iiigt van verklolning 

van don vloedkom beî sdon dit godooXto Aiet behooitt to 

Xijdon* Bovondlon io do ongimstlgo toostond in d i t «o« 

deoXto hooj^dsakolijk . ^ wijton MBM hot wotnig rationooXo 

vorloojp von don doorgaandoa goaX.isog «toods govo3« van 

don ouden toestand toon do AchoXdo «ieh bij Bath In 

twoo takkoo spXitsto* 

V&n kan over dit godeolto op»erkflin| dat verbetering 

van don toestand» (̂oo doxo bij ou boi'on Bath sloehtor 

wordt hotflij door %chtsruitgang Mr itouloni hoteij door 

toenoaidnde eieohon Van do schoopvaari;^ Xigt binnoa 
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het bereik deï» toidige teohnlelt* Bit gedeelte bahoeJ!*t 

due geön grootere eok*g t e baren dan op den duur de vilt-

xroerlng van «en bp bebeorXljk teftbsilseb onderteek «teu« 

nend verba te r jdig^ple»» Pe kosten daarv̂ MQ »1J» gering 

te noemen In verboüaing t o t dje welke voor het weeren-

deel fler toegangen t o t belangrijk*, haven» worden be* 

irteed»'. *-'v,... , . : - , - • ^. •:.'--'-r \.>, •• ^ y . •• .' 

Het gedeelte van Bath t o t Vlltfstngen^-Breokens baart 

&&%ti it,<itUé Ce ttoneentratle van he t hoofdgeulltelsel i s 

h ier vo*>r de scheepvaart v«in groot nut» Mocht h ier In de 

toekomat ep bepaalde punten dt^r toeatand onverhoopt on* 

voldoende dreigen t e worden» dan Kljn e r ailddelen on 

dien t e verbeteren» .." : r. r . i 

Het moOiXljksta gedeelte van he t geheel i s naar mijnt 

meening 60 bultenmond van de Schelde* 

Xn het sesde Hoofdstuk ül^n KOO nauwkeurig mogelijk 

de veranderingen van geulen en banken van den bultenmcSl 

gedurende de laa ts te 130 Jaren gesohetst . 

Daaruit b l l j k t | da t he t Oostget isieh gehandhaafd 

heeftj de Deurloo sterk achterui t i s gegaany de Spleet 

verdwenen i s en da Wielingen een belangrijkeri se l fs 

overwegende pos i t ie i s gaan innemen in he t geheelj doch 

tevens b l i jk t» dat d i t geheel in eapaoltel t i s achter

uitgegaan a l s gevolg van de afneming van de eapaei te i t 

van het astuarium» 

Be Wielingen i s dus geworden wat de geologen ar 

van verwachtteni de overheerflchendei naar het lauw van 

Calals gerichte mond en de Vielingen saX d i t ook over 

eeh lang tijdperk gerekend, waarsehljnlijk wel blijven* 
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1 

De acheepvaart wprd.t te de vaart op do Wielingen en 

op de Schelde beperkt door de ondiepten van de "Wande

laar", de natuurlijke baar voor den awnd van de Wielingen 

blijft do waterverdeel^ over Ooatgati Deurloo en 

Wle3.1ngen looale «IJ thane is^ dan «al bij #en vermin*-

derende Cöf)acit«lt van het eatuarium, minder water door 

den mond stroomen, maar ook aind.er water door de Wie-

llngen gaan. öit brengt automatlsoh verkleining van 

het profiel lan de Wielingen met aich mede, maar ook 
, ' . , '•' 11-

verhooging van den drempel l de Wandelaar* 

Waar reeds thans de diepten hier niet groot «IJn 

met het oog op de huidige grootste schepen welke Ant*-

werpen aandoen, kan hier dus reeds bl^| een kleine ver

mindering der capaciteit van het eatuajrlum een «orgel i j 

ken toestand intreden, daar de ve3rgrootlng van diepgang 

bij de grootste schepen ontwijfelbaar vast staat» 

De Wielingen «ou hier b i j een Jclê Lner totaal kwan̂ : 

turn water dat in de toekomst in-> en uitstroomt, dezelf

de capaciteit kunnen houden, KOO de Bisurloo in het geheel 

geen water meer afvoerde, of het Oostj^t s|^rk in eapa*-

c i t e i t verminderde* Uaar zoodra dit Ijuitst^ dreigt, bag

gert men van Nederlandsehe xljde het iDostgat weer opsn* 

De toestemd kan dus sorgelijk worien bij de jametlfee 

onderstelling| dat <Se positie van de Wielingen re lat ie f 

b l i j f t aooalS s l j tha^s iêp 

Dit i s echter niet seker* 
• -

\ r Het i s sear wel mogelijk, dat tu^sohen Wielingen 
X'^'''-'\. -en Oostg^t sware Westerstormen de Deurloo epem>le«gen 

<<. 

I 
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an di t gat» a i j hat t ijttalljk| ##n grootava «apadit«it 

^ bt t rg«v#t t« " ''•" ï '̂ '• 

• Ba mï'mla aapaaltalt Vigüahat «atvt^ititm móvat^r^ 

onAwHUtA klaina^ ta »ijn dta tSuten 1«n d » « lanü^ra 

Koevdelhaid ttott sleld dan vadol̂  ttoattttt vardaalon dVèr 

I dria gatea» wat vaox« d« Vlall»"^g«ity «alfa itXa datsa -

gaul iüM iworrUMwnrfU g«uï b l i j Jty *ölita*ultgang medebreagt 

Een achteruitgang kan iraads ^mns da «ohaepvaart niat I 
I 
• 2;oodr& aan dergelljka aTtapplng plaats vindt i^n 

m daardoor de Wialingen t l j da l i j k varswakt| baataat kans 

dat tangavolga daanran achtar aok da bankan langs dt 

I Vlaamscha kust opdring*» «n hat ia n i a t onmogalijki dat 

evenals voor bonderd Jaran da banken da Wielingen in 

I tweeën spl i tsen; in twee geulen van minder eapaci te i t . 

Méin: isou dan herkrijgen het baald van omstreeks 1800 

maar met een gerlnga '^apaoitai t der geulen an b i j s terk 

gestegen eischen der scheepvaart» 

Splitsing dar Wielingen i s eohtar eveneens mogelijk 

I «00 do Wielingen u i t s lu i tend »tei-k door aftiemlng van d« 

capaci te i t ystn he t estuarium varswakt en hierdoor de 

I Vlaa^ache banken . e l e . en . e ld ta-Ugen . Ich In de WleUn-

g0n Oostwaarts te dringen» 

Dese mogelijlcheden worden hier genoemd omdat s i j 

in een verleden dat n i a t ver terug I t g t inderdaad opge

treden Kljn en s i j dus geenszins op fantasie berusten* 

• Wordt de toestand eehter «lorgaüijki dan «al h s t ¥etX 

moeilijker bl i jken en oneindig weel )|t:ofttbaard*r| dan 
I de oa^eving van Bath^ om hier afdoende varbetering t9 

I 
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geul In ̂ et gébid der Vlaamacbe banken een buitengewoon 

moeilijk en kostbaar werk la* 

Uit deze korte besohouwlng noge blljken| dat een 

nader onderzoek omtrent de vermindering der eapacltelt 

van de Weater-^Schelde ten teerste gewensoht is, evenals 

een zoo grondig mogelijke attidle ynca. de waarsehljnlijke 

verandering van de SobeXde in de toekomst* 
'. -.'i/. -V. ', T ' .''K-K^ '•' • ' " •••" • ' - f - " j i j " ' » • ' v v " . . 

' ^ : ( • • : ' < ! . . ' . 

n:.'-: -((• 
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PAH.Öt CONCLUSIÏSS. 

I 
De ontwikkeling van de Wester-Schelde werd voorbe

reid In de periode der c&tAtttrofale vloeden van 1888 

tot 1400, welke een aaneensohakellng van een bestaanden 

mond mat achtergelegen kom, intermediaire wateren en 

seoundalre geulen van het oude Zuld-Hoord gericht* 

geuleneteleel>tot een doorgaande, ook voor de toenmalige 

scheepvaart bruikbare verbinding schiep» 

ÏI 

Deae doorgaande verbinding werd door stormvloeden 

in de navolgende periode tot hoofdstam van een belangttjkn 

vloedkom, welke door catastrofen en oorlogj^imdatles 

Kljn maximum capaciteit omstreeks 1600 moet hebben be

reikt. De Westeri-Schelde verkjreeg daarbij allengs het 

karakter van een waddenstroom met vloedkom tegen de hoo-

ge gronden en wijden mond» De Koord-Zuid gericht* ver

bindingen namen verder sterk in beteekenls af» 

XII 

Na 1600 gaat de capaciteit van het systeem voortdu

rend achteruit door aanlanding en Indljklng. Daardoor 

neemt de totale capaciteit der geulen in het estuarium 

af. DG totale capaciteit der geulen In den buitenmond 

vermindert, het aantal geulen neemt daar af, de Wielin

gen neemt relatief een steeds belangrijker positie in^ 

De geulen In het estuarium volgen e»n scherp omlijnd 

systeem» 

I 
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De kans op verandering van het kader door oataatro-

fen Is door de toenemende macht van den mensch tot een 

minimum beperkt. 

IV 

BehoiidenB de kans dat catastrofen het kader waarin 

het Scheldo-estuarlum thans beslotetn ligt verbreken en 

het stelsel wijitigen, welke kans W.€in is, valt er geen 

enkele reden aan te voeren waarom niet ook In de toekomst 

de capaciteit van het estuarium zal vemilnderen» De 

eenige factor die In tegengestelde richting kan werkent 

versterkte getijbewegln^ als gevolg van de voortdurende 

veiniming van het Kauw van Calals, bleek, zoo alj In de 

laatste QQUwen optrad, van minder beteekenls dan de fac

toren welke gedurende da laatste eeuwen den achteruit

gang van het «atuarlum yfiroorxaakten* Deze xalfde fac

toren zullen ook In de toetoomst wei»ken« In welke mate 

kan tot dusverre niet bepaald worden. 

V 

Over de snelheid waarmede de capaciteit van de 

Schelde vermoedelijk sal verminderen, kunnen thans nog 

geen betrouwbare eijfera genoemd worden. 

Vam dan doorgaanden acheepvaartweg langa de Wlelln* 

gen naar Antwerpen zijn er twee gedeelten welke In da 

toekomst waarschijnlijk moeilijkheden zullen opleverent 

de omgeving van Bath en de Wielingen. 

De moeilijkheden bij Bath xljn met de middelen dar 

huidige techniek stellig te ovexnrlzmen» 

BIJ den buitenmond echter zijn meerdere eomplicatlea 

denkbaar en mogelljfc, welke tot veel grootere moeilijk

heden b U verbetering aanleiding kunnen geven. 

i 
I 

I 

X£t.atn .sx lanwKra 
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fi9. Fotografie van een aehet* naar de Jtaart van de provincie 
Zeeland In 1300 door Dr.A.A. Beebnan. , 

30. Fotografie van wat a r Ift 1600 van de provincie Zeeland 
i hedlJH was. . . . . 
31. Idem In 1700. ...„,_ -
32. Idem in 1800. 
33. Idem In 1923. 
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MJST VAK BEIAKGRUKE Liyt^^Ttnij .̂ 

X 

I 
I 
I 

Bqŷ t̂  <^«V») 

Baet (da) 

Sg3C^ (U van 

iekaar (A«A.) 

(AJ 

. p» vert^i^ale bouv der «eadulnen i n 
' JfederXand» 

f.K»)T,A.^^ 20 ,iprle, dl,XX3C (1913). 
.Ka;Li|Uona matori^uea das tantativea 
.^fjlï* W* l.0!»,^!antaii pandaaA plueieurs 
MfpJL^a pour •.•ouvrit une ooisamunlca-
tian dlreoie -^BTM l*£aeaut* 

der) öairtó^t^lïboa*: van HoUand »»; SeaXaM ' . 
Aiii0terda]B| 1866-I873* 

'ati^Var den invloed oer afdaiaming 
èn^^ei dJtof ap de Zeeuweohe atroomen» 
r K l ï » v 4 » j 1873.«74 

a (AJ 

SlftT̂ ClltRrd (»•) 

B^lnk (H*) 

A'4;J^i '-" ' V 
(H.J 

P f . f ^ i J 4 am hat ^eataan« OeaoMadenia 
fn ;%0ganaöai3<lig« ̂ ataat van de Xage 
Ktmüm^k; in JTed^rlandf 
Ztttpnen» lEtS?* 

De Sleékiaiiaxvien in ITederland* 
ï«K,fif«A«0« Se aarie, dl. lX, no.8|188S» 

. , ', , . ' • ^ - . , . ' • . • • 

Hederlaiid a l s polderland» 
Zutphen* t :: , 

De oeverafsohulvingen en dljkvallen 
in Zeeland, en da tagenwaordlga toe"» t'. 
atand dier provlnei0# 'v. 
fp^p^^Af^» ^0 aeriCf dl»V« afd*Ver0ljag« 
en Uededeeling0n| no.1 en S| 1888* 

Okiaohledkundige Atlaa van JTadarlandy 
3 dealen* :̂ --.-nv<- - r /̂ ^ -'':;.-
* a-Q^averi)J«ga , i»21. 

f . ' . i . 

La yian4r0« )6tud0 géographlqua de la 
plalna flaiaanda en F^anoei Belglque 
et ^Xlanda* \-' •.. • • x̂ -- ^̂- 'i'- î -̂ -
i9i;>^, jparifj» •, ,• • . , • . - - • . ' ' ^ t ' /c, 

/ Senlge mededeeilngan over de beweging 
dea.aatera langs da Jlederlandaeha Jcuatai 
in varband inet de deltavonnlng* 

Se aarle, d l . mt^ 1891* 

D0 3^a vpn0n in loeder land en: k0t ant«> 
«taw dj?r «Irinilian* 'v-̂ '-c'̂ ^̂ ,!?; î i'̂ afifri 

t/̂  
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k6» LUST VAN BBLANGRJJKB tXTKRAlTÜÖR/ 

••f. •«» BITM ^\ * * . * * * < - t " 

piipl<; (H.) Kederland en sljn bdwonera* 
18921 AmsierdaBi» 

' téKdnwó6rdlg« Btaat Van ïroa«ŝ \aindé*̂ K*n 
kandboak yoor d« konnia van ons Xand «n 
iSxk:^ .a^-a-. ïM.K* 

i,^:-i 'r;iM .'t V 3B97» Amstardanu 

Blommendal (A.k.)^ DaaVtó^a* é^ijfcèaa^^ 
'"**'^—^^ / du öl^a «a poltti'da w a taeiml^ia»-

î tïjda du rfeiaw 4% J4 »ar<a dana U 

Am» P» a i eii# 1U5Ö9| Sa trlia, pp» 1«76, 

Sfi^£t£a 
. - • . ^ i . - ? : • -

gflrnjfrlftr t^*) 

<ïhronlJöka:̂ Va&^2*èl«M*'̂ ^aï*bétan '̂«Èt̂ '̂ ^ 
varmaardö^ door «•Jr* ^éo3üi6m; - vï̂ i-'̂ ^n* 
1644. •Middai>fpgi.,. ..,,,,, 

Céaar j(^.) 

Claeg (Toble) 

glaaa (Toble) 

Davld (Chanolna) 

panaatii xa pan l̂odé Ma 
Bull*Soö*B0l4ïa OeogiS, 81(1907)»1 pp«40-
01, IS6-I7O1 S62*S8«l|'349-3ïp» * 

WlothaakTatt^^^aiwidJ^ ^ •̂ '••̂ - •̂ ^̂ •--̂ -'-•̂  

iS7grïl ia«!ia«b"^ï^^" . 

Conimantar î da bello gallieo* 

l^Saoaut narlt ias. 
Ann*Aae,ZQg« da Qand, Tomé xyX| J.900, 
Laa paaaaa da X^Baoaut maritlma. 
Atth.Aéa.lDhg.da Gandi 1926| ydUl 
i;a':p^teïil^ |̂̂ f«5li^^^^ 

Senufti (J,*) 

gfe^fefttnft C *̂) 

ïUsöbarliéS'lWla eoura pr la l t l f da 

|hill.Ac,«oy#*eï«*» l«*èrlai t ; ICDCr ^ 
la païjuaj 3^Bs, 

palSöma Int'da XVda aauv, ultgag, b/d^ 
Itadarl.BoeKhi^dalyAntwarpan» 

Öioi^p!bïa'^jfciiorfqi^a at edminiatrati*' 
Va da l a dauia Bomailne* 

<^k-i4v^sa«-4-i. 

'Óe ib>^x^ïfaèiuiyi»Éran In aaala»* an 
"". ̂  "" Mar verband mat dan aarjjSi ^ r JÖE^MAA-

' ï - ' ' 3B8»!['%naterdaiïi. 



I 

1844. i^dd(abiir&. 

i r^^ ta ' eeh t ) De prö¥iji<il# iZe^land Ift bare aloude ge 
ateldheld au )g:erega!Ldtt Vorttlnjf' ba« 
aobouwd* V 

DreagelbuvB (•*•*) Het diatrïöi'vaift^fcflnia In Vlaanderen 
1819, KlddelJjurg» ^ ^ . . . 

Bn^eienburg (»•) /Bijdrage t e t d«''1^dri>gr^|t*.,aa fflorpbolo 
gle der Sluidalljka Icnaten an'riviemun* 
den In Nederland* • . . ,, 

Bymerin» (J,) Beató* ISéatiWecba l^utÖie'den^it echte 
atvü^en opgehelderd en in ^et l icht L. 

" ./..• • ' b e b r a e h t , "-^-'^i ^''- • '•''-' ' ' '•-^- '-''• -.̂ "̂̂ "P 
1780-1.707, Midd^^burg, 

^i^p^riiiB {^,) fierste atlchting en XotgevalX^ea van .. L, 
CT:- ; eommige plaateen %i Oeaten en Wéatêï»̂ ^̂ *' V ; 

der Sehelde «felég^h» ! 
Verband*2;eeuw0ch Gen»d*Wetenaoh*1776* L 

jSrm^rlnu (J.) Ronimerawale, ' • 
Zeeuwsèhe oudheden IV* i 

Baoantt . . Iiea oonmiaaióna da X*B8f:aüt narSttina 
/ depula 1Ö49*' '-v- '• t ^̂ fv.. . v. - c 

BruBöel^ 1^07* : ; - ^ 
Jfokker (A»J«F«} Set beatnnr van het vaterbèhap Sehou-

Wön# Hletorlach etaatarechterliJk on-
;r r: /r, dera'dek naar <li9 geajahiedenia va?a di t 'b t-

atuur, in yerband toet da wljte'^'^ beheer 
der ii^erlgè SSeeuwache poldera» 
1883, Zlerikxae* 

öaaac («•A») Irf» barrtigè da i^Kécaut Oriental* Öbaer* 
vatlon aur la r a j ^ r t de la oommlaaion 

,, ^ ;tnternatlonale# „ , 
y•C•̂ :-̂ Ĉ̂ :J' ï--1867i't*^Hj|*a.^^f î:v̂ '.7r.?-v>:.:i-.io>; ^̂ /.v̂  r̂^̂  -'-Mv/j 

rekker (Hr^A.if.^é) SohojiWn irSéx^ 1600, 
1909i Xlertkiraeb 

â Eüöaa <«.)'^-"..' Walcl̂ efadhè %*adia '- ^-

...^... 
^ 

. ' t ^ 

^ • ' • • ^ / ' " . . -

!-•'• J . " 

,1 ! , 

waicheraehe •'ï^a( 
1746| ^^Idaii» 
Beaohrljvinè *«r atad ReimopawMa. . I J 

Qiiliodta van Seve^ Inven^lM'$«f>|«6hiVéè tta^irHil* 4# 
ï:ea ^L»; Brugea» 



T*^*"*" 

qll l lodtf l van g«(Ii>) Bn%«» aficléime « t aiodtéyrièjf'ikiJ.tlé* 

18^» Braxolles« 

QoeiMiltl 

ij.i 

( j . ) 

gpaB Ï̂,e:J; & R> 

S2M3M1^ ( j . ) 

.A 

•;-f:'.i^.^' *î t̂i;̂ ';•r. f^i;ii:.*^is ï .bat"-., ^Vi/ts^. •di;.̂ ^>Ar:;u 

,̂ ^ 

* i i : „4.- :^" 

/ 

Xja piain« marittnut da Kord da l a i'ï'an-

AiïflV««C»oV| t fSXt l , 1393* 

(^.v , ) Hét CbfiaaXéch&p ^azi ̂ ^ t i b d 'liot' ̂ en J i ^ 

l^Avenlr du port. d'Aavera t t de l»E«ca 
marititoa"» '-'- ••̂ '•f- •̂' • '••̂  

Btuda' mxt l a foriaatlon da l'Sacaut aa-
rltizne « t d a ^ rlVléras a mar^o da Bel -
glqua» I-«ür «ntafetlen a t laür améllorïaA' 

A2m«TranPi)ibl^BGl^«f ld27« 

q^:^léy JBJÉï Ch.) H^iwrt an th« propoead t»^itTl% of tba 
aaat and 61oé ehamiela of the Schelde f 
K«l«T«Z«t "^ 

Carteat %lland Iholani ffieuw^Voaniaar 
land# 

n^emcoxxr (R») 

gfienecotir (R#) 

m ^ ; ' • • • • • • 

BftV'̂ ingî  (W«T«) 

1^:^- ^-
fhlllpa: 

173^i i^terdam* 

%gérwaard (M.B.G.^ Atlae vft(̂  fti'awai^ep^rdfleUn^'daV^éiettlelt' 
laisiga da 'déyarfl van de Zeauwéeha «troo*» 

t t t / ^ 

• •••• « « j f 

X8&3f Bx1»aa» 

- .S 'wV*-- •*- • • -

SMinf 

I . - . , ' . ' > . « * . . - ' • ; . . , ' ^ .• V * ' M - j r f i 1 J . C i ' l 

Da oeveryerdedlgixur in 2^eland 
i'^il^ v1ï>..'),-^ 

(A.) Qasehied- en watieri^^ 
Yift». vto-liti , i»ida '̂̂ "' 

e' l?e« ja oaapwij-



m. 
•M «HilMW « » * > a«lM !* • • • tM«t *ll « • DM M» «» 

ISaojbej; (de) 

•• v t k'-^ . ' • . 

ItofcfitÊ (^tde) 
fi„!' •--;. 

toK^i!fa (A.v,) 

ïiöjrÜ, (dr•O',) 

lioyfe (dx*«J*) 

(dr.de) 

Gesohlod- en water8taatkundj>« be* 
«oïirijvlng vatt de Wator«ohi4pt>en •& pel-
der» van Eet elJJMid pielen^ 
1897, Klddelburg»^ •• ••• •• -- ^'- r ;.r;'-';.-̂  '• • . 

ïhe tidteè. {Aram «n «ngineer»* «taBd** 

Hln*of.Pro«,Iast»C»Sii|r* 1933/S4. 

Vex»hiuidelliigen over de redenen der m^ 
jttlgyuldlge vaXlea pf grondbraken In de 
provineie Zee3lan4L veomamelijk en tS« 
W^s* Intarop dezelve beet veorgekomenf 
e3P| daar itijnde^ spoedigst en nslast 
koetbaar kuxmen hersteld worden» 

tVerhftnd»2.i3eiutf.Wette dLIXX, ana« 

• ^ ; ' ' ' . ^ ' - * ' -

Mas: (**•) / 

y^y (P.de) 

Be provincie SSeelan^* 
i8S4, Ittddelbttrg^^ . ' '̂  

Gesohiedenie en plaatabeeohrijving van 
Arnemuiden*" :. ••-"-̂ •••-i"-.' '̂̂  " 
1S76, Uidde; burg. 
Hletetrê de lUbbave d^ SUlBavon e t de 
Xe orypte KttJean a Qkuid* 

Charttti e t deouments de 1'Abbaye de St. 
Pierre hU tfont BXandin depuis sa fen-
dationJusQU^a ea euppreseion* 
187X, «£»&• 

De gedaantevisseXingen der ScheXde en 
der Maas» 
T.K.K»A.O», X89«. 

Het BoheXde-^luviuiii» ' 
t,K»H»A.Q,, XBW. 
De vXuöhthéuveliS In ZeeXand* 
Z.Gen.de» Wet*| X883» 

iBtiides sur l*cutt^Xioratlon e t X*entre*» 
tien des ports en pXages de sabXe e t 
ttur Xe r%lsM de Xa oote de BeXgique» 
I894| Paris» • 

l^Bsoaut Kkaritis»* • '̂  
Congr»Xnt*de Kavig.i Paris X892» 

"•1- '• . . fö^ 'M ^ ! , i.. 

Ciro&t Charterboel: der Gb:*aven iran HeX-
Xand.ï&eeXand 
f̂B63«*«4« X<eid*n. ' " -̂  ^̂̂ -̂ -̂'̂  r;.cyv é^^ 

%ernatiape SVÜP Iks «stes de BeXgique. 
3ttXX^&6.Selffe d(<pl», t»XÏ, m% 
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tts<r^* 
^' m s ï VAA 

* * *ï 
v y t * - * » » ^ *j i«b -

Mierio ( C J . v . ) vjfeiüi^ jftar 3,* rfgin» de la o$te dêvant 
' Xe nouvftati ï>óH de Heyet. 

MiSElft ( C J J 

Mterlo (C.J . t . ) 

M ü f S (Konrad) 

ltfi}Cu&kBmé Aeill iilluvione* 
Ann.dfts Xng-i 3L909* 

'W« pötttinge^ioiie tóel i&dejp'Jrettkèü t̂e 

" lölS^TItuttffarit» 

; ^ z ' * . r 'i • - ^•*- " * • * .1* .*vj « j ; . . : f -P.^ 

Hebbens (B») 

ffgftflXX^Tmtft' 

yftyif (P.J.) 
..•.Jii.^v'Vs' 

Z\xr Q^BfjifylohX^ uad ITatur der..3o^eXde«-
x^^ ï̂aidungèh la diir Hlederlfindlachtn Pro-
V Vijjï.^eeland» 

2eitaö^,(Se8èlltt0h,Srdïcuhde, Berlln 

^M'é'tafiBerwtfleii der Klederl&idisohen 
r'WöVlne Zeélaiiè; ' 

y Veriaödftingen over de Hdenen deï» mee-; 
^ nlgvuldlge vallen of grondbraken in de 

ze^diJkeQ Toornamalljk die der provln-^ 
cl@ SSöftland en de wlj9« waarop deaelve 
"béèt voorgekomenI gf daar sijndöj. spoe** 
digst tan minat Koatbaar kvinneii aer-» • 
èteld tprden» 

«Ta^^boekje voor Zeeowdofeie geaohledenla 
èft lettereni uitgegeven door H,V.C, van 

^H'&p Middellïurg, * ' - •̂ ' . 

Se afdaming'van het 81oo« SSakeliJke 
^ inhoud yan een v^orleKlngf galioudfij In 

heij?«'füVe<ïjU;_?fen._''4«r ItéUfi 

(H*X,C,v} wiliem^eiikalffsoèn én t i j a graf te 

/ |}pJoh^^oiJi:«aliiiani^ 

\ , 1 

/ Qyerloop (K.van) tea örlgiries du basslh de X*Ktteaat* 
iMXt.-. , , .)|«U.SO9.Be1:g0 ©tol,, XBSOf -,.1^;,., 
i,ii.:> :i;i,t, ' 

Pl̂ fgnne (Hj 

Bti;tda éér i«s ioouranta de fa ïöttr Au 
TTord, ' 

.1!*?#.Jlt..^>i«» 

'̂ tXö Wlla» f3.«ti»ande» avant Ie Xlle 



iij(iyWJIJiPimff-!TO!TTO!l'^ 

tUBnvAs mu^minx iiXTSöxmm;̂  

Ijia 'il.:*' ' 

Renard (U«B») 

MfiMft (•̂ •'ŝ  

/ 

Histöire de BeXgi^ue, 
10Oöy BruxèSleiiv 

-l'i \t<y 

£tude des odiur^nte «t de la marolie dee 
allttirldns <i\xx ttb6t*d« ile AetreiV de < x-
Douvï»ee e t At 3Pai de Calale eiu* ie« «5*» 
Uft d« IVance e t d*Angle^iTe# 
Aim#P»«t Gh#«̂  }JB63« 

Ken onders^oek naar de 1>etanleehe ptoiften-
BteXXii^ van het HöXla^eche veen* 
tóiftterda» • ^ -- - • - '^' ''•-•'• ^ ^ - " - •' 

V-
Oteogr&pMeehe geeehiedenie van Heiland 
bezuiden de l#k en Kleuwe Maae in de 
uiddelAtüweni" •'••*' ^•'•'''^' •-̂*'̂" ••̂''- *'̂-' 
VerbiK|Aö*yto-^Wetil *Xaï, 18d9,A»daiiu 

Het hart van Holland In vroegere eeu-

T^K.Hed**. GénéiXXXi 1913* 

Hietoire politiaue et militaire de la 
Belglque* 
Bruxe3,(eö, 1847| ̂ » I 

tonee aUx nöuvellee reoherohes de U* 
le'ohanolne Davld eur Ie ooura prlml-
tlf de l*£acaut» 

Verhandelingen over de redenen der laee-
nlgvttldlge vallen of grondbraken la de 
aeedljkeni voornamelijk die der provlne/>-
Zeeland en de wlj:3e waarop dexelve best 
voorgekoiaeni of| daar aljndoi epoedigat 
en mnst kostbaar kunnen hersteld wor-** 
den;''-"' -"•• 
K.Z.v.I. 

De oude ehronijcke en de historiën van 
Zeeland* 
1034, HldAelburg; 

Mouvements du sol des Flandres depuis 
les temps géoXoglques* 
Ana*S*aéoX*| t»V, X877-'78, 

Histöire anöienne des Paya^^Bas Éiutxî  
ehiennes* - ' t . > 
1768, Awvers. 

-'t,. 

Desqjiptlett hgrdrographlQue de X'Escaut 
depuls son enbouehure Jusqu'i Anvers* 

Beknopt Ifetfd&isd** en aai^drljkakundlg 
woordenboek van Zeauwach-Vlaanderenj 
Westelijk d e e l . 



^mflfil" •IUH»l|W'<Wtf<'<iW*IW! 

:É8a« ' 

LIJST VAK '"BmM^im WmA:ML..... t«H'-».#k.jl4 nr^it^ ta 

I 

J^tot (A<) 

IToüveXles bbsérvations aur Xe quater-** 
>ialt*e M l a Belgique* 
A]3nt^e«Bel^.dleoI*y IdOX» 

Coi^apaieWdu aüiai^^ Xa Bex^ 
tit̂ ue au ;i^ëiaire de X^Kurepe Cazi« 

* f l | . X e » , •• ' - - ' -.-U ) ' • •. - • v ; .,-. 4 

^iftoe«Bel^ £eo l | ;i*XIXX| X899* 
^ Xea antiqult^ie d|epuvertee dans Xa 
parÜé beXge de m plalné mai'ltime e t 
jp l̂amment u\xy eeXXee regeuiXUtt Uk X̂ oc-̂  
^ a ^ i o n 4« cî ^ueseMen^b dii np^uveau eanax 
> î:*Uè<B» ft Xa! lawr» 

itó» ööc* Autbr# BruxeXXe» X903» 

p:̂ toĵ  (A.) 

mèX (»«A.} 
£ ¥ • ' t.n''-^-''i^wi'?-. JA-::.'? 

/ 

(M.) 

ptaat der. 

§teftritivtti^»g») 

SUaofiU (A.) 

aafiêêla (M.) 

/ «w.,ö^^s'iai^?l*KeVaüi l^travern' ie»7,il 
-̂  l^ea g)$oXda:iqueiBi d'apree uae co»»»ml*^ 

éatién f^ite par liï,A*Rutot a Xa Sbe« 
BeXgé de GeoX* 

lodlièiéatión du' littoraX ülel^e pexidant 
la période mdderoe. 
A3n»aoo«0éoX.N«XB97^ 

, AXXjnShXiohe Senlcung dea Bodene der 
/ KicderX&nde • 

ZeitBCbr«f,Seefahrt u*Ueereelcutide| 
?airiburg Xd69f' ' [-

CartuXaire de St«Bavon 2i Gand* 

/ Ii||uve^roiiijk,van 2eeXand» Vervatten-
^ oe dé 'Voor deeen uitgegeven Cronijlcen v 

î Wr X*andsoliap9 Oudbeden. exxs* 
1896, Middelburg.* 

T6gonwoordi|ce StM^^ der vereenigde Ne» 
derXandeni bebèljcehde eene beecbri^vi^g 
van :SeoXand* 
X7^9 Amatei'diua* 

/ Qeo*» en bydrológlecbe beschouwingen 
betreffezïde de previneie ^ei^and« . v̂  
E ^ ^ en ifeded^tiJkabur^ïïuw'PitïiB^^ 

/ ?*'̂ jc*> 5̂̂ '̂ '» .*• «larée aur Xe XittoraX 
d« Xa BeXgiquei 
XB67| ^Brijx<|X^ee#L. ;Xf^ VOOrk^ilj^' 

/ öel(Jpu*^ant»1lQ^jiBüfti5eJ^nj;3L»p»ca 
JSëB, »u3c»Xlea« 
K.X»v.X« 

, Deacrlptlon hydi:*o>craphlque de X'Eacaut» 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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/ 
S M a <*-?») Afdsüming van het Sloe aiet ds kanalen 

doo» WaXcberen en door Zuld-Beveland» 

ïafiSli'(Pr,Ir,PJ oe 

Bijnlor^o^ van ^llamd en j5fii«lend. 

Lèdenie van de Kooritaiee* 

Sêasik 

aatatetat <*̂ »Ae) 
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HaaJlAöH l^&di>lad 1984. 
£Ni K9.a«noiv3l 1» ^roor-hlutorlBchtn tljdf 

Over hot voCkrTfcoaen Van midden-pHoeene 
lagen aaia4t;!Q'Ppex*vl^te in Zeenweoh** 
Vlaanderen, 

/Buinstudlea* 
/ ¥«K,H,A,a« 1020, 1931, 19S2, 

der nlederlandieclLe Boden und die Abla-

ferti«k£ren des Bheinea und der Uaae aue 
er jmgeren tertiSr* und der &lteren 

Piluvialzeita 
1900, A)ni0terdatt. 

CIsiroBiaue de SttBavon l Gand* 

/ AmSlloration de l'eraibouchure de 1'B«-
eant* 
Congr»Xnt«de Navig», Paria 1892 • 

ŷ iĵ ein yoltheninp / Veralag over de waarnomingen in de 
Koordxee omtrent de etroomen lange de 
ïTederlandache kuet In de jaren 1B80)82* 
K«X«v»X« 

/ ï^^firVito 

te^eyy„Ytg^:^-^9ri 

/ Aajlioratioa de l*e]i2}ouehure de 1*BB-

Congr.Xnt.de ifoiv*| la Haye, 1892» 

De opkonmt en aanwas van de ambachte-
heerlijkheid Poortvliet. 
XB50» 

Yerfrgyft yf<?lW.r» Verhandelingen, 
1S66, lUddelhurg* 

Veynon-"HqtrcQnrt On the laean» of In^rovtng harbour» eeta 
^IJ,F«) bliehed on low and eandy eoaita, l ike 

those of BelgiuBu 
Xn8t*Civ«33Ënig, 

JttlÜiaiftlW»!*»"**) Hietoriftöhe beachrljving der voorwallgt 
atad ReimerawaaX* 
2ea\xw8ch Oen« der Vet*, 1867* 
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