
R Î J K S Ü A T E R S T A A T
dir BDMCD-rjr:!vizRi:j

ÔCWE.TÔ
VAN pe

ONTWIKKELING
DER OCWELDE

R-f*

S
B IB LIO TH E E K

«sAMEHO>H*TEUD DCXÄ

IR.G.P.NVHOFF
RAADGEVEND INGENIEOR,

MET MEDEWERKING \*VSDE 
G E O L O G E N

DC. IR. P. TEOO-I
C M

DD. TU REühMOLD

ßAPPOQT ÎSâ 1
ZEE.AC2ME.IN EN

RbENEDEN QMEUEN

^-GRAVEN V4AGE 
i o z o  -  lösi



Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Dl rectoraat- C m urini RI|kcwateKtaat 
Rijkst ris tl tu ut voor Kust en 2te/R lKZ  
bibliotheek

C-13424 712



Bladzijde
HOOFDSTUK I - INLEIDING
Far»li Doei van deto acheta» **.........  4
n Si Begrenzing van het onderwerp» .... 11
* 3* Werkwijze.»  .....   13
# 4| Indeeling van de acheta»*•...........» 15

HOOFDSTUK II - DB VOORGESCHIEDENIS VAN DE
-------    SCHELDE VOLANS MEDEDEELINGEN

VAN DE GEOLOGEN P, TESCH EN TH. 
REINHOLD.

Par.« .11
2* Toestand voor de overetrooming van het

16 -
Nauw van Calais..................... .. 18 >« 3* De overetrooming van het Nauw van Calais 28 .« 4« De verruiming van het Nauw van Calais. 34 -« 5t De Schelde............................ 40

HOOFDSTUK lij - GESCHIEDENIS VAN DE SCHELDE
VAN DEN ROMEINSCHEN T U D  TOT 
1288 OP GROND VAN HISTORISCHE 
ËFGKOGRAPHISCKE HSGEV3NS.

Par.li Gegevens uit Romelnachen tljdf de over- 
stroomlng omstreeks 300( terpen en bedij
kingen................................  44

* St De Schelde na de veenperiode.......... 49
” 3* Zeeuweeh-Vlaanderen tot 1288.....   54
M 41 Walcheren « "   58
« 6 1 Zuld-Beveland " "   60
M 6 s No ord-Beve land " "   62
H 7t Schouwen * w .......... 63
H 8( Duivelend « "   65
* 9t Tholen H " ........». 66
" 10i St. Filips land * « .........  67
n U t  Samenvatting van het derde hoofdstuk» • 68 v

HOOFDSTUK IV - DE GEDAANTEWISSELING VAN ZEE
LAND IN DE PERIODE VAN 1B88 - 
1404.

Par.lt H 2( Inleiding..............
Zeeuwsch-Vlaanderen van (-*

* 
ro


co 
• 

00 
-

-1404....
72
75" 31 Walcheren M tl tt 82

« 41 Zuld-Beveland H tl « 86
* 6* No ord-Beve land « tt M 90
" 61 Schouwen n « tl 93
" 7i Duivelend H tt H 97
" 8 1 Tholen H tf fl 98
" 91 St.Fillpsland H tt tl 100n io* Samenvatting van het vierde hoofdstuk» 101



o*
Inhoudsopgave

Bladzijde
HOOFDSTUK V - DE GEDAANTEVERWISSELING VAN

ZEELAND VAN 1400 TOT CIRCA

Par.lt Inleiding............      104
* S t Ze euwsch-Vlaanderen van 1404-1800*.... 107
" 3t Walcheren *» " " ..... 119
" 4i Zuid-Beveland ■ " M   1S2
w 5t No ord-Beve land ■ " M   129
" 6t Schouwen " n "*...* 132
« 7* Duiveland « " « ..... 136
« 8* Tholen " M M   138
" 9t St. m i p s l a n d  * ■ " ..... 143
H 101 Samenvatting van het vijfde hoofdstuk» 146 *

HOOFDSTUK VI - DB WESTER-SCHELDE VAN 1800 TOT
1930»

Par.lt Inleiding.......     149
« 2i De Scheldemond van 1800-1930.........  152
M 3i De We ster-Schelde van Vil sa Ingen tot

aan de Kederlandsch-Belgische grens... 169
* 4i Samenvatting van het zesde hoofdstuk». 190 *

HOOFDSTUK VII - BESCHOUWINGEN ER CONCLUSIES
Par.l* Inleiding. .......  193
" 2; Achteruitgang van de capaciteit van de

Wester-Schelde gedurende de laatste
eeuwen.  ..... ».....    19S

,f 3t Redenen voor verderen achteruitgang... 200
" 4i Gevaren voor de scheepvaart door ach

teruitgang van het estuarium in de
naaste toekomst.  .........  206

” 5i Conclusies*  ......   211

LIJST VAN ILLUSTRATIES.     .................  213
LIJST VAN ‘BELANGRIJKE LITÎERATUUR»   * . * 215



4.

H O O F D S T U K  I

Par* 1; DOEL VAU DEZE SCHETS*

De Schelde, «el te verstaan de We et er-Sc he 1de, 
geeft vanuit zee toegang tot het hart van België « De 
voornaamste Belgische havens zijn van dien weg afhan- 
kelijkt Antwerpen, Gent en ook Brussel*

De eerste twee hebben een veel grooter be te e keni e 
dan de twee kusthavens welke een zekere rol spelent 
Ostende en Zeebrugge, Van de drie op de Schelde aange
wezen havens is Antwerpen zoowel van groote Belgische 
ala van groote Internationale beteekenle, Gent net 
toenemend verkeer heeft niet slechts regionaal belang) 
de haven trekt meer en meer ook verkeer uit Hoord-Frank
rijk tot zich* De zeehaven van Brussel bedient de 
hoofdstad en een aantal der vele Industrieën daaromheen.

Verreweg de belangrijkste haven Is Antwerpen, met 
een ongeveer even belangrijke tee-tonnenmaat ais Bot
terdam en Hamburg, maar wat de waarde der uitgewisselde 
goederen betreft, van grooter beteekenle dan Botterdam 
en eveneens deze stad overtreffende ais handelseentrum* 
Van de drie grootste Koord-Ves telijke continentale ha
vens 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 kunnen, zijn, voorloopig althans, be
perkt door de niet geçi» ruimere afmetingen van de nieu
we alula te Keuzen*

Antwerpen bevindt zich «rti de Gehelde, daar waar 
deze rivier het karakter heeft van een benedenrivier. 
Herat beneden de Kaderlandach-Belgische grens geeft 
de stroom het beeld van een estuarium, waarvan de af
metingen en de capaciteit In geenorlei verhouding staan 
tot die van de zoetwaterrivier de Schelde*

Het zeeverkeer op Antwerpen benut dus niet slechts 
het Schelde-estuarium ovar zijn gehe ele lengte maar bo
vendien nog een gedeelte van de Schelde, welke het 
karakter vertoont van een benedenrivier* Voor Antwerpen 
(en eveneens voor de van regionale betee^kenis zijnde 
haven van Brussel), le dus de toestand van den vaarweg 
uit open zee, tusschen de banken door voor de kust en 
In den mond van de Schelde, langs de geheele lengte van 
het estuarium en over een deel van het nauwer gedeelte 
van de benedenrivier van primair belang*

De eischen welke de scheepvaart aan den toegang 
tot een haven ais Antwerpen stelt, nemen voortdurend 
toe en daaraan moet, gegeven de «eer scherpe concurrentie 
met andere continentale, maar ook met Engelsche havens, 
worden voldaan op straffe van ondergang* Deze toenemende 
eischen uiten zich ten opzichte van den vaarweg vooral 
lh de vraag naar meer diepte en In verband met de toene
ming van lengte en breedte der echepen, in niet te las
tig te doorvaren bochten van de^/vaargeul*

Antwerpen heeft altijd zeer veel nut gahad van de 
positie ais aanloophaven voor lijnbooten, máár dan de 
groote concurrenten Hamburg en Rotterdam, en wel door
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oen zeer belangrijke verscheping van spoedstukgoede- 
ren, waarover de haven roet hare spocrwegaansluitlngen 
uitstekend is ingericht en welke per gewichtseenheid 
voor een haven van nami erke lijk grooter he toe ken i e zijn 
dan masaalaöingen met lage spoolfleke waarde*

Haar juist een tekort aan diepte of andere moei
lijkheden in de^ toegangsgeul kwetat onmiddellijk het 
voor Antwerpen zoo buitengewoon belangrijke lijnverkeerf 
daar de lijnbooten precies op tijd varen, daaronder 
juist de grootste schepen voorkomen on elk risico zoo
veel mogelijk beperkt moet blijven*

;Hen kan dus zeggen, dat de diepte van den toeganga- 
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 stellen eischen in 
de toekomst zullen toenemen wegens het in de vaart bren
gen van steeds meer groote eenheden en de toeneming

H tder afnemingen der grootste schepen*
Vergeleken bij het belang dat Belg il heeft bij 

een aan hooge eischen voldoenden weg voor zeeschepen 
naar en langs de Schelde, is het Nederl ndeche econo
misch belang bij den vaarweg aanmerkelijk minder groot, 
hoewel toch aanzienlijk*

Dit belang betreft de haven van Vlieeingen, dicht 
bij den rao#d go legen, dd haven van Temeuzen^ het 
groote aandeel van de Nederlandsche vlag in het zeever
keer van Antwerpen en Gent eu de z e er covangrij ke Neder
landsche Rijn- en binnenvaart op die belde havens* Hen 
kan echter getuigen, dat de eischen welke deze specifiek )
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Nederlandsche "belangen stellen, minder ver gaan dan 
die welke Antwerpen verplicht ie na te komen, omdat de 
allergrootste schepen welke Antwerpen aandoen, niet 
onder Nederlandsche vlag varen.

In ander opzicht is het belang van ons land even
eens aan de Schelde verbonden en wel door de oever
landen. Indijking van schorren verkleint bet waterber
gens! vermogen van het estuarium maar kan tevens oorzaak 
zijn van verandering in richting ais capaciteit Van 
vloed- en ebstroomen. Anderzijds kunnen bepaalde ver
anderingen in ^de geulen van het estuarium gevaar met

e.
zich mede brengen voor de oeverlanden en dljkvallen

,1*«i-* •'>' -»
tengevolge hebben$ andere veranderingen‘Aanlandingen 
teweeg brengen waardoor op den duur landaanwinst kan 
ontstaan•

Eet Schelde estuarium is Neder lsr.dsch gebied. Bij 
den toestand van dit gebied io bet economisch belang 
van een vreemden staat In even groctc mate, zoo niet 
nog meer direct betrokken dan het directa Nederlandsche 
belang*

Het spreekt dus vanzelf, niet slechts dat -- 1 een 
regeling der wedex^eljdsche verplichtingen der twee 
meest belanghebbende staten ten allen tijde noodig zal 
zijn, maar ook dat deze regeling, gegeven de zoo bui
tengewoon groote belangen bij dezen stroom, voor bei
de bevredigend moet zijn en daarbij rekening moet wor
den gehouden met mogelijkheden in verdere^ toekomst*

Maar dît brengt mede, dat ten minste ín groots 
lijnen bekend behoort te zijn welke mogelijkheden de
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toekomst kan opleveren, e enerzijds in de verandering 
van het object:het Sehelde-estuarjum, anderzijds in de 
verandering van het gebruik dat men daar van maakt*
Op het laatste Is reeds met een enkel woord gevezen*
De afmetingen der schepen zullen toenemen en vaar schor
ren rijp worden voor indijken «al men te eeniger tijd 
deze gronden #an het estuarium trachten te onttrekken.

Kaar van grooter belang ie de vraag of de mogelijk
heid bestaat, dat het Schelde-estu&rium in de toekomst 
belangrijke wijzigingen ondergaat*

Maar wat is in djt 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 geographisch oogpunt waarschijnlijk 
onbelangrijk zijn. Maar sij kan wel degelijk belangrijk 
zijn voor beide belanghebbende staten Nederland en 
België, wanneer daaruit de verplichting voortaprult, met 
zeer kostbare middelen kunstmatig in te grijpen. Deze 
mogelijkheid doet zich reeds voor wanneer door oogen- 
schiJnlijk geringe veranderingen in het enorm uitge- 
etrekte samenstel van banken en geulen voor den mond en 
voor de Via aras che kust een drempel in eer voorname vaar
geul ontstaat of wanneer hot Nauw van Bath door welke 
oorzaken ook, neigingen vertoont tot verandering*

Buike, ten opzichte van het enorme estuarium,re
latief kleine veranderingen, mar van groot belang voor 
beide staten, winnen dan neg san beteekeni» door de om
standigheid, dat de eischen gestald san de vaargeulen 
toenemen en zullen toenemen. Een toestand welke thans
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bovredigend genoemd wordt» »al het over tien» twintig 
Jaren geenszins meer zijn.

i
Zoo voeren deze overwegingen tot de vraag of het 

Scho 1de-estuarium san het veranderen ls en zoo ja» in 
welken zin. Het »ou toch denkbaar zijn, dat de Wester- 
Schelde waarvan de vorming tot belangrijk estuarium 
feítelijk slechte eenlge eeuwen achter ons ligt» In 
haar ontwikkeling weliswaar door mens chenhrerk'i werd ver
traagd, maar daarvan het hoogtepunt nog niet bereikt heeft

Even goed le & prfsri denkbaar, dat dit estuarium 
zijn hoogtenunt reeds achter zich heeft en dit mechanisme 
geleidelijk achteruitgang toont.

Het is van groot belang wanneer aanwlj»¿gingen kunnei 
worden gevonden wolke dulden op een ontwikkeling in deze 
of gene richting» omdat daaruit zou voortspruiten dat wij 
ons bevinden in een periode van toenemende menschelijke 
inmenging en daarmede gepaard gaande offers» of in een 
tijdperk dat belooft weinig zorgen te baren.

Nu is een groot en machtig estuarium ais dat van de 
Schelle geen ephemeer verschijnsel. Men »ou kunnen zeggen 
dat de duur van den levenscyclus in zekeren »Ín afhanke
lijk is van de afmetingen. Waar de mensch alle verschijn^ 
seien betrekt op eigen afmetingen en levensduur» is het 
le ven van een Schelde-estuarium dus een zeer langzaam pro
ces, waarin groote geleidelijke veranderingen in het 
algemeen slchtfi over zeer lange perioden valles op te 
merken en waarin merkbare reacties na kunstmatig ingrijp®, 
aoms eerst na verloop van vele Jaren kunnen worden waar
genomen.
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Dit wordt vaak vergeten.
Ongeveer een Jaar Ha de afdamming van het Sloe 

getuigde een Ingenieur* dat deze operatie op de Schelde 
geen merkbaren invloed had gehad. Thans, zestig Jaren 
later, zijn wij daar lang niet soo zeker van*

Wil men dua aanduidingen vinden welkej^ op een waar
schijnlijke ontwikkeling in de toekomst wijzen, dan 
heeft vergelijking van de toestanden op twee dicht bij 
elkaar (b.v. IO Jaren verschil) gelegen oogenblikken 
weinig zin en kan het alleen nut hebben om in groote 
lijnen het levensproces van het estuarium, zooals dit 
zich over eeuwen uitstrekt, na te gaan.

Daaruit vallen dan misschien conclusies te trekken 
van waarde voor de toekomst.

En met dit doei voor oogen, hebben wij getracht 
in hoofdtrekken de geschiedenis van de Schelde vast te 
leggen.



H..

HOOFDSTUK I - INLEIDING - Par, 2, BEGRENZING V/H ONDERWERP.

Par. 2j BEGRENZING VAN HET ONDERWERP,

Wanneer aan het Samenstellen van een geschiedenis 
der Scheide de 'elech gestald wordt», dat op zooveel «o- 
gelijk ponten volkenen klaarheid korde verkregen en 
dat geen schakels in den keten van gebeurtenissen mo
gen worden beschreven welke niét met de grootst moge- 
lljke zorg aan alle beschikbare bronnen van berichtge
ving zijn getoetat en nauwkeurig zijn overwogen, dan xljn 
met de verzameling der bouwstoffen, hunne: keuring en 
rangschikking en het daaruit opstellen van een geschied
kundig overzicht, Jaren gemoeid,

Hoe belangrijk een zoodanige studie ook sou kunnen 
zijn, zoo is het nut van een zoo grondige studie voor 
het beantwoorden van de vraag of de Schelde zich ais es
tuarium nog Ín opgaande lijn ontwikkelt, een zeker e- 
vonwicht bereikt heeftjof aan het afnemen 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 
de groote trekken in de ontwikkeling 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 daaraan behoefte ont
staat, maar hier en daar ook met verklaringen van au
teurs genoegen moet worden genomen, welke misschien een 
ernstige historisch-geographische kritiek nog niet 
hebben doorstaan.
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Dit brengt mede» dat de* e schets niet bedoelt 
te «ijn een we tensehappelijleo verhandeling maar slechts 
een betrekkelijk grof middel waarmede getracht moet 
worden, seXere lijnen ín de toekomstige ontwikkeling 
van het estuarium vaet te stellen*
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Par. 3( V&RKWIJZK*

Geologisch is 4* geschiedenis van de Sobald« Jong 
«n kort «n de geheel# geschiedenis die ons bezighoudt 
be «laat hoogstens lúttel« duizenden Jaren* Haar kaar
ten welke eenlgermatf betrouwbar» gegevens omtrent de 
verdeelihg yan het land gev6nf brengen ona aleeht« «e- 
nlge honderden Jaren terug «n Ae oudere kartographen 
lieten «ich weinig aan de aftastingen gelegen liggen| 
dat wae hun doei niet, maar thans wêl het onze. Verge
lijkbare betrouwbare kaarten van de wateren zalf da* 
teeren eerst van het eind der 18de eeuw*

De kaarten brengen one dus niet ver terug«
Daar waar zij ona Ín d ei e te sk laten moeten wij 

steunen op de resultaten van historische onderzoekingen* 
Maar ook deze geven one op een gegeven moment geen 
houvast meer en wij hebban dan slechts de hulp der geo
logen, Ale sieh met dit Jongste geologische tijdperk 
hebben beziggehouden*

In de volgorde der verschijnselen steunen wij dus 
eerst op resultaten van geo-morpholeglsehe onderzoekin
gen, welke op enkele oogenblikken, zocfín den Homo ina chen 
tijd, getoetst kunnen worden aan historische mededeelin- 
gen, vervolgens op resultaten van historische onderzoe
kers, daarna op deze en oude kaarten, tenslotte op be
trouwbare kaarten«

De hulpmiddelen zijn dus van verschillende ordo 
en ook von verschillende waarde* De nauwkeurige kaarten 
sedert het einde der 18de eeuw laten slechts weinig mar
ge voor fouten over* De oudere 1 taarten zijn slechts bij
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uitzondering* wat da maten betreft* betrouwbaar» vaak 
Is het beeld dat a IJ gaven ruw benaderend en verwron
gen* aoma selfs fout«

Kat historisch onderzoek steunt« sooals dit vanzelf 
spreekt* -op eohriftelijke mededeellngen en bronnen* 
die allereerst op mansahen betrekking hebben sn daar
naast ep het door hen omdIjkte land* ook op catastro
fen van allerlei aard» Het water »elf was van veel min
der direct belang» Os berichtgeving gaat duo uit van 
bet land»

De resultaten von het geo -morpho logisch ondersoek 
werpen vooral licht op de verschijnselen* welke sich 
In het tijdperk v£6r de historische berichtgeving heb
ben afgespeeld» Hierbij dient echter niet vergeten te 
worden, dat het nog niet »00 heel lang geleden is* 
sedert onze geologen sich net het geologische
tijdoerk gingen bezighouden en dat menige verklaring 
welke gegeven wordt wel gesteund wordt door aanwljsl- 
gingen, maar waar directe bewijzen soms ontbreken* het 
hypothetisch karakter dezer constructies niet altijd 
uitgeschakeld is»

Deze schets la dus samengesteld uit zeer verschei
dene gegevens van verschillende waarde»

Des ondanks gelooven wij,iæz-, dat slj voecver- 
schillende onderzoekingen van nut sal zijn enhopen 

dat slj aanleiding moge zijn tot nadere studie 
van verscheidene punten welke thans nog dulater zijn.»
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Par.4* INDEELING VAN HE SCHETS*

De stof la zoodanig Ingedeeld, dat earet de geologen
M * ■» ¿ * '■ ■* ** T ■* ** <* ' 'l,í* - *- ■> rt| - - " - »t.**1' f, <<*■aan net «oord zijn«
In het volgende Tweede Ho of dB tuk le dus vervat de 

waarschijnlijk* oudere gesoMedeni» der Sohelde aan de 
hand van ons verstrekte gegevens door de Nederlandsche 
geologen Dr.Ir.P.Tesch en Dr*Th,Reihhold*

In het Derde Hoofdstuk le op grond van historische 
en andere bronnen de geschiedenis weergegeven vanaf den 
Romelnschen tijd tot den St*Agathavloed van 1288* In de- 
26 periode valt het begin der bemoeiing van den mansch) 
begin en geleidelijke sterke uitbreiding van bedijkingen 
Naar de geschiedenis van het weiter hier moet worden af
geleid uit die van het lend, is deze geschiedenis der 
inpolderingen op den voet gevolgd en is achtereenvolgens 
de ontwikkeling nagegaan der lenden ou Nester- en Ooe- 
ter-Schelde gelegen* Deze indeellng wordt ook in de vol
gende hoofdstakken volgehouden, zoodat de ontwikkeling 
van elk afzonderlijk landschep door de geheels schets 
te vervolgen is*

Het Vierde Hoofdstuk behandelt de gedaanteverwisse
ling van Zeeland van 1288-1404,

Het Vlifde gatóflftlttfc geeft de ontwikkeling weer der 
verschillende dealen van Zeeland van 1404-1800*

Het Zesde Hoofdstuk schetst aan de hand vai de hy
drografische kaarten de ontwikkeling van de Schelde zelf 
van 1800-1930.

Het Zev^qde Hoofdstuk; tenslotte geeft wenige be
schouwingen en conclusies*
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Far .11INLEIDING»

Tot good begrip van het ontstaan van hat tegenwoor
dige Zeeland en den benedenloop van de Schelde dient 
men de geologische geschiedenis na te gaan van de gehee
ls alluviale kuststrook welke zich in de lengte uitstrekt 
van Calais tot de ElberaOnding en die In breedte van xeer 
wisselende aftaeting is, van eenlge honderden Meters of 
enkele Kilometers In het Zuidelijk gedeelte tot meerde
re tientallen Kilometers reeds van Vliaeingen tot Ber
gen op Zoom.

Deze geschiedenis le in verschillende vrij scherp 
te schelden tijdvakken te verdeelen. Het oudste stadium 
en in deze schets het beginstadium van onderzoek zal 
zijn de toestand van de Noordzee en het Oostelijke kust
gebied daarvan vódr het overotroomen van het Hauw van 
Calais. Hader te bespreken zijn dan de zeer belangrijke 
gevolgen daarvan vooral op de verdeellng van land en wa
ter In de toenmalige Noordzee en aan de kusten von deze 
zoe, terwijl een volgend stadium van wijziging van land 
en water vooral in de Provincie Seeland zich na den Ro
me ina chen tijd heeft merkbaar gemaakt.
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Geologisch gesproken vinden deze gebeurtenissen 
plaats in het Jong-Holoeeae tijdperk*

Het belangrijke feit von het cverstroomen mai het 
Kauw van Calais, tali een uitvloeisel van een veel al- 
gemeerurr gebeuren» geeft voor ons de overgang aan van 
het Oud-Eolocene noar het Jong-Holocene tijdvak, het
welk tot heden duurt* Voor ons land speciaal is de in
vloed van de overetrooming van het Nauw van Calais, 
zoowel op het klimaat, ais op de geologisch actieve 
factoren welke werken op de verde e ling van land en wa
ter, een vrij plotselinge geweest, welke diepgaande ver
anderingen in de bestaande toestanden met zich bracht* 

Over de oorzaken zelve van de overetrooming van het 
Nauw van Calais sljn wij door vele onderzoekingen ee- 
nigszins georienteerd* Beschouwen wij eerst den toestand 
vóór de overstrooming en het ontstaan van dien toestand*
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Par.2jTOESTAND VOOR DE OVKRSTROOMING VAK HST KAUW VAN 

CALAIS*

V6ór da doorbraak bestond Zuidelijk van dej/ land* 
brug van Caiala naar Dover da Atlantlache Oceaan, zoo* 
ala wij die nu ook nog kennen» In deze baal tuaaehen de 
Engelecho kuat ter eenerzljde en de Fransche ku>st,Nor- 
mandlS en Bretagne ter anderer zijde, «aren de getij* 
ver s chi Ilan v&arachljnlljk groot» Tevens had zich daar, 
door de verweerlng van de stollingsgesteenten van Corn
wall en het Armorleeanaoho gebergte, waartoe geologisch 
ook Guernsey en Jersey behooren, een zeer aanzienlijke 
massa zand en rolsteenen opgehoopt, ais zandbanken en 
mogolijk ais duinen langs de kusten.

Noordelijk van dej/ landbrug Calale-Dover bestond 
de Noordzee ais een rustige binnenzee. In geologisch 
oudere perioden had deze een grootere uitbreiding gehad,
o.a. In de verschillende stadia van het Mloceen en het 
Plioceen. In bet oudere Plioeeen bijvoorbeeld zijn Nij
megen, Eindhoven, Roosendaal, etc. plaatsen «aar de af
zettingen van deze Zee nog aangetroffen zijn In boringen» 
In de volgende perioden van het diluvium le de Noordzee 
teruggetrokken tot ongeveer ter hoogte van den 64sten 
breedtegraad. In deze Noordzee stroomden de rivieren, 
van de Elbe tot de Scheids en van de Theems tot de Hum
ber, uít en hoogden den bodem op stet het meegevoerde ge- 
staentegx'ule. Zij vervormden het gebied van hun beneden
loop Ín een deltalandschap, opgebouwd uít overwegend gro
ve rivi eraf zettingen, zanden van allerlei korrelgrootten
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met kleine en groote roleteenen, terwijl drijvend lje 
ook groote steenblokken aanvoarde* Aldus werd door de 
samenwerkende rivieren een delta opgebouwd reikende 
tot voorbij Doggerebank naar bet Koorden, van Noord* 
Friesland tot voorbij de Hunbermonding In de breedte. 
Rolsteenen von typische BÍ jnge steen ten zijn nog van 
Doggersbank bekend. In een vroeger stadium heeft b.v. 
één der vele Rijn-Eaaoarmon ook door Oost* Enge land ge- 

jl etroomd, blijkens de daar aanwezige kenmerkende áfzet* 
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 Ijstijd echter, werd de 
Noordzee door het van weerskanten, zoowel van Skandina- 
vlé ais van Engeland opdringende landljs Noordelijk te
ruggedrongen tot de lijn Jutland-Sohotland. Deze land* 
ijsmassa's vormden na hun aaneensluiting een gesloten 
landij er and, welke ais barrière de afstroomlng van de 
rivieren ais de Rijn, Maas, Sohelde, Theems etc. na%r 
het Koorden, de Noordzee in, verhinderde*

De rivier- en smeltwateren zochten een uitweg naar 
bet Zuidwesten en baanden zich een opening door den heu
velrug tuesehen de Boulonnais en Kent, naar den Atlantl-

*

sehen Oceaan, Omtrent de juiste ligging van deze afwa
tering naar den Atlantischen Oceaan ís niet veel bekend. 
Het karakter van glaciaal stuwmeer waarvoor deze afvoer

i F I ■  ̂ „

diende, brengt mat zich, onstuimigheid, en Inconstant* 
held, zoadat ook de afvoergeul of geulen waarschijnlijk 
tljdelljk zeer groote watermassa'e verwerken moesten en
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tijden lang weinig of niets. Het waarschijnlijkst is,-
dat de »ich verrnoadelljk steeds verlenende beddingen

*
Van deze afvoerwögen den landing Calais-Cover op vele 
plaatsen hebben aangetast en zoo den weg ga affend voor 
de lator te bespreken overstrooming van uit bet duiden, 
welks ook Inderdaad sesr veel later plaats vond, na
dat bet lendijs «leb reeda langen, zeer langen tijd weer 
teruggetrokken bad en zelfs weor sens bijna teruggeko
men was. Met de terugtrekking en de af smelting van de 
geweldige hoeveelheden landljs konden de 'rivieren weer 
bun richting naar het Koorden volgen en in de Noordzee 
b tro omen, Wij zien nui dat de Noordzee hen door een 
Zuidwaartsche uitbreiding ais bet ware tegemoet kwam. 
Door de ijsmassa's was bet land niet onberoerd gebleven. 
De Doggerabank, de V e luwe, bet Gooi en Twenthe zijn 
jW bewijzen ervoor, dat de vrijwel horizontaal afgezet
te rlviervormlngen opgestuwd werden tot heuvels van 
groote hoogte. Wij kennen hoogteverschillen tusschen 
de zelfde afzettingen;op e-. 100 -A.P. bij Deventer, 
dicht daarbij van + 100 M. op de Veluwe, Westelijk vsn 
Apeldoorn. De preglaciale zand- en grindlagen zijn in 
deze heuvels op de wildste wijze geplooid en steil over
eind gesteld, door de persing van de Ijsmassa’s bij 

hun langzame Tuidw&artoehe uitbreiding. Hoewel reeds 
onderzoekingen langs andere wegen ons ook een In druk 
kunnen geven van de geweldige hoeveelheden Ijs welke 
Noordelijk, in SkandlnavlS, doch niet alleen daar, maar 
geheel ciroumpolair moeten opgestapeld zijn geweest,
Is de manifestatie van kracht aan bet uiterste Zuiden
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van dan Aretlsehen Ijskap in den ij «tijd, vellea heu
vels van E00 k. nlvoauverachil voor aioh wit sahoof 
In ons» Velum in Beker« m  te belangrijk out een in- 
druk van de hoeveelheid te geven* Sedert Is allee terug
gegaan en ligt slechts In het binnenland van Skandina- 
*vl8 en Groenland neg landijs* In Hidden-Groehland Is 
heden ten dage de Ijskorst neg ca. 1000 M, dik volgens 
recente onder*o«klagen* Hoe dik desa Ijskorst dah In 
den ijstijd die eok ïfederland bereikt«, vras, Is onbe
kend» doch de*e moet seer dik geveest sijn» evenals 
het ijs over Skandlnavlë*

De tijd verloopen sedert de maximum uitbreiding 
van bet ijs tot op heden Ís lang, en wij kennen meer
dere neer of minder belangrijke perioden van terugkeer 
van het koude klimaat» echter niet Ín die malte» dat 
het Ijs ons land bereikte*

Ha de terugtrekking van het landijs stoeten vij 
ona de Noordse«» zooala reeds boven kort aangehaald la, 
voorstellen ais een rustige binnenzee* De diepte sal 
waarschijnlijk betrekkelijk gering geveest zijn* De 
vloed had slechts toegang vanuit het Hoorden om Schot
land heen, v&ardoor de getij verschillen vooral In het 
Zuidelijk deel niet groot waren. De van Boord naar Zuid 
«ich voortplantende vloedgolf werd door de aswenteling 
der aarde naar rechts afgeleid en de uiterst vlakke 
Hederlandsche kust, welke de kuet van het vasteland vas» 
werd niet aangetast, integendeel regelmatig opgahoogd 
met Bad-AfaettIngen. Dit Waddengebied strekte sich 
waarschijnlijk Zuidelijk van Texel langa de kust over
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kilometer» breedte uit*
GeologIeoh gesproken la de waddenformatie een fa- 

olea van «an tronegredeerende ses met getijdenbeweging 
over een vlakke kust met een poaitieve niveauverande- 
ring« dua met een stijgende waterspiegel.

Ku heeft het ondersoek door de geologen van de 
verschillende landen rondom de lí oord ze e geleerd* dat 
ten duiden van de lijn ca* van Noord-Xerland over Noord- 
Ehgeland en auld-J-utland naar Zuld-Zweden Ooetwest ge
trokken over de Dogger ob ank* een overwegende positieve 
niveauverandering ta eonat&teeren is* due ¿Bt hetzelfde 
effect ala een daling van het land ten opzichte van de 
ae« of een rijzing van de zea ten opzichte van het land* 
Ten Voorden van genoemde lijn heeft het omgekeerde plaats 
gehad en blijkt de niveauverandering overwegend negatief 
te zijn. Dit le b.v. zeer aterk aan de Koorsche kuat 
te zien. Hier is dus rijzing van het land ten opzichte 
van den zeespiegel eu wel niveauverschillen ran veel 
groo tere bedragen ais Zuidelijk van genoemde j/ lijn* wel
ke lijn men dus ala draaiing sao zou kunnen opvatten*

Ala oorzaken van deze n i ve auver anda r ingen neemt 
men twee verschillende gebeurtenis een aan* welke echter 
in nauw causaal verband met elkaar staan* Ala eerste ia 
te noemen het eamentreffen van de petioden van terugtrek
king van de zee met die van aanzwelllng van de landije- 
bedekking, zooala men die zieh in perioden yan kouder 
klimaat moet denken en de daar op volgende perioden van 
het stijgen van het zpe-nlveau gepaard met de af smelting 
van het l&ndlj» in een warmer klimaat blijken bij nader
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onderzoek in nauw verband met elkaar te staan*
Roede eerder le gewesen op de «eer groote hoeveel

heden well» sieh In koudere tijdvakken in noordelijke
rgebieden kunnen hebben opgestapeld* Het ie denkbaar, 

dat de vastlegging van dergelijke groote hoeveelheden 
water, boven het see-niveau, tot een algemeens^ ver
laging van den seeatand leidde* Bij de hierop volgende 
af smelting van deze s e er groote hoeveelheden landijs 
resulteerde hieruit een rijzing van den seeeplegel, ais 
regionaal verschijnsel. Dior verschillende onderzoekers 
le deze mogelijkheid nagegaan en inderdaad aannemelijk 
gemaakt*

In de tweede plaats ÍS het waarschijnlijk dat het 
landljs, vooral in het centrale en hooger gelegen ge
deelte van de landmassleven,' o.a. SkandlnavlS, waar het 
een belangrijk gewicht vormde, de aanleiding wae van 
hst wegdrukken van zloh diep daaronder bevindend gesteen
te naar en bulten het randgebied van de glaol&tle. Bij 
de afameltlng van het ijs ontstond een belangrijke ge
wicht e verminde ring, welke gewicht,e vermindering isoata- 
tlsoh gecompenseerd werd door terugvloellng van gesteente 
in den diepen ondergrond en overeenkomstige rijzing 
van het land* Ook deze mogelijkheid is vooral door Skan
dinavische geleerden gewikt en gewogen en eveneens zeer 
aannemelijk bevonden.

Deze belde théorisa kunnen dus goed dienen om de 
* bovengenoemde waargenomen en schijnbaar tegenstrijdige 

bewegingen te verklaren» Bij geven belde een positieve 
nlveauveranderlng in het randgebied in een tijdvak van
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afneming van het landije ten Hoorden van genoemde lijn, 
blijkt dae de nlve&uveranderlng ín hetzelfde tijdvak 
overwegend en In veel groo tere mate negatief te zijn, 
dae le bet lend gerezen ten opzlohte van den zeespiegel»i (
De genoemde lijn is blijkbaar de meetkundige plaats 
van de draaipunten, de "neutrale zone" waarom de ver
andering heeft plaats gehad» Hier In het centrale gebied 
schijnt dus slechts ¿¿n verklaring bruikbaar, want de 
zeespiegel kan niet ten Zuiden van de lijn gerezen zijn 
en tegelijkertijd ten Hoorden gedaald» Toch moeten we 
op zeer goede gronden aannamen, dat beide bovengenoemde 
oorzaken voor nlveauveranderlng werkzaam zijn geweest 
en nog werkzaam zijn. Wij komen dus tot het besluit, 
dat in den holoçenen tijd de zeespiegel gerezen is ten
gevolge van de eerste oorzaak en tevens, dat ten Zuiden 
der neutrale lijn het land mogelijk en waarschijnlijk 
Ís gedaald, doah ten Voorden daarvan zeker is gerezen 
tengevolge van de tweede oorzaak* laatstgenoemde rijzing 
had en heeft plaats met een naar het Voorden grooter 
wordend bedrag, dat niet alleen de zeesplegelrljzlng te 
niet doet, maar Aeze zelfs aanmerkelijk overtreft* Vue 
practlsch belang is de erkenning von het feit, dat het 
zuidelijke Noordzeegebied gedurende het holooeen een po
sitieve nlveauveranderlng heeft meegemaakt) het kustland

, ' ’ s ' - s I ”  »
levert daarvoor in den opbouw van zijn bodem de meest 
overtuigende bewijzen) wij zien daarin de gecombineerde 
uitwerking van zeesplegelrljzlng en eventueels bodemda
ling» Voor de beoordeellng van de vraag, welke van deze 
twee factoren het meest uitwerking heeft gehad, moeten 
wij «enig* getallen te hulp roepen»
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Longa Ae kust van de Elbemonding tot Caiala en van 
Kent tot Yorkshire Rebben de bolo eina afzettingen eeny , * t

Merkwaardig gelijkblijvende dikte , namelijk rond 20 M*.
• -i l '2 * I ♦ i.ji- J *■ ' " V * ■*-’ r
De algemeens veenvomlng alt den aanvang van het holo-
eee» ligt lange de geheels genoemde kuatlengt* eu even*
zeer op de Doggersbank in vrijwel hetzelfde horizontale
vlak* Bit doet denken aan een oorzaak, die lange alle
Zuidelijke Koordzeekusten In dezelfde nata werkzaam was*

‘ *

Hiervoor komt de «eeeplegelrijzing eerder In aanmerking
dan de bodemdaling, die we ona over zulke geweldige af- 
atanden minder goed tot een zoo opvallend gelijk bedrag 
kunnen denken* Integendeel! het geologisch verleden 
geeft aanleiding In een geval van tectonleche bodemda
ling groote verschillen te verwachten* Een bekend voor
beeld Is het Oud-Eooeen, dat aan de kust van Essex ver 
boven het niveau van de zee ligt, terwijl de lagen van 
gelijken ouderdom onder SToord-Holland op alesehlen dui
zend of meer meters diepte liggen* Hetzelfde geldt voor 
alle oudere lagen In Nederland, o„a. de Peelhorst, waar 
zeer plaatselljk het » te enko 1 engeborgte en de daaropllg- 
gende lagen eveneens zeer veel hooger, zeker meer dan 
1000 meter hooger liggen, ais kort daarnaast* Deze o- 
verwegingen maken het duo wel zeer waarsehijniiJkf dat 
bij de nlveauveranderIngen in het Zuidelijker Noordzee
gebied aan de «eeeplegelrijzing een sterk overheersehen
de beteekenls toekomt.

Deze transgreseleve phase gold niet voor de Noord
zee alleen, doch uit den aard der zaak ook voor den At
lantischen Oceaan en de da arme* In verband staande wate
ren* De Skandinaviers betitelen deze phase met den naam
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Litorina-daling, hetwelk heter Litorlna-etijging mocht 
he eten, omdat het niet betreft, zóoals vroeger gedacht 
werd, een ddUng yan het land, doch een stijging van 
de zee, De Belgische en Franeche geologen betitelen de
zelfde phase met den naam "transgression flandrienne* 
daarmede tot uitdrukking brengende dat in deze phase 
de zee over het Vlaande re nland transgrede erde * Xn zijn 
geheel zijn deze afzettingen rond 20 M, dik, waarvan ais 
karaktertrek voor de facies, yeeavqrming een niet onbe
langrijke consonant vormt» Deze veenvorming, welke bo
ven reeds terloops vermeld le geworden, uit den aanvang 
van het Holoceen, is zeer wijd verspreid* De resten zijn 
gevonden bij Doggersbank, overal langs, de Enge leche, Fran
sche en Belgische kusten evenals bij ons op grootere 
diepte. De langzaam stijgende waterstand deed het vaan 
zich uitbreiden in inhammen en ondiepe dalen naar de kost 
toe, zonder dat echter de waterstand blijkbaar zoo «nel 
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 Noordzee haar 
oude bekken weer in,

G. Dubois, welke de "terrains quaternaires du Nord 
de la France" bestudeerde, schrijft hierover o,a*i

"l'Oscillation positive flandrienne S3 manifeste à 
"nouveau par le dépôt des couches de l'assise de Calais 
"dens la région atlantique. C'est ici la grande suimer- 
"eion "Litorina Saenkufng" qui se manifeste sur tout 
"le pourtour du territoir danois, en Baltique et sur 
"presque toutes les côtes skandlnaves. Cette phase de 
"submersion se suit également avec une grande constance
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w*t de l'Atlantiquej «11« ae manifesta en Flandre, en 
"Angleterre, le Paa de Calais, en Picardie le long des 
"côtes bretonnes et «ter 1* eôte Atlantique du eud de la 
"France*11

De Costees u t  tijdens dén se«* lagen zeespiegel 
een zoetwa termeer geweest, Anc/olusmear genaamd, waar
in de rivieren van Oostelijk SkandlwavlSjéto Ooet-Duitscb- 
land^Noordwost-Rualand uitmondden* De afvoer geschied
de door breed* rivierarmen, waarschijnlijk gelegen ter 
plaatse van de tegenwoordige Deensche «Handen* De trans- 
gresei* van de Noords«« bereikte waarschijnlijk zeer 
spoedig des* uitmondingen van het Aneyclnemeer en nadat 
de waterstand buitengaats hooger gestegen was, ais het 
vrij diep liggende moer, stroomde zoutwater naar binnen, 
een nieuwe zoutwater-phass vormende, waarin als typische 
molusk de Litorina leefde, vandaar de naam Litorinadaling.
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Par. 3( Dïï OVKR3TROOMINQ VAN HST HAUW VAN CALAIS*

Zftr Waarschijnlijk bijna tegelijkertijd, 'of in alk 
geval kort na da hl erboven genoemde transgressie, »»at 
de waterstand soo boog geworden zijn, dat de reeds vroe
ger In dit rapport genoemd* landbrug Cal al e-Dover, welke, 
ln geologisch toen verleden tijdani reeds in bet ij e- 
tijdperk door van Koord naar Zuid overstroonwnd water 
verzwakt was, nu geheel overstroomd werd» Indien hier 
van een richting gesproken neg worden dan le wal aan te 
nemen, dat deze overstroomlng langzamerhand sal plaats 
gehad hebben van uit het Zuidwesten, dus vanuit den At
lantischen Oceaan, bet sijn groo te getijverschlllen en 
stormvloeden uit hst Zuidwesten*

Voor de Oostelijke kustgebieden van de Noordzee, 
vooral de Belgische en de Hederlcuidsehe kustgebieden, 
was deze overstroonlng van het Hauw van Calais een ge
beurtenis met zeer belangrijke gevolgen* Be geheels 
bouw van de Vlaamsohe vlakte £n de Westelijke Nederlan
den is hierdoor beïnvloed) zij danken er hun ontstaan 
aan*

In jaren geteld kan dese gebeurtenis op ca. 3000 
tot 6000, of ais gemiddelde op 4000 jaren voor Chr. ge
steld worden* In de geologische tijdrekening valt de o- 
verstroomlng van hot Hauw van Calais, welke dus een ge
volg la van de transgressie van de Noordzee, in de grens 
van het Oud- en Jong-Bo loo e en.

Door de nu ontstane Zuidelijke verbinding van den 
Atlantischen Oceaan met de Noordzee had de vloedgolf
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vwmilt hat Suiten tcxgan# tot de Mou^dni» Da hierdoor 
ontitane atroomlng « m  Ín âa a areta tijden ae opening 
near an naar o n u d i d  feebbenf hetgeen aaar lang gá« 
duur¿ han hebben« hadai da «oaryang breeder an dieper 
gaworden was, an baXangrlJkar watarfcoeveelheden van 
dan vloedetroo» koa äoerXatantf trad hat effeot w >  da« 
m  vert>lndlM£ veor da ruiÄoosteHijke Roordaaakaet dui« 
do lijker noar voran» hat stelsel van da waterbeweging 
ln 4a Kaordaea ward grondig gewljxlgdr.De feanaalvloed« 
froVt «ntnoat da alt hat Jfoerdan 4M fiche tland heea fco« 
mente vloedgolf van 12 ura» vroaffM* ln aan sftnet milka 
than« tan rouute v wdt aangpkgeven door «an Xljn taii« 
llarwldh« Da ovorbaaraohanda suldwestelljfce winden an« 
dorataonau dan íjuumlotroom. Itoi das« ondersteuning an 
door «an eij takje van dan golfatrooiL reaulteert lang« 
da fcust van Caini« tot Taxai «an Hoordw&arta gaande 
vlcotetroo»! dia erealddald lat« starker 1« dan da te- 
rugkaerende ebstroon« Wen schrijft hieraan io« »an 
«andvarvoar nii hat jflgalache «wmaal lang« da ganaan» 
da fcuat lioordwsarta, waaraan da aelgiech-KedcrLen&eohs 
koet haar ontstaan ta danken ha«rw

Uitgaande van dan Krljtfcaap tan Cuidan van Caiala 
waar nu hat plaatsje Sangatte 11/: t# werd door dan «and» 
vervoerenden ge tijstroon op den Oud»H»loe«enen «eehodam 
«on «pit«« sandbank ongebouwd, dl« «loh geleidelijk 
noar Woordvest verlangde tai een re aka banken 9 eilanden 
en platan tuasahea Calais «n ïexel* m  datan «trend* 
of «Ohoorwnl hebban wij dan aanïtg van den huldigen 
kustlijn tè**len« H«t 1« een «dhelprijk sandatrand| dat 
de basi« von ae geheel« bread te van het ende duimend-



HOOFDSTUK II - V00RGE3CHIKDKHI3 - Par.3jOVERSTR/H•‘»•CALAIS

schap vormt en Oostelijk daarvan spoedig verdwijnt. Hat 
jong

is de oudste derTiolocens vormingen In den bodem van
Westelijk Vaderland*

Van Sangatte tot St« Pierre bestaat de eehoorwal 
uit aeand met veel rolsteenen van vuursteen en onderga- 
schikt ook van andere gesteenten e»a* Armor le a tmdche ge
steenten« Men noemt dit de "banc des Pierrettes"* Ver* 
der Oostelijk bestaat de bank, althans aan de oppervlakte 
geheel uit zand. De oppervlakte reikt daar hoogstens tot 
3«-lí 4* A.P. » Het Polderland ten Hoorden van den achoor- 
w&l reikt tot 2«-M« 4 A«P*p ten Zuiden daarvan tot X> ¿
1.- M. ¿A.P«, de Tolsteenbank op bet huidige strand tot 
1 & 2 Ui ¿A.P««

Het Is waarschijnlijk, dat de basis daar op ca« 4*- 
M. -A.P. ligt naar aanleiding van boringen In het pol
derland.

Op de ae schoorwal en sijn Voordelijke verlenging 
werd het oude duinlandschap opgebouwd« Hese oude dui
nenreeks lag niet op geheel dezelfde plaats ala de te*' 
genwoordlge dulnenkust van ona landen BelglS» In duln- 
studle XIII van P. Tesoh, TiJdachr.Kon.Hed.Aardr.aen. 
1930, Afl. 2, Pag« 176, vindt men schetsmatig dese ou
de dulnanr eeks aangegeven« Ka vanaf Sangatte een wei
nig meer landinwaarts geloopen te hebben, kruist dese 
duinenrij ongeveer halverwege Calais {Sangatte) - Bre ekens 
de tegenwoordige kust en most na op de plaats van de te
genwoordige see langa de kusten van ZeeuwBch-Vlaande

ren en zeeland en de Zuld-Hollandsehe eilanden geloopen 
te hebben, Koordelijk van Hoek-von-Holland, bíj Monster 
de Hederlandache kust weer kruisen om onder Haarlem door
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In Noord-Kolland te verloopen, waar de plekken bij 
Zandwerven en Spanbroek de aan de oppervlakte gespaarde 
overblijfselen zijn. Hoor de In den Sdhoerwal gebleven\ * j- 4 ■ ► - ' * »e ¿ - * *• ' ‘
zeegaten welke vermoedelijk talrijk geweest *ijn, had 
de zee vrijen toegang tot bet faaraehter gelegin haf*
In dit relatief rustige binnenwater lamm dan ook het ge
suspendeerde kielwater leai, dat vdór de kust In woeliger
water niet kon bezinken. tot afzetting* Dit le de "Oude

'  * /  1 « *  ► '

zeeklei" van de geologische karteerlng. .
In dit haf mondden ook verschillende rivieren uit, 

de Schelde, de Maas, de Rijn, en»** De door deze rivieren 
meegevoerde * inks to ff en werkten vanaf de landzijde mee 
aan de opvulling van het haf, al was de uitwerking hier
van vooral In de Westelijke, dichter bij zee gelegen ge
deelten van het haf niet merkbaar, daar deze afzettingen, 
zooal niet meegevoerd, dan toch zeker door de vloedstroo- 
men omgewerkt en zoo In de gariene Sedimenten opgenomen 
werden*

Gepaard met verdere c ona oli ¿leering van de duinkust 
en verbreedlng van het oude duinlandschap, kwam het op 
dese wijze tot een verlandlng van het haf welke voort
duurde tot de landoppervlakte bOMWn de toehmallge ge
middelde yloedhoogte gestegen was* Vermoedelijk zal 
naar het tegenwoordige peli gerekend, dit ongeveer tot 
4 M* -A.P* zijn geweest, gom* laagwaterpeil 4 II* -A.P., 
gern* hoogwaterpell 2,6 M. -A.P.. In de laatste stadlfn 
van de verlandlng heeft een rijke vegetatie, o.a. van 
rit (In brakwater) (door de Dultschers wordt deze typi
sche verlandlngsfacles "Darg" le Derrie, genoemd),
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stark meegehelpen da aanslibbing ta bevorderen, De grens
lagen van da xeaklel mat kat nu langzamerhand hierop

- ‘ ' ■ J * p . , 4 > . ‘ ’ont a taande vaan bewijzen dit* In klimatologisch éjpaioht 
was met da overstroomlng van het iTnuw van Calais een 
Atlantisch tijdperk begonnen, hetwelk aanleiding gaf
tot een tweede krachtige ontwikkeling van hét veen, in

1de kustlanden van da Voordzee*
e 4 ►Deze veenvorming heeft langzamerhand de gehe e le 

Vl&amsch-Kollandoche kustvlakte beslagen* Begonnen ais 
brakwaterveen van riet, vervolgens mat laag- én moeras
veen, bestaat het in latere stadia hoofdzakelijk uit 
hoogveen en boschveen sooals uit recente onderzoekingen 
gebleken la* Dit hoogveen, hetwelk nu zelfs vrij diep 
onder den waterspiegel ligt, is langen tijd voor een 
laag- of moerasvor^rfehouden, juist om zijn lege lig
ging* Het blijkt bij botanisch onderzoek eohter een ver
dronken hoogveen te zijn* O.a* wijst E, Dubols erop, 
dat het niet Juist is hst groots veen ais "laagveen* 
op te vatten, in de schooleche be te skenia van het veen 
in stilstaand zoetwater uit echte soetwaterplanten ont
staan* In den Hlekerpolder bijvoorbeeld bleek het veen 
over belangrijke uitgestrektheid hoogveenkarakter te
bezitten, blijkens het daarin voorkomen van veenrads*

; ( * ■ .
Ook de invloed van den boachgroel op den waterstand mag
hier naar zijn meenig niet uit het oog verloren worden* 
Tot eenzelfde conclusie komt B* Polak in haar disserta
tie "Een onderzoek naar de botanische samenstelling van 
het Hollandsehe veen*1, waarbij zij het karakter van ver
dronken hoogveen duidelijk aantoont en waaruit de volle-
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diga Identiteit van da Hoi lande che an Drentsche vanen 
gebleken la* Ook in hat Hollandaoha vaan la d* granaba* 
rixont von vahar tangetoond, walk* klar nadar besproken 
noet worden, aangesien da gevolgen of sooniet da dirao* 
ta gevolgen, dan toch daarmede samengasnde gebeurtenis» 
san voor dan bouw yan ona land belangrijk zijn*

Zoo ais opgemerkt la, la nu xoowel ln het Hollandacba 
ala bet Drentsche veen aan laag opgemerkt valk* wijst 
op een klimaatswijziging In koudon sin, aan subboraalan 
tussehentljd in da veenvorming* Tij de lijk la aan dan 
veengroei san aínda gemaakt #n aan Callunatum-eriophoretum 
ontstaan ala afspiegeling van de subboreale periode, 
waarop san nieuwe klimaatswijziging komt, dia aan subat- 
lantlsehen toestand ín bet leven roept en bet jonga
Sphagnatrum voortbrengt* Hat midden van dezen subboreale»

voor
tuseehentljd. wordt algemeen tot omstreeks 1000vtot eventu
eel begin onzer jaartelling geplaatst* Saxa klimaatewij- 
xlglbg le dus op varsoblllenda plaatsen met groots dui
delijkheid aan da atibfOsalel* plantenresten uit de veen
lagen herkend en aan bet bestaan erven te tvlJfej'Xen is 
ónmogelijk* Se oorzaak ervan, le echter nog níet bekend* 
Varmoedelijk ligt de eorsaak niet in de phyeiogrefische 
gesteldheid van flbordwest Europa, maar Is xe te zoeken 
in algemeens factoren, die wij nog niet voldoende kunnen 
oversla»« Oase tussehantljd valt ongeveer samen mat bet 
Upper-forestlan in de öehoteobe venan en waarschijnlijk 
ook met de Haun-Oecllletia dar Alpengletachera#
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Par, 4f DE VERRUIMING VAN HKT KAUW VAK CALAIS.
4

Bvenmln Ala Ae oorzaak le de Juiete eamenhang be
kend van den boyengenoemdea eubborealen tijd net de 
seer ingrijpende verruiming en vergrootlng van het Kauw 
von Caiala. Bet aljn achter acer zeker eontomporaire ver- 
achljnselen en waarschijnlijk bestaat or wel een nauwer 
cauaaal verband*

Deze belangrijke verruiming van bet Kauw van Caiala 
bestond in het wegruimen van en met den tengevolge hier* 
van sterker wordenden kuatatrooa, Hoordooatwaarte trane- 
porteeren van groots z andinas sa1 a welke tot dien desa > 
zeestraat soo niet verstopten, dan toch vernauwden. De 
uitwerking van desa aanzienlijk be langrijker kuststroom 
was ten /serete de gedeeltelijke opruiming van bet oude 
duinlandschap, en ten tweede de opbouw van het jonga 
duinlandschap. Op bet reeds besproken kaartje van Teaeh 
in «Dulnatudie XIII» zijn deze var schillende duinland
schappen of duinformatiea duidelijk te zien.

De opbouw van dit jonge duinlandschap vond geleide
lijk plauta. Berst in het Zuiden, daarna Noordwaarts 
werd bet meegevoerde zand afgezet en tot duinen opgewaald. 
Dit geschiedde gedurende den groei van de bovenste legen 
yan het veen, hetgeen vooral aan de duinrand merkbaar
«r
¿a en wordt bewezen door het feit, dat de moerasvenen 
der Strandvlakte een zeer zandig karakter hebben* Ben 
stuk van dit veen vertoont op de versehe breuk altijd 
een zeer groo te hoeveelheid lngealoten zandkorrels ent

bij graafwerken is zeer vaak te constateeran, dat bet 
veen telkens afwlaselt met dunnei zandlaagjes. Hieruit
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blijkt, dat tijdens dan groei van bet veen voortdurend 
sand ingewaaid le, bet veen beeft bet versohijiieel ais 
bet Vare gefixeerd*

Ais tij 4*tip voor de vorming van dit duinlandschap 
ls, o,a. door H.A. Holwerda, op overtuigende wij te aan
getoond, dát de verbietlging van bet bulten de tegen
woordige kustlijn gelegen gedeelte van bet oude duinland
schap en de beginnende ontwikkeling van bet jonge duin
landschap gedeeltelijk rustende op de jon^e afzettingen 
In bet haf omstreeks bet midden der negende seuv in 
Holland moeten aangevangen zíjn .Het kaartje, flg. 4 In 
Duinatudie XX ("Berste eeuwen onzer tijdrekening), stelt 
due ook nog voor, den toestand ln den Karolingischen tijd. 
Voor de Fr ans ch-Belgische (Vlaamsehe ) kust zijn de land- 
waartache verplaatsing der kustlijn en de Overstrooming 
der veenvlakte, ook volgens O. Dubois, Iets vroeger In
getreden, n.l. tuesehen £00-400 en la de kustlijn om-

9 • . ,etreeks 850 Ín hoofd zaak op baar tegenwoordige plaats 
gekomen. De aantasting en wederopbouirlng is dus in den 
loop van e enige eeuwen van Zuid naar Koord voortgesehre- 
den. Daarmede le goed vereenlgbaar, hetgeen Holwerda uit 
historische gegevens afleidt omtrent aanwezigheid van 
breede vlakten (wadden- zoomen) aan beide oevers van de 
zeestraat, die GalllÊ van Brittani ë scheidde Ín Homeln- 
schen tijd, waaruit dus een kleine capaciteit van bet 
Hauw van Calais volgt en eveneens af te lelden le, dat 
eerst geleidelijk aan sinds den Romelnsehen tijd de o* 
verstroomlng van bet Hauw een groots rol Is gaan spelen, 

bit Is de aanvang van bet derde of tegenwoordige ge-
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deelte von bet jong-holooeen, voor Vlaanderen duo begin
nend o ma treek» BOO, voor Seeland 400*000, voor Holland 
860, gelijkwaardig met Let Tlandrlen Superieur I1*d» ab* 
else de Dunkerque" van 0* Dubois). Daarna omstreek» 1000, 
(in Franeeh- en Belgiech-Vlaandoron da 700 k 800) begin* 
nén zwakke pogingen van den menech om In te grijpen door 
bedijking, teneinde landverlles te »tuiten.

Het haf was nu von de ffoordzee gescheiden door 
het jonge duinlandschap waarin ongetwijfi-d vele lacunes, 
invalspoorten voor de xee, ont e tond en, dikwijls gelijk* 
tijdig dienet doende ais uitmonding voor de rivieren* 
Plaatselijk heeft in dit haf de veenvorulng stand gehou
den en Ís het veen doorgegroeid* Op de meeste plaatsen 
kermen wij echter een nieuwe kleilaag» het veen bedekkend* 
Dit 1» vooral In het Vesten en Zuidwesten een Wnrieneklei, 
dus uit zoutwater afgezet, waaruit wel blijkt, dat de see 
weer geregelden toegang had tot het haf* In bet gebied 
van de groots rivieren ts dese laag in hoofdxaak rivler- 
klel* In Zeeland, waar dese jonge seeklei, sooals «ij 
genoemd wordt, 1 6 M. dik le, Is slj sulver marlen van
karakter. Het haf ís hiermede opgehoogd wederom tot 
bdven den gemiddelden hoogwaterstand, waarna het in 
hoofdzaak droog la£ en uitnoodde tot bewoning* De perio
diek optredende stormvloeden echter maakten een bewoning 
niet aanlokkelijk sonder ecnlge mate van bescherming te* 
gen dese overstroomlngen, soodat wij in deze periode 
welke reeds ln historischen tijd valt, in toenemende ma
te het ingrijpen van den mansch sien ter bo »charming 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 Iii(3deleeuwen*
Kat het toenemen van dan vloedgolf, door hat rui

nar geworden Kauw van Calais, neemt oolc dan Invloed 
hiervan op de eroeiebasis van dese gebieden en hunne 
afvloelingswateren toe* Hoe ruiner het Kauw van Calais, 
boa krachtiger de kanaalvloedstroom Sn hoe krachtiger 
werking hierdoor op de eroslebaals*

Ondersteund door aan takje van den golfstroom en 
door de domine erende Westelijke winden, resulteert thans 
een vloodatrooa van West naar Oost, die gemiddeld ster* 
ker le dan de terugkeerendé abetroom* Dese vloedatroom 
wordt door de aswenteling der aarde afgeleid en tegen 
de Vlaamsoh-Hollandsche kust aangedrukt en dringt in de 
openlningen in de duinenrij naar blimen, soodani^g, dat 
Zuidelijker gelegen riviermonden eerder en hooger gevuld 
worden dan Koordelijk daarvan gelegenen* Bij den terug
keerenden ebstroom treedt laagwater eveneens eerder bij 
de duidelijker gelegen monden op en valt lager af dan 
bij de Koordelijken* Be eroslebasls ondergaat hierdoor 
een verandering ten gunste van het duiden. Be uitwerking 
hiervan le, dat de getijgeulen en benedenrivieren naar 
links siJn ornare bogen f de uitwatering naar West en Zuid
west wordt bevoordeeld ten koste van die naar Koord* Bit 
algemeens verschijnsel past sich aan bij de verschillen
de plaatselijke omstandigheden, waarbij op sich self nog 
tai van onopgeloste problemen sloh voordoen*

Be omtoulding van de benedenrivieren geschiedde in 
het algemeen niet lang*aam, door een verplaatsing van de

^ * doch er worden nieuwe rivierarmen gevormd Indien
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da omstandigheden dit toelaten, welke nieuwe armen 
due een sprongsgewijze verplaatsing van de monding be- 
teekenen*

Uit de verklaring, dat de rivier »«Ive dé laag* 
et« «rosiebasia soekt volgt vanee lf, dat de verplaatsing 
geschiedt zoover mogelijk Zuidelijk ala onder de omstan
digheden doenlijk was. In het oudere hoogs land »Iju de 
omstandigheden hiervoor ongunstig, doch de benedenar- 
men van de rivieren, die door het Jong-holoeene, pao 
opgevulde haf, opgevuld met Jonge ae ekle i «troonden, ^  
welke bodem door overstroomingen allicht In meerdere 
of mindere mat* geulen vertoonde, vonden hiertoe rulm- 
eohoots de gelegenheid. Datearonde ult den tijd, dat 
het Rauw van Calais nog niet fcoorgebroken was of dat 
de Invloed daarvan nog slechts in geringe mate merkbaar 
was, stroomden de rivieren In one land meerendeele in 
Koordelijke richtingen, daar de Koordzee ln die richting 
de toenmalige eroeiebaels aangaf.

De verschuiving van dese eroeiebasis deed hen de 
besproken wending naar links maken, zoodat de beneden
loop Westelijk tot Zuidweetelljk gericht werd met een 
knlebooht van tot 00° in sommige gevallen. De lengte 
van de nieuw gevormde armen kan korter zijn, doch dit Is 
In het geheel niet noodzak«lijk, de stroom sal steeds den 
weg naar de laagste eroslebaals volgen«. Ook kan de ver
legging In meerdere phaeen plaats vinden zoo ais bij meer
dere voorbeelden san de Schelde, Maas, Rijn, etc., te 
bestudeeren valt* Dit le afhankelijk in hoeverre reeds
een door eb en vloed «enigszins voorbereide geul aange
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tapt kon worden*
De verplaats Ingen zelve, evenals het verbroeden en 

verruimen van de beddingen in het lege land zijn, na
dat de omstandigheden hiertoe voorbereid waren, meestal 
gebonden aan katastrofen, perioden van hoogwater door 
Westenwinden opgedreven en sprlngvloedtljden* In de ge- 
sohledenla vooral van de Middeleeuwen zijn verschillende 
voorbeelden hiervan bekend j dat de catastrofen echter 
zulk een omvang namen was de natuurlijke gang van za
ken tengevolge van veranderde geologisch werkzame facto
ren.

Hetzelfde verschijnsel Is ook.voor de zuivere'ge- 
tljgeulen van kraeht* Daar echter de afmetingen van deze 
en dus ook van de verplaatsingen minder groot zijn, wor
den deze spoediger door andere Invloeden overschaduwd 
en treden minder duidelijk naar voren* Het bestaan van 
deze ge tij ge uien le onafhankelijk van een watertoevoer 
vanaf het hooger gelegen landj wij spelen echter een rol 
bij het ontstaan van Inhammen en doorbraken In het jon
ge landschep. Door de zee met de getijdenwerking worden 
zij onder gunstige omstandigheden vergroot tot zeearmen 
en waddengebieden (estuaires) welke van hun kant weer 
dikwijls een geschikt« voorbereiding vormen voor het ver
leggen van een benedenrivier op de boven «meohreven wij
ze. BIJ de nadere bespreking van de Schelde sal blijken 
dat dese gevallen zich ij Seeland hebben voorgedaan*
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Par» £, DE SCHELDE*

Zeoals hiervoor epg«merkt is, was vroeger da na
tuurlijks eroeiebasis de Noordelijker gelagen Noordzee, 
wat ook voor de Sohelde gold* Het is niet in bijzonder
heden bekend, hoe tijdens hét oud-holoceen het Schalde- 
water beneden Gent afvloeide, omdat de stroomgeulen on
der de Jongere afzettingen begraven zijn. Volgens Jes- 
sen zou de Sohelde voor den hl etor i sehen tijd drie Koord 
tot Noordwastelljk gerichte hoof&ultmondlngen gehad 
hebben» De Westelijke zou direct Noordwestelijk naar 
het "Zwin* en naar zee gestroomd hebben, de middelste 
in Noordelijke richting door de Koervaartpolder naar 
de Braakman en de Oostelijke, de hoof darm van Gent over 
Dendermonda naar Antwerpen* Deze laatste zon het water 
van de Dendel-Rupel opgenomen hebben, maar tocht moet 
volgens Jessen het rlvlergebled tue sahen Gent en Bender- 
monde reeds ln voorhlstorleehen tijd bestaan hebbent 
evenwel zou geen van deze armen geheel met de tegenwoor

dige Schelde overeenkomen * Spoedig zouden de belde 
Westelijke armen verzand zijn, waardoor de Oostelljke 
over Dendermonda-Antwerpen ln beteekenla toenam» Eooals 

gezegd, door bedekking met Jongere sedimenten le het 
bewijs hiervoor moeilijk, daar m n  de oude beddingen 
geen voldoend duidelijke sporen zíjn achtergebleven*
Daar achter zeer langen tijd na de overetroomlng van 
het Nauw van Calais ter plaatse van het huidige Zeeland 
de uit het Noorden komende vloedgolf de uitwerking van 
het Kanaal vloedgolf heeft tegengewerkt, etaat wel 

vast, dat tot na den HomelnSchen tijd de hoofdafvoer
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van da Scheld© nog aangepast was san de toenmalige ge- 
tij beweging «n beneden Antwerpen naar bet Moorden liep, 
0» busschen Toorna on Monster alt to monden ln een wij- 
dan Maasmond y door Plinius,Bellulum genoemd,

Pas na den Romelnsehen tijd daad 4 uitwerking van 
do verbreiding van bet Nauw van Calais zich voelen. De 
kanaalrloedgolf werd zoo krachtig, dat de getljbeweglng 
aan de Vl&amsoh-Hollnndsohe kust ln bet thans geldende 
«te la tl overging, gepaard net de besproken verandering 
van de erosieb&els ten gunste van bet Kulden, waarvan de 
gevolgen waren de toenemende neiging van de Schelde om 
s iju hoofdafVoerweg eveneens naar bet Zuiden te ver
schuiven. .

Zeeland was toen nog niet een zoo verbrokkelde ar- 
ohlpel ais nu» Tel bestonden waarschijnlijk eenlge smalle 
wateren, ffifl&T &  teSáí mfifltgq l a m  &££ ûiâl gevormd. 
De kust-lijn liep, afgezien van de amalia openingen der 
kuatrlviertjea, sonder onderbreking door van Vlaanderen 
tot de Maas-Scheldemond ten Moorden vfln Voorna. De ver
andering kwam na 300 n.Chr».

De hervormd« getljbeweglng verbreedde de aanwezige 
smalle openingen ter plaatse van Roompot en Wielingen, 
bij hooge vloeden drongen groo te hoeveelheden seewater 
naar binnen en overstroomden het ünndj Seeland en Vlaan
deren tot de lijn Gent-Brugge werden tot «en complex ei
landen* De wateren die ln Roompot adeni», bereikten de 
Schelde «n voerden het rivierwater ln Steeds sterker 
wordende mate westwaarts. De n&sm Schelde ging over op 
desen arm, thans Ooster-Schelde genoemd en de vroegere 
verzandende rivierarm krseg den nsiaa Strlene. Het le
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waarschijnlijk tegen het Jaor 700, dat deze verlegging 
een voldongen feit vas geworden« De vroegere rivier
beddingen, daaronder begrepen de Striere, werden opge
vuld soodat tegenover het lendvedte* tengevolge van het 
ontstaan van de Ooster-Schelde, landaanwinat atond in 
de Noordelijke zeegaten, welke dichtslibden en zeker 
met behulp van den mene c h door indijking tot land wer
den gemaakt#

Uat het verder schrijden van dezelfde proeessen werd 
de verdeeling van land en water Ín het tui de lijk ge
deelte van de Provincie Seeland ook herhaald"elljk ge
wijzigd, Deze ontwikkeling is in groote trekken ook 
historisch te vj^rvolgen* Deze ge 'ichiedenie maakt den 
indruk een geologisch snel opvolgende reek« van kataa- 
trofen te zijn geweest voor dit duidelijk Seeland} toch 
zijn dit niet toevalligheden, de geologische ontwlkkelinga- 
cyclus ging onverstoord zijn gang, waarbij ais factor 
ook een langzame rijzing van het zeepeil behoorde, In 
combinatie met de andere factoren werd dit voor Zuide
lijk Seeland fataal, Verbreeding en verdieping van de 
Qoeter-Scha1de met landverlies langs de boorden en op
vulling van de Noordzuid gerichte wa eren tus sehen de 
eilanden waren de natuurlijke gang van zaken# In de ge
schiedenis komt landverliea echter zeer duidelijk uit 
ln de beschrijving der overstroomingon. Dech landaan- 
winst wordt aeldan of nooit besproken* Toch konden de 
eilanden mede met behulp van Indijking en de door de 
natuurkrachten aangegeven lijn volgende, uitgroeien 
tot grootere Ooatweat gerichte eilanden#
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Jfog eens herhaald« sich het spei. Nie tt agen e ta and« 
de voortgezette verwijding «n verdieping van de Ooster- 
Schelde le zij re eda eind« eeuwen niet meer de beneden
loop van de Schelde» haar tank' werd overgenomen door 
wat nu de We ster »Schelde heet* Omstreeks 1200 moet het 
smalle water de Hont genaamd diep Oostwaarts van de kust 
het land xijn binnengedrongen, In de 15de eeuw trok 
dese geul het Och^flewnter tot zich en werd benedenloop
van de rivier* X)e benedenloop» ln zijn wezen een wadden- 

Ooster-6 tro om gelijk de Schelde» had een soortgelijke ontwik-
*

kellngsgang. bandverlles lange haar boorden le veelvul
dig vast te stellen (b*v. land van Dae ft ingen),

Anderzijds le er ook weer landwlnet te noteeren, 
door opvulling» afdamming en Indijking van de Noordzuid 
gerichte wateren» gelijk wij ook bij de Ooster-Schelde 
zagen. Opvulling van het Sloe» eonsolideering van Wal
cheren en ^uid-Beveland, aangroellng aan Zeeuwsch-Vlaan- 
deren.

I
I
I
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De gegevens omtrent loop en vorm van de Schelde 
en mogelijke ri chtingsverande ringen van dien stroom ge
durende de eerste tien eeuwen onser jaartelling zijn 
vaag.

Echter wordt aangenomen, dat de Schelde vanaf de 
plaats waar thans Antwerpen ligt, naar bet Noorden stroom
de langs de tegenwoordige Eendracht en zich met de ilaas 
vereenigde. Gewezen mag worden op de veronderstelling, 
volgens welke de Schelde een zijrivier van de Haas zou 
zijn geweest» Sporen yan een vroegeren Scheldearm zijn 
door Lori! aangetoond bij Breda.

Volgens Çeas&r sou de Schelde bij Strienemonde zich 
met de Maas vereenlgd hebben* Honderd en dertig jaar la
ter wijst Pllnlus er op, dat de Schelde direct ln zee 
mondt, daarbij 4* volkeren noemende die san de oevers 
woonden» Twee eeuwen na Caesar noemt Ptolemaeus een nieu
wen mond, de "Tabula", maar sluit zich in zijn verdere 
beschrijving aan bij C&eear, De Schelde zou toen volgens 
hem een Maasmond en een monding in zee gehad hebben»

De door Plinius en Ftclomaeus aangegeven monden wor-
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den o.a. door den Vlaaaaehen onderzoeker Gambier min* 
dor waarschijnlijk geaohtj hij Meent, dat de Tabula van 
Ptolemaeus bet benedengedeelte yan de Sincfalla, be
kend uit de Lex Friseniua uit de 8*te eeuw, was.

fiaeneeour meent, dat voor den vloed van 820 bet 
Zuidelijk deel der Lagune na Bath op de Ooater-Sehe 1de 
en soo op see loo ede. Dit eoa dan hebben moeten gebeuren 
volgens de lijn Veurne, Brugge, Sluis, Vllsslngen,
Bath. Dit le een veronderstelling die bij oplettende 
bestudeerlng van de kaart mogelijk lijkt* De vraag íe 
eohter, of Haeneeowr sieh in het tijdstip niet vergist 
heeft omdat er in 820 waarschijnlijk reeds een Wielingen 
bestond* Meer waarschijnlijk is, dat toen Zwin en Braak
man sieh aan het ontwikkelen waren*

Sen beeld vormen van land en wateren uit dien tijd 
kan niet anders wijn dan een globaal aangeven van enkele 
feiten die de geschiedenis vermeldt*

In den Romelnsehen tijd was de veen vorming ln vol
len gang» Caesar beschrijft de Msnaplers en Morinnen els 
wonende ln bossohen en moerassen. Strabo en Tacitus schil
deren het land ais een moerassige streek door een strook 
stevlgen grond van de see gescheiden, hetgeen dus over
eenkomt met hetgeen de geologen In het vorige hoofdstuk 
beschrijven.

De talrijke archaeologische vondsten stellen one, 
volgens A.Rutot (1903) in staat, met vrij groots nauw
keurigheid het eind van het veentijdperk vast te stellen 
en hij komt tot het besluit, dat dn overstrooming na 
273 dit tijdperk afgesloten heeft*
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Gosselet en Rigaux (1877“1878) welke de bewegingen 
van dan bo&em van Vlaanderen bestudeerden an ook Blan
chard (1906) «tallan dasen datun later. ZIJ komen tot 
desa veronderstelling door gevonden munten an aperen

i

van Invallen van barbaarsohe stammen an eonoludeexfcn, 
dat desa overstrooming welk« e en eind maakte aan dit 
veentijdperk, noet hebban plaats gehad Omstreeks 837*
Hat duidelijkst is dít aan ta town voor da vlakte van 
het tegenwoordig« fransoh-Vlaanderan«

Gambler (1907) meent, dat nan desa beid« data oom- 
bina oren moet. De overstrooming noot teen «lob niet ala 
aan plotselinge ramp van «norm» afhetingen voorstallen» 

ln elk geval staat vast, dat het eind van de veen- 
parioda werd lngelwid door aan opdringen van da sas, door 
openlngen in de oud« kuststrook, het* ij door «wakke plek
ken ln den enden strandesi, he ta IJ door de bestaande *««- 
gaten, en dat dít gesehledde omstreeks 273-337, hetgeen 
due vrijwel overeenstemt nat de nededeelingen in het 
vorige hoofdstuk van Dr.Tessh en Dr. Relnhold* De over- 
strooming breidde sieh uit tot aan de uiterste grens 
van de 'kustvlakte volgens de lijn Veuma, Loo, Dixraui- 
den, Oudenburg, tan Koorden ven Jabbeke, Brugge, dan 
langs de 6 M* hoogtelijn, vormde am Ha Mtstar-Sehelde een 
breed« strook «n aan golf om Antwerpen en richtte sieh 
van daar naar het Koorden van Hollend. Daar satt« sieh 
kiel en sandig« kiel af.

Waoroohljnlljk was op den duur de heala vlakte 
slechts bij vloed door het water overstroomd «n werd de 
aanvoer Sn afvoer van water geregeld door san wijd ver-
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takt systeem van hoofdtakken, *1Jtakken, geulen von d* 
tweede orde, derde ojde, eux», sooale wij dergeiljke na
tuurlijke eyetemen kennen uit lagunen- en wadden»treken. 
De hoofdtakken vielen waareohijnlij fc »amen met den 
veranderden loep der rivieren welke ln het haf uitmond
den* Bet op slibben van bepaalde deelen van het ever- 
stroomde gebied glag waarschijnlijk vrij «nel ln xljn 
werk.

Zoo blijkt uit oorkonden en boeken uit oude kloos
ters, dat In de 7de eeuw re ede vele «treken veut dít ge
bied bewoond waren en namen hadden, «.«, op Walcheren, 
de Vier Ambachten, de Bevelanden en Behouwen.

Wanneer men dit feit ln overweging neemt en combi
neert met hetgeen ln het vorige hoofdatuk Dr.Teech en 
Dr.Rèlhhold mededeelden over de geleidelijke afbraak van 
den ouden atrandwal en opbouw van een nieuwen, langs aam 
van Vlaanderen via Zeeland naar Holland voortschrijdend 
gedurende een tijdperk van 800 tot 800 n.Chr., dan 1« 
het logleeh, dat $n het Kulden de landen niet alleen 
het eeret weer boven water kwamen maar ook het eerat wer
den beset en uitgebuit vanaf de daar dichtbij sljnde 
booge en droge gronden waar de klooetere middelpunten 
vormden van cultuur* Be sieh in het Zuiden vormende 
echorren verminderden het vloedbekkan* De eerste bewoners 
vestigden sich op terpen hetgeen erop wijst, dat er toen 
daar nog geen dijken waren* Ben «preekt In Meeland van 
billen of vliedbergen* Zij sljn opgebouwd uit grond die 
onder de oppervlakte ligt, hier en daar dicht boven de 
derrie, zoodat hun voet nu door de bovenste kleilagen 
ontsloten wordt. Ook hieruit blijkt, dat se *ntstonden
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voordat dijken verdere opelibblng verhinderden* Dr, 
de lían ln zijn "Vluchtbergen in Waloheren en Vlucht- 
bergen ln Schouwen, de Bevelanden en Tholen", meent 
dat deze terpen geen woonplaatsen maar vluchtheuvels 
waren* Het meest treft men ze aan bij nu verland.de 
geulen of kreeken en bíj toenmalige dorpen* Uit hun 
kleine oppervlakte concludeart men, dat de bevolking 
nog zeer dun was* De groote hoogte der terpen blijft 
een eigenaardig punt*

Volgens de zeer vela namen die ln de 9de eeuw 
reeds bestonden moeten In dien tijd dé Vlaamache kust
vlakte en de Zeeuwsche eilanden reeds geheel of groo- 
tendeels boven water zijn gekomen en zelfs voor een be
langrijk deel bedijkt zijn geweest, dus In den tijd, dat 
Holwerda de catastrofen beschrijft op onze Hollandeehe 
kust (9de eeuw i ondergang van Duurstede). In 837 land
den de Noormannen op het t Hand* Waloheren en deze heb
ben daar stellig bedijkingen 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 kau gelden ais een eerste eeuwenlange ver
overingstocht op bet water.
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Hoe b tond hat nu net da Schelde na do veenperiode?
De overlevering meldt, dat Willebrordus Ín 695 

op het eiland Walcheren landde, komende van het nu ver
dwenen Wulpen waar hij een kerk gesticht had,

In het klooster van Egraond Is een kaart gevonden 
van Zeeland omstreeks 600, waarvan een photo gr af i e bij 
deze schets le gevoegd. Hoewel dese kaart uit geschied
kundige en topografische overwegingen meer ais fantasie 
is te beschouwen dan ais waardevol en betrouwbaar docu
ment, verdienen enkele punten onze aandacht, n,l,t dat 
Walcheren daarop een eiland la en Schooneweld ontbreekt. 
Bovendien Is het opmerkelijk, dat hoewel deze kaart rlj- 
Kelljk voorzien ís van Inscripties van jongeren datum, 
er geen opmerking op te vinden Ís betreffende de Otto- 
gracht. Waarschijnlijk Is deze kaart de vru/cht van een 
Middeleeuwsche geschiedkundige studie van Zeeland.

Cambler meent, dat de mond van de Honte ontstaan 
Is ln de periode der groot« overstromingen in den loop 
der 4de eeuw. Vorm en afmetingen moeten echter belangrijk 
verschild hebben van de tegenwoordige Honte* Ook de 
Ooater-Schelde sou in desen tijd ontstaan kunnen zijn 
en de monding van de rivier de Schelde zou zieh van den 
Haas- Rijnmond naar den Roonçiot (Ooster-Schelde) ver
plaatst hebben.

Door de beatudeerlng der verschillende beschouwingen 
over de Schelde ln de provincie Zeeland, lijkt het ge- 
wenscht om bij de verdere beschouwingen uit te gaan van
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•en etand van zaken zooala deze aan het eind van de 7de 
•auw waarschijnlijk aanwezig was.

Zeeland be• tond toen ult groote en kleine «Han
den waarvan er vele rijp .voor bedijking waren. Tueeehen 
deze eilandengroepen trof »eu Zuldnoord en Oostweat 
gerichte waterloopen aan. De laatste, vroeger vermoede- 
lijk elechte slj takken van de Zuldnoord gerichte hoofd- 
geulen, waren waarschijnlijk door de afbraak van den 
ouden «trandwal, gevolg van heftiger Inzetten van den 
Atlantischen getij stroom door het Kanaal, direct In 
verbinding gekomen met de zee omstreek« 300 en daarna, 
zoodat de twee stelsels geulen elkaar overlapten zonder 
dat gedurende langen tijd van een overheerschlug van een 
der systemen ais hoofdarmen kon worden gesproken. In elk 
geval mag op goede gronden en wel volgens historische 
jaededeelingen betreffende de breedte en diepte der «troo
sten welke Walcheren van den Zuidelijken overkant scheid
den en over de breedte van de wateren tuesehen Hoord- 
Baveland en Behouwen worden aangenomen, dat deze"nleuwa" 
mondingen een geringe capaciteit hadden vergeleken bij 
dia wij uit den Jongeren tijd kennen. Bese nauwe door
braken van de duinenrij waren niet zeldaam. zeshonderd 
Jaar later xlet men In de lagunen-duinenrij van Noord- 
Holland eveneens dergelijke nauw» ¿ ópenlngeñ (sie de re
constructie van Holland uit dien tijd In Beekman1« His
torischen atlas).

De Schelde had In dien tijd dus waarschijnlijk drie 
lOQzlxtgsmogellJkheden, n.l. lang« de tegenwoordige Wes- 
terScheldt, langs de Ooster-Schelde en langs de Striene.
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Het le moeilijk uit te moÿen welken weg destijds de 
voornaamste was. Waarschijnlijk waren het eerst Striene 
en Oester-Schelde en pas later de Bonte* Echter, xooala 
in het vorige hoofdstuk dr. Teach en dr.Relnhoid hebben 
uiteengezet boog het hoofdsysteem onder de inwerking 
van groo ter wordende ge tij werking in bet Zuiden tegen 
de zonbeweglng naar het Zuiden om. Zeker ls, dat eerst 
de Striene verzandde en later de aensch de natuur te 
hulp kwam bij het afdwonen van Sloe on Kreekrak, waar
bij de Oester-Schelde ais Dcholderoond uitviel.

Dat toegangsgeulen van niet eser groots capaciteit 
tot de lagune ten Zuiden van den geweldig groo ten en 
breeder Rljn-Maaamond lang bestaan zouden hebben zonder 
een zeer sterke verruiming te ondergaan, schijnt op 
het eerste gezicht eenigermate ongerijmd. Maar wanneer 
men zich in den toestand van dien tijd Indenkt, wordt 
dit anders. M e t  alleen ls het tnogelljk, dat het verschil 
in getijamplitudo en kuststroomen op de Zeeuwsch-Vlaam- 
Bcho kust en vá ér den Maasmond destijds minder groot 
was dan thans.door een andere Interferentie van de 
Schot s che en de destijds zwakker dóórkomenden Atlanti
schen vloedgolf, zoodat het "ombuigingsmoment" werkende 
op het hoofdafvoersysteem, nog niet *oo groot was. Ook 
een andere overweging helpt ona den toestand «enigermate 
te verklaren.

Men had eenmaal In den Maasmond een zeer gr o o tan 
machtigen toegang tot het achterliggende watergebied.

V

De vloe^ trok daar geoakkelijk In en verbreidde zich 
snel langs het daarop georienteerde systeem van geulen.
De eb kon ook gemakkelijk volgen.
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Daarentegen was Äe, weg voor vloed- en e "be tro omen 
door de Zuidelijker gaten van kleiner capaciteit^ aan
vankelijk ar «en van grooten weerstand, nauwe buiten
toegangen tusschen de banken, ondiepe openingen Van den 
etrandwal waar door resultierende a tro omen an winden 
een harden strijd gestreden werd om de opening weer 
dicht te maken, althans te beperken* In een estuarium 
met eterken weeretend bij en aan den mond en met ondiepe 
geulen binnenwaarts , wordt de werking van eb en vloed 
binnenwaarts ten «eerste getemperd, hetgeen omgekeerd 
wederom de vergrooting en verdieping van geulen en mond 
tegenwerkt. Bij conmuniceerende geulenatalscia, waarbij 
er een is, dat weinig weerstand biedt en «onder moei
lijkheden op de «es toegang geeft, ls bet voor bet ande
re stelsel, dat versperd ls door plaatselijke weerstan
den, onder de voortdurend en gelijkmatig werkende krach
ten van getijetroomen, moeilijk de overhand te krijgen. 
Dit geschiedt dan ook ten slotte bijn a steeds slechts 
door bijzondere oorzaken, n.l* catastroísn. Deze catas
trofen worden, wanneer zij geen geologischen 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 längeren tijd op stuwt, en springtij# Dit ea- 
mentreffen van verschillende maximale verschijnselen, is 
een zeldzaam gebeuren. Sooals bet M J  kansspelen gaat, 
dat een bijna nooit voorkomend verschijnsel zich in een
korte periode meerdere malen herhaalt om dan gedurende
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zeer langen tijd niet meer op te treden, ZCo is het 
voor de eatstrofen ook vaak. Na de voor Zeeland zoo be
langrijke overstroomingen ná 300, welke zich tot 900 
in Holland voortzetten, was er gedurende enkele eeuwen 
in Zeeland een tijdperk van betrekkelijke rust, welke 
de menschen noodden steeds meer land in te dijken.

Eerst forsche catastrofale stormen verdiepten en 
verbreedden de Suldelijke gaten. De vloed ontmoette 
daarna minder weerstand en ploegde zijn geulen uit.
De getijwerking binnen werd eterker en het invloeds- 
gebied ten opzichte van dat der Noordelijker mondingen 
nam toe. Daardoor vermeerderde het kwantum eb- en vloed- 
water, geleverd door den door stroom verbreeden mond 
waaruit nieuwe verdiepingen en veranderingen van geulen 
en mond ontstonden.

Bijna steeds zijn catastrofale stormvloeden de 
dommekrachten geweest, welke het moge lijk maakten, dat 
de continue en met zekeren tendens verkende uitwendige 
krachten (getij, golven, wind), het geheel naar hun 
beeld konden herschelen.

Wij sullen thans, om tot een klaarder overzicht te 
geraken, telkens stuk voor stuk de ontwikkeling nagaan 
der verschillende landen, welke aan de Wester- en de 
Ooster-Schelde liggen en achtereenvolgenst Zeeuwsch- 
Vlaanderen, Walchèren, Zuid-Beveland, Noord-Beveland, 
Schouwen, Duivelend en Tholen behandelen, hierbij voor
al steunende op de studies van Cambiar, Utrecht Dree- 
selhuye, F.Muller, dr.A.A, Beekman en Blanchard*



64.
Par.3,

HFDST. III - ROM. TUD TOT 128B - 2EEWSCH-VLAANDBRBN •

Par.3, ZEEtmSCH-VLAArmSREN,
~~t Trnrt- — t~* tt ~r "• r r~ "----- -—

De gesohiedenie van dexe «treek is zeer Ingewik
keld door talrijke groote overatrooralngen en oorlogen* 
Het land begon einde de Hete eeuw boven water te ko
men. In 707 wordt Aardenburg genoemd, Öoetburg zou tus- 
schen 707 en 713 öoca? St.Uraumar bezocht zijn. Tusschen 
811 on 817 blijkt de «treek van Aardenburg vaet te lig
gen (Pagus Rodeslus). In 840 bestaan de kloosters Mal- 
deghem en Rodenburg, terwijl In 939 de bedijkte schor
ren tusschen Oostburg en Yzendijk door graaf Arnoud aan 
de abdij St.Pleter geschonken werden,

De streken van Heetkerke, Houttave, Vllesseghem, 
Lisseweghe, Ujrtkerke, Oostkerke en Lapscheure versche
nen tusschen 961 en 988 ten Noorden van Brugge. In den 
loop van deze eeuw ls er ook sprake van de Vier Ambach
ten. Be omstreken van Watervliet worden in 972 gesigna
leerd. Botersand ten Noordoosten van de Braakman, ls van 
990, Axel van 991. Het is echter wel mogelijk, dat vele 
dezer gronden alhoewel boven water, nog niet bewoond 
waren.

Wat de gesteldheid van het land in de 12de eeuw 
aangaat, kunnen we ona volgens Beekman, Boers, Ramer, 
Blink e.a. wenden tot de beschrijving Van Utrecht Dres- 
eelhuys (de kaart die Utrecht Dreeselhuys van de pro
vincie zeeland reconstrueerde voor de 12de eeuw, le aan 
dese schets toegevoegd). In dien tijd bad de Schelde 
ter hoogte van Port 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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Hep de se arm ten Noorden van Hulst, om zich ten Zuiden 
van Axel voort te zetten ale Bolixate. Tor hoogte van 
de tegenwoordige Braakman splitste deze zich In tweeën. 
De Zuidelijke tak* de Sinofalla, liep lange Middelburg 
naar Sluis, hiervan heette het stuk tusschen Middelburg 
en Sluis Lapscheure Gat* Be Noorder tak heet de Elmare 
en loopt langs Yzendijk en Oostburg* Deze heide takken 
kwamen uit in een groote baal, genaamd "Lichaam der Zeert, 
Daarvan werd later een deeVZwln” genoemd* Deze baal 
stond nu naar Gambier meldt, door de Budanvllet In ver
binding met Dama» en door de Relgersvliet met Brugge* 
Beekman geeft echter den waterloop van Brugge tot deze 
baal aan ais VarBSche Vaart, Zoute, Vaart Zwin, langs 
Damme, terwijl de Relgersvliet volgens hem een klein 
watertje ls, dat uit het Westen komende, ten Noorden van

út.' i 4L1Damme in de Vaert Zwin mondt. Ten Wß-eterT van Cadzand en 
hiervan gescheiden door schorren en het Strljdersgat 
(nu Strljdersgat polder), de Zoute (nu Zoutepolder) en 
het Zwartegat bevond zich het Watering de Groe met het 
dorp Moerkerks, Tusschen deze Watering en het eiland de 
Gatemlsse, heeft men een kreek waar de Ooetburgscha 
haven aan ligt* Beekman vermeldt, dat Baarzande In den 
hoek tusschen Sroede en de oude Ycvene, reeds In 1212 
bedijkt werd. Ten Westen van Gatemlsse scheidden Se
ver no en Hugovliet dit eiland van het eiland Biervliet* 
Ten Oosten van A^rderiburg (bewester Bede) stroomde de 
Coxyde. Het eiland Biervliet werd voorts bespoeld door 
de Braakman, In 1285 werden door Jan van Namen bij bet 
Ambacht Assenede, schorren bedijkt In het Zuiden van de
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Braakman* Desa Beharren werden nog doorsneden door de 
Zoute, die Nieuwerhuie (later Sas Yan Gent) »et de 
Braakman verbond#

Ten Oosten Yan de Braakman bleken reeds gronden 
san het water onttrokken te sijn» Het Westelijk deel 
van bet eiland Hemelswaard of Boterzande staakte ook deel 
uit van het Ambacht van Assenede en werd begrensd door 
de Blij tre, die zich weer In fmfen splitste! de Otenle 
en de houtvliet (deze bestaat nu nog in de Zeven Trini
té polders)* Be Blije« was de haven van Axel en ver-

deelde het Axeler Ambacht in beoosten en bewesten 'Ambacht.
Het Ambacht van Zaaraslag ten Hoorden van dat van 

Axel en ten Zuiden von de Otense was in 1200 nog een 
eiland waarop de Zaamslag, Otenee en Andijk lagen.

Ten Westen van het Hulster Aaibaoht heeft men Boli- 
xate en Hellegat, waarvan de laatste doorloopt tot de 
Honte* Het Axeler Ambacht werd doorloopen door de Dul- 
laert, de Vogel, de Saaftingen* Ten Westen Van de Konte 
had men nog niet bedijkte moerassen* De landen tusschen 
Hulst en de Vogel werden met de duidelijke gronden ver
bonden door de Langendam, dwars door de Dullaert,(nu 
nog Langendem polder)*

Tot zoover'heeft men een schets van Zesuwseh-Vlaan- 
deren in het eind van de 12de eeuw* Op de tegenwoordige 
kaart van Hoord-Vlaanderen ls Juist op de Belgische grens 
een vrijwel continue strook waar te nemen van terreinen 
die lager liggen dan de naburige« Deze strook land loopt 
langs het Zwin ten Hoorden van Sluis ongeveer evenwijdig 
aan de Honte, ten Zuiden van Ooatburg, Yzendijke, Bier
vliet, Axel, Hulst, Xieldreoht, Calico* Op de tegenwoor
dige kaarten worden hier moerassen aangegeven*
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Deze streek heeft er dus veel van de Schelde-arm te 
s iju geureest, vaar Utrsoht Dr e s aS.hu.va gewag van maakte«

Xe e’moeilijk le het, o» de geduantewieeelingen uit 
de 13de eeuw «n 14de eeuw te volgen* Historische ge
gevens zijn hier niet voldoende nauwkeurig. Cambler 
schildert de gang van zaken door Op te merken, dat de 
rampen elkaar even snel opvolgen ais de bedijkingen van 
de vele hierboven genoemde zeearmen, m  de vernauwde 
geulen treedt de vloed nu vaak krachtiger opt verwoest 
zoodoende de dijken en herovert ingepolderde landstreken * 
De M e  verzandde b.v., zoodat de monniken van Aardenburg 
In 1244 een kanaal graven naar âlependamoe.

De kreek de Vogel wordt In 1876 bedijkt. Het Oosten 
von Saeftingen wordt weldra bedijkt eu de Sae ft ingen
verdween, naar Blanchard meldt. De slikken, de Waterlan-

■* \den, worden in 1282 door Jan von tias san bij de ambach
ten Aardenburg, Ooatburg en het eiland Biervliet gevoegd,
waardoor de Coxyde, een deel van de Elmare en van de Be

en
verae vernauwen de verbinding tusschen de Braakman en 
het Lichaam der Zee verbroken was.

De overstroomlng van 1277 is naar verhouding tot 
die In 1288, toen de heeia streek van Ossenisse onder
liep, niet belangrijk« Ossenisse werd vier jaar later 
weer bedijkt* Bij Yzendijk en Oostburg ziet men in het 
begin der 13de eeuw meerdere bedijkingen uitgevoerd, 
waardoor in 1267 en 1261 de afsoheldlhg tusschen Vul
pen en het aabaoht Groede verdween.

Dit alles wordt in 1377 echter weer verstoord.
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Par.4} WALCHEREN TOT 1288.-

apoala reed« vermeld werd, is van Walcheren heleend, 
dat het ln¿&5 bezocht werd door Willebrordua, en dat 
de Noormannen er In 837 landden. In het begin der 13de 
eeuw was het volgen» Caabier en Utrecht Dresselhuya 
verdeeld ln vier deelen, onderling gescheiden door wa- 
terloopeni Noord-, Ooat-, Suid- en Wwstwaterdng*
Vanuit het midden verdeelden de wateren zich straalsge
wijs* Naar het Zuidwesten de dealings, die voor een 
groot deel Bottinge heet, naar het Zuiden de Wijtvliet, 
naar het Ooeten de Arae, naar het Zuidoosten de Welein
gen en naar het Noorden de Waal* Deze wateren verzandden 
snel In deze eeuw. Beekman vermeldt, dat bij een gift 
van den Roomsch-koning aan den Graaf van Vlaanderen, 
Walcheren In 1007 ais kín geheel eiland behandeld wordt 
en dat deze wateren reeds In de Ile eeuw van de zeear
men gescheiden waren door £én doorloopende bedijking om 
geheel Walcheren heen.

Kroniekschrijvers (Reygersbergi Chron. van Zeeland, 
Boxhorni Chron, van Zeeland) melddën wel, dat Weetkapel- 
le zeevaart en overzeesehen handel heeft gehad. Het moet 
dan, zooals Beekman opmerkt, mln of meer beschut gelegen 
hebben. Wellicht waren de banken de Rassen, de Kalloot 
en Kuerena, die nu nog voor de kust liggen, toentertijd 
hooger (platen)* In het begin van dit hoofdstuk ls reeds 
gewezen op de nauwe openingen die vermoedelijk vanaf de 
7de eeuw In de duinenrij aanwezig waren« Men kan zich 
dus de vraag stellen of deze banken restanten, van de 
oude duinenrij, of, gelijk de Vlaamsche banken, door de
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getijstroomen zijn aangevoerd« Beekman acht da geschied
kundige gegevens omtrent Westkapelle echter 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, 6, ZUID-BEVSLANDf TOT 1088.

Bit ölland draagt zijn na am In officieel* stuk
ken reeds In 976| ala Pagus Bevelanda. De huidige vorm 
van het eiland le ontstaan uit vele kleine eilandjes. 
Omstreeks 1200 sag het er heel anders uit dan thans,
Bet Westelijk deel bestond feítelijk 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 overgetSfeven* zoodat haar oude loop moeilijk te 
bepalen ls. Men neemt gewoons lijk met Utrecht Dresse 1* 
huya, van der Aa en Holle a telle aan, dat deze waterloop 
lange de Westzijde van de in 1530 opgemerkten Zanddijk 
liep. Dit sou ook in overeenstemming zijn met de terreins- 
gesteldheid aldaar« Bij en door den Woordboek van de Pol
der Kruiningen zal de Yerseke zich dan leta Oostwaarts 
ongebogen hebben. Van Bewesten Yerseke was V/olfaartsdijk 
gescheiden door de belangrijke Sehenge^ en Baarlandy en 
Börselen door het 2wake. Wanneer de afzonderlijke deelen 
van Zuid-Beveland Bewesten Yerseke bedijkt en vereenigd 
werden, is In het algemeen niet met zekerheid te zeggen* 
Het oudste daarvan ls Kiese, dat in 1247 Ingedijkt werd* 
Sedert I271 heet het Gerbernisse, Beoosten Yerseke werd 
in Oostwestelljke richting doorsneden door de Hinekelinge. 
Het Btuk ten Noorden hiervan was verdeeld door de Vemout- 
eea, ten Oosten waarvan men Reimerswaal vindt. Verder 
ziet men in dit Noordelijke deel nog de Duvernee.
Tusschen Boreale en Baarland heeft men de Dlerlk, terwijl 
Boreelen zelf door de Yve doorsneden werd*
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Tan Westen van Bewesten Yerseke vindt men veel 
schorren ais Heinkenzand, Schuisse, Steeniase, etc., 
met de wateren Schengee en Looyve. De vereeniging van 
de verschillende dealen gaat vanaf het einde der 13de 
eeuw geregeld haar gang* In 1209 was Wemeldlnge De** 
dijkt. Voor 1289 was het reeds met bewesten Yerseke ver- 
eenlgd. In 1580 en 1289 werden de schorren Ove a ande,
(nu Polder Oud-Ovoaande) en Heinkenzand (nu Polder Ou
de land) bedijkt en warea zoo eilandjes geworden*

De vorm van Zuld-Beveland In, 1288 le dus uit de 
kaart van Utrecht Drasselhuys op te maken, mits men de 
noodige aandacht besteedt aan de Ingeschreven Jaartallen.
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Par*6, KOORD-BEVELAND TOT 1288.

In 1106 wordt deze na&m het eerst in een charter 
genoemd. Daarvoor was het onder de algemeens haasi "Bo- 
velandM begrepen. Dit eiland ie door de Zuidvllot van 
Wolfaartedijk gescheiden* De WIJtvllet verdeelde het 
In de 12de eeuw In tweeSnr Bewesten en Beoosten Wijt- 
vliet, wat toentertijd twee afzonderlijk bedijkte ei
landen waren. De Wij tvliet werd tusschen 1208 en 1247 
in het Koorden en in het Zuiden af gedamd* De ove rs tro o- 
ming ín 1288 brak echter door deze dammen heen.
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Par.7, SCHOUWEN,TOT 1288,

Sohouwen Is een Ton de oudste ueeuwsohe eilanden,
Rit lal waarschijnlijk, «venal» bij Walcheren, t« danken 
zijn aan bet feit, dat men M a r  te maken had met een 
bestaande duinenrij waar een aanwas een gunstig aanhech- 
t ingap unt aan heeft. In 838 was het bewoond, in 976 
wordt van Pagus Soaldis gesproken, waarin dus de nasa 
Schelde tot uitdrukking komt* Ook hier heeft de geschie
denis veel gedaantewisselingen gezien.

V$ór de 13-de eeuw weet men van de geschiedenis van 
Behouwen zeer weinig met zekerheid. Flori» V heeft het 
aangeduld ala geheel bedijkt te zijn (1291). In de 13de 
eeuw was het In zes dealen onderverdeeld*

Het eerste bestond uit de gronden van Ranease en de 
Haamstede, die van de rest gescheiden waren door de 
Schelveringo. Ten Oosten hiervan lagen de dorpen Haam
stede, Burg, Clauskinderen, NoordweIle, Serooskerke en 
Elckerzee 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 Kulden in 1276, De resten hiervan 
vindt men op de topografische kaar t nog in den vorm van 
de Elokerzeesche 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 Ín het Oosten Brouwershaven lag.
De Duvenee, die nog Ín het kanaal Br ij dorp-Brouwer shaven 
bestaat, was de grens met het vierde deel waar de dorpen 
Kerkwerve en Regerskerke op gelegen waren. Ten Zuidoosten 
van Schouwen, over een stroom Haai je genoemd, strekte
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ilch Quaal of Poort-ambaebt ast de atad Marilzae en 
en het dorp Boráendamme uit. Bet taeda deel heat Zuid* 
land« Schouwen wend in het Oosten bocpoelA door de 
Gouwe of Golde, een breed« stroom, waarvan hetNoadeliJk 
deel Bunnemeere en het Zuidelijk deel Zuld-Gouw heette« 
Moer Noordelijk verdeelde de3o waterloop sich in twoeSn 
oïjï Ureischor heen, de Boord-Gouwe tue3chen Schouwen en 
Dreischor en het BIJkwater of Boorderdïep tusschen Drel- 
echor en Duiveland. Voor de geschiedenis beetudoering 
van Schouwen is van belang het werk van Ur,A«J*F. Fokker i 
’'Schouwen voor 1000w» In deel I, Bijlage B worden repro
ducties van een aantal kaarten van '¿«eland «n Schouwen 
besproken, terwijl van I.V« des Tonibe lm "Bet geslacht 
van Henease van den oorsprong tot 1430% eveneens vele 
Inlichtingen omtrent Schouwen te vinden zijn.
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Par.8 s DUIVELXND TOT 1288,

Het oudste deel van Duivelend la de Vierbannenpol- 
der* In de 12de eeuw waa hat Noordelijk deel van de 
reet door de Steenen Zwaan geaehelden* Hiervan le nog 
een restant te vinden In den mond van een kreek ten Noord
westen van Nleuwerkerk*
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Par.9» THOLEN TOT AAW 1BB8.

In do rij van da tot nu toa behandelde Zeeuwsohe 
eilanden le Tholen, volgens C&triMer, yan den meest re* 
centen datum» In de 11de en 12de eeuw bestond het uit 
vijf deelen.

1) Hat eiland van Stavenlesa*
2) Sint Maartensdijk (de tegenwoordige Cendeland- 

polder) die ten Oosten van andere deelen ge
scheiden wae door de Haastee,

3) ffestkerke met Scherpenlsse* Deze twee streken wa
ren begrensd door de Eede, waarvan de sporen nog 
altijd zichtbaar zijn.

4) Door de Zoutee en de Poortvliet was Weetkerke 
gescheiden van Poortvliet waar de binnendijken 
niet meer bestaan. Ten Zuidoosten van Poortvliet 
stroomde de Striene, met aan de andere zijdeI

5) Opdeland of Schakerloo.
Ten Noorden van deze brokstukken die later het eiland 
Tholen zouden vormen, moeten, volgens Combler veel slik
ken en schorren bestaan hebben, doorkruist door talrijke 
afwateringageulen van de Gr e vel Inge. Een blik op de 

o kaart van Utrecht Dresselhuys zoowel ais op de bij het 
volgende hoofdstuk behoorende kaart van Beekman doet het //-•'/ 
vermoeden billijken, dat de Striene ais Scheld e mond geen 
beteekenls meer had, doch dat deze een van de vele 
onbeteekenende Noordzuld gerichte watergeulen was gewor
den In het systeem waar Ooster en Wester-Schelde hun 
strijd om de overhand voerden*
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De «arete keer dat de Striene (Struona) ale zoo
danig genoemd wordt In de geschledeip.s, le In de erfe
nis van Geertruida, «en dochter van Pepijn van de Lan
den, dl« In 6S3 stierf * Overigens ls omtrent den loop 
der Striene weinig met zekerheid te melden, aangezien 
de overstrooming van 1421 de sporen wegvaagde; Zeer 
waar30hljnlijk kwam de Striene echter tusschen de tegen
woordige dorpen Baarland en Strijen Ín de Maea«

De buitenwatertearing, die eenmaal de oudste dee
len van de groots Polder Poortvliet omsloot, ligt er 
grootendeela nog. Waar later de Vijfhonderd Gemeten aan
gewonnen werden, is te in een voeg veranderd. Vermoede
lijk le het oudste deel van Poortvliet, evenals dat van 
Scherpenlsse, reeds In de 8e of 9de eeuw bedijkt*
I|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 Striene gelegen, werd 
In 1218 bedijkt. Dat de eenmaal zoo krachtige Scheidearm, 
de Strljen of Striene, reeds zijn beteekenla ais zooda
nig verloren heeft, blijkt wel uit het feit, dat hij 
vÄ6r of tegelijk met de bedijking der Vijf Gemeten werd 
af gebrand en dat er in 1220 sprake is van de Oud-Strljen 
polder* In 1286 werd tegen den Zuidoosthoek van het oude 
Scherpeniese en den. Zuidelijken dijk van Poortvliet, de 
Klaas van Steelandpolder aangedijkt en eveneens Mailand*

Far,10I SINT FILXPSLAHD,

bestond in dezen tijd ais zoodanig nog niet*
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Pallii SÀMÆNVATTIHG 1113e HOOFDSTUK»

De Schelde welke vroeger Hoordwearts a tre cunde en 
net Waas en Kijr waarschijnlijk ruimen mend - DelV- 
nium - ter plastee van de tegenwoordige Maasvlakte ge
meen had, die in het Zuiden waarschijnlijk toen fie ee- 
nige, rekar de belangrijkste onderbreking van fien or.fian 
etrandwal wie, tot aan bet estuarium van de Aa, veran
derde gedurende deze periode allengs haar loop om aan 
het eind daarvan ala voornaamste mond dan tegenwoorAi- 
jtren mond van de Ooster-Schelde te behouden, met ale 
tweeden mond een monding van de We ster-Schelde»

Deze gaten zijn waarschijnlijk in den ouden strand- 
wal geslagen omstreeks 300 n.Chr., daarbij nieuwe ver
bindingen scheppend tusschen de lagune en de zee, en, 
door hooger vloeden de lagune-moerassen geregeld onder 
water zettend»

mHa omstreeks 300 kreeg men in het Zuidelijk deel 
der lagune de klei vorming op bet veen. Gedurende meer
dere eeuwen haait dit gebied, doorkruist door zeer vele 
primaire, secundaire en tertiaire geulen, gelegenheid 
gehad door aanslibbing op te hoogen, tot fiat de hoogste 
plekken, reeds voor 700, en wel in het Zuiden, rijp voor 
kolonisatie werden en de mensch zich er blijvend vestigde 

De geulen behoorden waarschijnlijk tot twee gr o ote 
systemen» Van de aanvankelijk overheersehende geul-ays- 
temen waren in groots trekken de primaire vloed- en eb- 
geulen op een Ho orde lij ken afvoer, naar den ouden^ broe
den Hel^nlummond georiënteerd* De daarop aansluitende 
secundaire takken, dus meer Oostwest en Vestoost loopenfie
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beheersehten de gebieden ter weerszijden van de hoofd
geulen. Dit andere hoofdsysteem werd nu tengevolge van 
de doorbraken ïn den ouden strandwal, die aanvankelijk 
nog geen zeer groote beteekenis hadden, zijdelings af
getapt, zoodat oudere, vrijwel Oostwest gerichte secun
daire geulen, door middel van de stranddoorbraken zâlf 
hoofdgeulen werden van een tweede systeem, dat Oostwest 
georiënteerd was* Ret duurde echter zeer langen tijd 
voordat dit Oostwest systeem de overhand kreeg op het 
oude, op het Hel lentum gerichte geulenstelsel* Ais re
den kan worden opgegeven, dat nog zeer langen tijd de 
omweg over het Hel i nium minder weerstand bood aan eb
en vloedsfcroomen en aan de omstandigheid, dat de conti
nu werkende factoren der overheersehende winden en gol
ven, de Zuidelijke doorbraken, waar aanvankelijk weinig 
stroom doorliep, steeds weder trachten te sluiten, al
thans den mond verkleinden» Een werkelijke ovsrheerschlng 
van het nieuwere Oostwest georiënteerde stelselkon 
eerst volgen na een of meer catastrofale aanvallen, 
welke de meer bescheiden Zuidelijke mondingen en Oostwes- 
telijke geulen geweldig verruimden waarna deze de over
hand kregen en daar de dagelijks werkende invloeden be
hielden*

De mensch verscheen waarschijnlijk reeds v¿ár 700 
op de aangeslibde landen en hij begon in het Zuiden, 
niet alleen omdat daar het «erst de slikken boven wa
ter kwamen, maar ook omdat het dichtbij gelegen hooge 
land met zekere ontwikkeling, deze verovering mogelijk 
maakte. Eerst werkende met vluchtheuvels toen de bewoners 
schaars waren, ging men later tot dijkbouw over.
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Het »preekt vanzelf, dat der« eerste aanvallen 
van den mansch op verschillende, van elkaar door geu
len gescheiden,punten plaat» had, omdat ook de boven 
water komende plekken grond niet aaneeneloten. £n het le 
du» logisch, dat het begin van Seeland bestond uit een 
groote menigte afzonderlijke omdljkte eilanden en eiland
jes, door de geulen van beide reeds aangedulde syste
men van elkaar gescheiden«

Het Ingrijpen van den menech In dien tijd ls, 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 eenlgertljd vernietigd* Slechts on
dersteunde hij den natuurlij lcm gang van zaken en werkte 
hij daardoor indirect meda tot versnelling van het ont
wikkelingsproces, dat zich daar In dien sohijnbaren 
chaos van slikken, schorren, geulen en rivierarmen vol
trok.

Aan dezen lndlrecten Invloed van den mensoh ls vaak 
te weinig waarde gehecht en toch ls hij zeer belangrijk*

kik stuk omdijkt land word aan het domein van de 
getljbeweglng 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 aanslibbing 
verminderd», vrij plotseling af en vooral bij hoogere 
waterstanden, bit had tengevolge, dat de natuurlijke 
tertiaire en secundaire geulen, welks vroeger de thans 
bedijkte landen direct" bedienden, te groot werden voor 
hun kleinere taak* tfaar er bestonden zooals wij zagen,
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twee elkaar kruisende, elkaar overlappende stelsels, 
Zuidnoord- en Oostwest gericht, ,

Nu zien wij, dat tegen het einde der hier beschre
ven periode reeds eenlga Noordzuid gerichte wateren 
aantandden of aanslibden« Zoodra deze geulen zoodanig 
aan eapaoltelt hadden Ingeboet, dat zij onder het bereik 
der techniek van dien tijd vielen, naakten de manschen 
er een einde aan en damden de geul af«

Aan het eind van deze periode zien «rij den mensch 
dan ook reeds Zuidnoord gerichte geulen dichten, en 
zijn indijkingen met activiteit aan elkaar sluiten Ín 
Westoostelljke richting. Eerst de eeuwen daarna voltooien 
in zekeren zin de uiteindelijke overheersching van het 
Oostwest gerichte stelsel der groote wateren.

Er rest nu nog een woord over het Zwin.
Het Zwin beschikte in deze periode over een zeer 

groot estuarium,echter over een uiterst geringen zoet- 
wateraanvoer. Het Zwin le in zekeren zin te vergelijken 
niet met de Schelde, maar met het estuaria:;, van de Aa
aan deze zijde van het Hauw van Calais gelegen in Fransch-i

e e 'i i r rVlaanderen. Ook dit estuarium ls in verloop van eeuwen 
volkomen te niet gegaan door de werking der natuur, maar 
krachtig ondersteund door verkleining van het bekken 
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 graaftaen vaart naar Damme,
Van 1250 tot 1600 voltrekt zich bet teniet gaan van het 
Zwin,
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Uit kat vorige hoofdstuk bleek, dat van 900 tot 
rond 1300 voor Zeeland een tijdperk van betrekkelijke 
rust en menechelijke activiteit heerschte*

Kén bedijkte waar dit moge lijk was* Vooral In 
Zeeuwxch-Vlaanderen was de verlanding in vollen gang.
Deze tijd vermeldt weinig of geen belangrijke catastrofen.

Dit kán in verband staan met minder volledige his
torische gegevens en de minder dichte bevolking, ook 
met het feit dat weliswaar doorbraken voorkwamen, maar 
deze minder ernstige gevolgen hadden. Naarmate echter 
de landaanwinBt voortgang had, het domein van het getij- 
bekken meer werd beperkt en de bevdking dichter werd, 
was iedere stormvloed die dijkbreuk tengevolge had van 
meer catastrofalen aard.

Aan den anderen kant ie bet echter mogelijk, dat 
gedurende een vrij lange periode v66r de zoogenaamde 
groots stormvloeden geen gevaarlijk sterke stormvloed 
In Zeeland zelf voorkwam* Zooale te voren uiteengezet 
werd, is de frequentie van het 8 amena tre if en der maxima 
van verschillende invloeden ais lange, zware, van rich
ting veranderende storm, hoogwater der rivieren, enz., 
klein en treden deze uitzonderlijke gebeurtenissen vaak 
na zeer lange perioden dicht na elkaar op.

Echter ook kan hier nog een andere oorzaak verklaring

L AB.B H f  B E  P S B I O P K  V A »

/ . \¿- 'f A1 t¡> j )
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brengen. Voordat de indijkingen werkelijk een overheer-
eehend deel. van bet binnendulnsehe ge tij gebied hadden
Jngenonien - b*v, omstreeks 900 i 1000 » kon het door
de gaten in de duinen opatuwende water zieh over groote
oppervlakte verepreiden en bleven reeds daardoor groote
raapen uit. Haar zoo ais wij In het vorige hoofdstuk

aangestipt hebben, moeten ook de Zuidelijke gaten in den
vandulnwal en de daarop aansluitende blnnengeulenvbatrek- 

kelljk geringe eapaciteit (en geringer dan thans) zijn 
geweest, ten opzichte van het achterliggende getljbek- 
ken* Se mond van de We e ter - Sch e 1de was ten deele versperd 
door een brok ouden strandwal met duinen* Schoons veld, 
dat geleidelijk verdween. De er langs voerende geulen 
hadden stellig niet de eapaciteit der tegenwoordige Wie
lingen; trouwens voor de tegenwoordige Zuidzijde lag 
eertijds Wulpen, en de afstand van Vliaeingen tot den o- 
verkant was kleiner dan nu en had minder diepte. Het ls 
dus zeer goed denkbaar en zelfs waarschijnlijk, dat 
bui tengaat sche op stuwing belangrijk verzwakt het blnnen- 
duinsche getijgebied bereikte waar zij, zooals hiervoor 
feeds 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 vóár de 13de eeuw van 
eigenlijke catastrofen in Zeeland weinig vermeld wordt.

Verandering moest eerst geducht worden bij veran
dering van meerdere der hier genoemde factoren en deze 
veranderden ook Inderdaad ten deele geleidelijk, sommige
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waarschijnlijk *00wel geleidelijk ais sprongsgewijs*
De bedijking nam hand over hand toe. ilan waagde daarbij 
méér dan vroeger en bedijkte reeds vaak bij dieper wa
ter sonder groot voorland voor den dijk* De getljkom 
werd daardoor sterk verkleind} de secundaire geulen had
den geen tijd sich aan .te passen aan den nieuwen toe
stand, dfW.z. xij behielden grootendeels hun capaciteit 
passend bij een grooter getljkom uit vroeger tijd* Ver
geleken bij vroeger liep de vloed voor den dijk hooger 
op en de eb liep lager af*

De bevolking was ̂ oegenoauan* Er waren meer en be- 
langrijker dorpen, zoodat een doorbraak en overstrooming 
aanaârkeliÿk meer echade uitrlchte dan vroeger*

De zeegaten hadden zich verwijd. Schtoneveld was 
geleidelijk verdwenen vóór 1300, Waarschijnlijk waren ook 
tegelijkertijd de Oostwest loopende hoofdgeulen ver
diept*

De dijkbouw moet in dien tijd op vele plaatsen ge
brekkig zijn geweest en vooral aan het onderhoud moet 
zonder ©enigen twijfel veel ontbroken hebben*

Toen de gezamenlijke toestand zoo geworden was, 
kwamen hoog© stormvloeden verandering brengen* Een der 
belangrijkste voorboden van dit tijdperk was de St* A- 
gathavloed van 6 Februari 1288, waarvan Melis stoke ver- 
haalt, dat door den stormvloed geheel Zeeland overstroom
de met uitzondering van Walcheren en Wolf© ar tedijk.
Deze belangrijke vloed werd gevolgd door andere, waarvan 
de belangrijkste vielen in de jaren 1304, 1352, en 1404.

Wij sullen nu dese p^iode weder volgens de verschil
lende dealen van mesland behandelen*
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Par*2; ZKSUWSGH-VLAAKDEREÎÎ,-1288 - 1404,

Blanchard »egt over de ge s ah ledon! e van seeuwsch- 
Vlaandsm en het Zwin in zi Jn werk *]L*a Flandre” i

Er zijn geen catastrofen aan te vijzen ln de ge
schiedenis van het Zwin en nauwelijks ln die van Zeeuwsch- 
Vlaanderen, De overstroomlngen blijken veelal locale ge
beurtenissen te zijn, vaar de mens oh vaak In hooger ma
te verantwoordelijk voor le dan de natuur. De gevolgen 
van deze overatroomlngen zijn meestal tljdelljk en vrij 
ansl weer te herstellen. Ten Oosten van Brugge 1» er 
niet veel verander^ na de 10e eeuw.

De Braakman bestond voor de 14e eeuw reeds.
Het Hellegat heeft het oude kanaal van Hulst ver

vangen.
De Passegeule le steeds weer verschenen op de plaats 

van de oude Elmare,
De Hont bestond en inplaate dat ze nauw zoft zijn 

geweest was ze waarschijnlijk breeder dan nu maar minder 
diep. Wanneer er een verandering píente greep, was het 
altijd In denzelfden »Ín, De kreeken verzandden langzaam 
gedurende 10 eeuwen en dat »len we heden ten dage nog 
gebeuren*

ült den grooten ijver der bedijkingen blijkt wel, 
dat de verlanding in een vrij snel tempo geschiedde,
Hen werd wellicht overmoedig. Het geweld waarmede het 
water In de nauwe geulen gedreven werd, was voldoende 
om telkens terrein te heroveren,

liet den vloed van 1288 werd het land van Oasenlsse 
overstroomd; vier jaar later echter was het weer bedijkt.
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( van de Puttet "Dunes)«
Wulpen werd vergroot. Op het eind van de 14e eeuw 

bevatte het volgens Votais" "Le testament d (Amould 
d’Aldeghem", vijf parochiën*

Voor de gesteldheid ván Zeeuwaeh-Vlaanderen sao* 
wel ala trouwens voor geheel Zeeland In 1300 mag hier 
zeker verwezen worden naar de kaart van Beekman met de 
daarhlj uitgegeven tekst (Geschiedkundige Atlas van Re
dor land, Deel III)#

Hat eiland Kadz&nd was In 1300 nog aan drie zijden 
door het Zwin owgeven. De Noordkust vas vermoedelijk met 
duinen beset* Terhofatede wae reeds be ijkt In 1302 (Me
lis Stoke Boek III va 1125)• Het op de kaart aangegeven 
eilandje Zuldsande la vermoedelijk in de 14e eeuw nog 
In de baijking opgenomen* De Oostelijke Zwintk omvatte 
met twee armen (Zwarts Gat en Vloer) het eiland Wulpen* 
Beekman »egt over dit eiland* "Met heeft In den loop der 
"tijden zeker veel veranderingen ondergaan* o.a* waaraohijn- 
11 jk door afname langs de Wielingen, waartegen het blijkens 
"kaarten van de 16e eeuw door duinen beschermd werdj Ik 
"hab daarom de Noordelijke knot Iets verder Noordwaarts 
"geteekend dan op dia kaarten het geval was«"

Mocht san den mond werkelijk het energieverlies op- 
getreden sljn, dat de Situatie zoo&ls Beekman aangeeft 
doet veronderstellen* dan kan man sich gemakkalijk ver- 
wenigen met een ondiepere stroom dan tegenwoordig en ev 
veneens mat het sterk trompetvormlg Oostelijk deel der 
Honta, wat In later tijd niet meer met het eveznrieht bleek 
te stroken* fNiet geheel In overeenstemming met de Vloer
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zooals deze op de kaart voorkomt, ia het bericht van 
Cambiar, dat de scheiding tussehen Wulpen en Oroede bij
na geheel verdwenen was door de bedijkingen van 1257 en
u
2161 (noot 6, bld.259). Bij Melis Stoke leest man ech
ter over een vloot die in 1302 "den Vloeren" opvoer. 
Terloops zij erop gewesen, dat de Zuidelijke 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 3 lula kwamen.

Het Hazegras, nu de oude Kozegraspolder, werd In 
1304 bedijkt.

Lsmrninsvliet, dat In 1290 een vrije stad werd, heet 
sinds 1331 uitsluitend Sluis of de Sluis 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 Ambacht, 
en Gfatemlsse, waarin het oude Yzendljke, alle dealen van 
het Vrije van Brugge beveiligend. Maar deze landen moe
ten aan de Zuldoostelijke zijde begrensd zijn geweeBt 
door een stroom, daar Roesselaere en Watervliet In de 
nabijheid der. see lagen, Blanchard ziet hierin de Rimara 
"die In 1128 ale fluviolura en In 1188 ais Binarium Mare 
"voorkomt. Dit Is een zeearm" zegt Beekman, "die ten Noor- 
"den van Biervliet moet ingegaan zijn uit den Braakman, 
"daar deze plaats vanuit de Plet droogvoets te bereiken 
"was. Voorts zal hij zich Westwaarts wel uítgestrekt 
"hebben langs de Proostdij "Elmara* die er zeker naar ge-
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naarad is, ongeveer bij de buurt Steenhoven, ten Oosten 
van Ooatburg en dan wellicht imgs de Zuidzijde van deze 
stad, waar de Brugsche Vaart ten deele gegraven ia <1506- 
1516) ter plaatse van een bestaand water* Op de kaart 
is de Elmare dus onderstellenderwijze geteekend, ter 
weerszijden van dijken voorzien, aansluitende bij de 
Braakman*

De Godenvliet (Goodsvliet), de haven voor Aarden
burg, was reeds in de 13e eeuw verzand* Blependawane 
werd nu de haven* Het dorp Coxyde bestond in dazen tijd 
mog en is later in den oorlog met Spanje verloren gegaan* 

Hugovllet la in 1174 het eerst genoemd, had ea 1300 
stadsrechten en een haven aan de Honte naar Beekman meldt* 
Het oude Yzendijke lag op een andere plaats dan tegen
woordig, namelijk ten Noorden daarvan tegen de latere 
Aemlliapolder. In 1404 is het vermoedelijk verdwenen (vol
gens v/d Aai Aardr. Woordenboek VI),

Groede w&e zeker reeds einde 1183 aangedijkt, vol
gens Wamkönig bij de Oude Yvene watering* Dit kwam on
geveer overeen met de oude Groedasche polder van tegen
woordig*

Omstreeks 1300 strekte zich ten Zuiden van de Zimara 
het vasteland nog aaneengesloten uit voIgene Beekman* 
Biervliet had een haven acui de Braakman* St. Nicoleae 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 uít
gestrekt dan In de 15a eeuw, toch In 1300 reeds bestond*

nogVan een ultlooper naar Axel blijkt echter niets* De groots



78*

HOOFDSTUK IV - GEDAANTEWISSELING ZEELAND v,1288-1404}
PAR*2I ZEEUWSCH-VLAANDEREN■-

veranderingen hebben hier (volgens Ramaer, T.A.S.1909) 
blijkbaar niet zoo zeer op 16 November 1377 ais wel 
op 19 November 1404 plaatsgegrepen* De over#tro oming 
van 1377 Is een der meest bekende uit de geschiedenis* 
Een en twintig dorpen in de landen van Biervliet, Yzen- 
dijk en Watervliet zouden verwoest zijn. Van Hugovllet, 
den Kaweer en St. Catherine Is alleen de na am nog over. 
Andere namen worden echter later toch weer genoemd, 
bijvoorbeeld Willemskerks (1402), Gâteraisse (1398) en 
Nleuwkerke (I4l0), De oorzaak dezer rampen liggen voor 
een groot deel bij de slordigheid der dijkgraven en de 
burgeroorlogen die Vlaanderen ten tijde van bodewijk 
van Nevere teisterden*

Na 1404 bleef de Oude Yvene Watering met tweederde 
van Gaternies® behouden en Biervliet bleef met eenlge 
gronden eroniheen ala een eilandje in het water liggen* 
Beae overstrooming strekte zich in het Westen uit tot 
bij Sluis en Aardenburg, In het Zuiden tot de hoogere 
gronden bij Capzijke en Lernbeke. Slependamme, Lane Aar
denburg, Roesselaere, den Hamere, Ysendljk en de Plet, 
verdwenen voor goed. Het Coxyeche Gat werd gevormd tus- 
achen Coxyde en Oostburg; Zwin en Braakman raakten In 
open verbinding met elkaar* Ai dit land was vermoedelijk 
sleohts met Hoogwater bedekt, maar drie belangrijke 
geulen waren er op te merken* de Fassegeule op de plaats 
van de Oude Simara, de Dreoohte waar vroeger de Bevarne 
was en het Zulddlep In het verlengde van de Fassegeule 
ten Zuiden van Biervliet* Aan de Oostzijde van de Braak
man verdwenen voor altijd Tevelsdale, Boterzande, Kou-
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dekerke en Vieachersdorp» De Braakman breidde aIch ult 
naar de zijde van Peerboom.

Tot zoover »enig* gegeven« over de gedaanteverwis
seling van het gedeelte van 2eeuw«ch-Vlaanderen, gelegen 
In het Vrije van Brugge,

Van de vier ambachten blijkt de Boechouter Ambacht 
betrekkelijk weínig geleden ta hebben» Het dorp Boeehoute 
ligt op den rand der hooge gronden en kan zich volgen« 
Beekman leta daarheen teruggetrokken hebben na den raap 
van 1404, binnen tegen den 1«-Gravenj ansdiJ k, dien Jan 
zonder Vree« toen langs dien rand heeft doen aanloggen 
en waarvan het tegen het Noorden gerichte gedeelte Oost
waarts gaat bulten lang« As«enode en over Weatdorpe aan
sluitend aan den zeedijk ten Westen van Axel en Westwaarts 
langs St.Lauren« «n onze tegenwoordige grens ten Zuiden 
van Aardenburg. Er bestaat een kaast van de toen grooten
deólo verdronken Boechouter- en Aeseneder Ambachten van 
1549» Uit deze kaart blijkt dat het gat, ter Nleuwesluuse, 
tussehen de Phllipplne-polder en Cauwan-polder lag en 
la "inne ghebroken In rt jaar 1393 op Sinte lÿneent nacht" 
Vermoedelijk moet dit jaartal 1493 zijn, meent Beekman, 
daar toen de vijf parochiën Mo erkerke, Peerboom, Nle- 
kerke, Eertlnge en Steenlant voorgoed ten onder sljn ge
gaan.

De dorpen Plet en Coudekerke zijn In den vloed van 
1404 gebleven.

Het eiland Wevelawaarde op Boterzande, dat reeds In 
1242 een afzonderlijk deal der Vier Ambachten genoemd
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waa, ging in 1404 verlor an, waardoor de ingang van da 
Braakman zeer veel ruimer werd.

Ten Noorden van het Axeler Ambaoht lag het eiland 
Zaamslag, dat aan de Weetzijde begrensd wordt door de 
atroom Oteneo of Notenee, waarvan de Oteneeeohe kreek 
in de tegenwoordige Zaamalagsche Polder hst overblijfsel 
is. De aohor ten Westen van de Otonee tót aan den Zout- 
vliet werd in 1336 bedijkt»

Van Axel ging de Blide Noordwaarte,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 Ambacht behoorden in dezen tijd 
ook nog de Heerlijkheden St. Janasteen, en Saaftinge.

Voor de turfafvoer wae de oude Ll&ve of Moervaart 
gegraven van die plaats tot bij Hulsterloo* Deze werd 
in 1315 bij Hulst in verbinding gebracht met het kanaal 
van Stekete, 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 binnengedijkte overblijfselen ervan zijn nog in ver
schillende polders weer te vinden. De PoIsvliet is nog 
te herkennen in een kreek en laagte, de Polsloot in den 
Dullaert (Oude Polder), die In 1358 werd ingedijkt, ter
wijl de daarvoor liggende Hulster Nieuwland- en Havenpol
der» met een deel der haven zelf, respectievelijk in 1340
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en 1399, bedijkt zouden zijn*
Een anderen tak van de haven van Kulat waa de Vogel. 

De tor weerszijden daarvan gelegen polders bestonden 
zeker reeds alle in 1300 daar reeds omstreeks 1273 hst 
water self door afdamming tusschen hua dijken binnenge
dijkt werd In de Wast- en Oost Vogelpolders. De Vogel 
Is grootendeels daarin nog ais kreek over.

De groote polder Hontenlsse werd In 1384 overstroomd» 
Ook da gronden van de Heerlijkheid Saaftingen waren 

in 1300 reeds grootendee1b bedijkt. Beekman beredeneert 
dit nader In zijn werk. Ten Oosten van den Brugschen Pol
der wordt in 1360 de Leys-, Lies- of Lulspolder herdljkt. 
"Thans" vaart Beekman voort HIs nog slechts een gedeelte 
"van de voormalige oppervlakte der oude Heerlijkheid bs- 
" d ij kt, de Brugsche- en Leyepolders en Polder Vranken- 
"dijk van Namen, zijn nog onder water."
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PAÄ.3: WALCHEREN van 1288-1404.

Castraeka 1300 week da vera van Walcheren Bleehta 
weinig af van den tegenwoordige». Trouwena ln par.2 van 
bet vorige hoofdstuk sagen wij reeds, dat Walcheren een 
stabiele vorm had In tegenstelling met bijvoorbeeld 
Zeeuwsch-Vlaanderen en de Bevelenden.

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 
sinalle duinenrij. Aan de Noordzijde is Walcheren in de 
Middeleeuwen toegenomen. In een brief van Floris V in 
1291 betreffende de uitdijken tusaehen "Wolfartspolve* 

en de "Duenhovede" worden genoemd een "Westpolre" en een 
"Boerapolre1'• Voor 1299 werd de Vrouwepolder, die tijdens 
de bedijking Mûie Poire* heette, aangewonnen. (Volgens 
Ermerinsi Zo eu wah c e Oudheden"). Toen waren volgens de 
Waterstaatskaart ook reeds bedijkt de Beekhoekspolder, 
Gerstepolder en de Hoorder Hieuwlandpolder,

In de Leiranel kwam ongeveer een uur ten Oosten van 
Middelburg de rivier de Aime uit, nu nagenoeg geheel 
verdwenen, maar waarvan dengeheelen loop op de platte
gronden van Middelburg en Arnemuiden (door Jacob van 
Deventer) te vinden is en volkomen Juist te teekenen is, 
in verband met de overblijfselen die nog op de topogra
fische kaart voorkomen.

De Arne was de verbinding voor Middelburg'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 la 1014 bestond. Aan 
weerszijden 'jan de Ame waarin het getij werkte Hepen 
dijken, die ook op de plattegronden van Van Deventer 
voorkomen. De Zuidpkust van Walcheren heeft In de Mid
deleeuwen veel verloren* Vooral tan Wasten van Vlissin
gen*

Heeds een Charter van Floris V van 16 Augustus 1293 
heeft betrekking op "der nieuwer lnseten tussehen Dyx- 
"hoee ende VHssinghe*.

Vlieslnghe was in dezen tijd een kerkdorp, het la
tere Oufl-Vlissinghe, Uitvoerige inlichtingen en schets
kaarten over Vlisslngen zijn te vinden In de verhande- 
ling:wDe ambachtsheerlijkheid van Oud-Vliseingen en de 
"wording van Nieuw-Vlissingen", door P.K. Domisse, Het 
bezat een boohtige haven van ongeveer 1600 meter lengte,

In 1308 liet Graaf Willea een nieuwe haven aanleg
gen, bijna recht, en opengehouden door een apulboezem 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 Vliscingcn gelegd, die het land tegen de 
see beveiligde (Smallegangei "Nieuwe Chronijk van See
land", bldz, 653),

In dozen tijd worden onder West-3ouburg twee inham
men bultengcdijkt. Waarvan een vóór 1331 en de andere in 
1398, Van de eerst is in 134S nog een stukje herdijkt, 
dat later echter weer verloren gegaan le, Groote inham
men waren dit niet, Se waren gedeeltelijk gelagen op de 
plaats van de tegenwoordige Buitenhaven van VBesingen en
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sn één voor de tegenwoordige stad en gedeeltelijk ook 
nog ten Westen van de haven van (Oud) Vlidsingen,
Tusschen Vllssingen en Koudekerks heeft men de lnlaagdijk 
van 1293 niet kunnen behouden en moeat men verder terug. 
In 1366 en 1367 maakt men daar een nieuwe lnlaagdijk 
die al vrij gauw de zee moeat keeren,,

Aroorauiden lag In dezen tijd nog ten Zuiden van de 
Amemond. Dit le de oudste van de drie plaatsen van de
zen awi die aan de Arae gelegen hebben.

hetWalcheren had in deze toch stormachtige periode 
betrekkelijk rustig. Zelfs In 1404 worden geen rampen 
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 succes 
heeft, noodig te maken. Aan den Noordkust, bij Amemui- 
den, verschilt Walcheren nog het meest met den tegenwoor- 
digen vorm.
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Far,4* ZUID-BEVKLAND van 1283-1404.

Onder desen naara zal besproken worden de gedaante- 
wisselingen van Wolfortadijlc, Zuld-Beveland en Börsele.

De vele eilandjes, slikken en gorzen in het Westen, 
die Beekman op zijn kaart van 1300 aangeeft doen zien, 
dat de scheepvaartweg Looyve « Zwake, reeds tn staat van 
verwording Ís« Bovendien valt op deze kaart ap, dat 
Kuid-Beveland, het later verdronken land incluis, door 
¿¿n groote dijk geheel verdedigd is. In bet Westelijk 
deel zien we met de namen Lerumei, Scenghe, Zwake en 
Looyve, enkele der voornaamete waterloop«» «angeduld. 
tilt een charter van 1395, waarin Albert van Beiren aan 
de Heeren van 's Heer Arendskerke al deze gronden geeft, 
put Beekman e enige namen* Zoo lagen voor de Noordweet- 
punt van de Westwatering, Ankeveer, Folre, Selnisee, 
Coessaert* BIJ Walcheren trof men het Arnemulder zand.

In par« 5 van het vorige hoofdstuk zagen we, dat 
op Heynkenszand en Ovezande, reeds bedijkingen plaats 
hadden.

In 1365 werd het eilandje Ovezande door de Nieuw- 
Ovezandepolder verbonden met de polders van West-Baarland*

Beekman meent, dat de afdamming van het Wijstvllet 
In het Noorden van Bewesten lerseke bij Cattendijke In 
1300 een feit was.

Stormexand was oen opwas, dus door een geul geschei
den van den vasten wal* In 1390 werd bet ter bedijking 
gegeven aan de Heeren van Vera en Kruiningen. Omstreeks 
1300 bestonden reeds de waterschappen mßt eigen dijksbe-
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s.turen, Westwaterlng, Oostwatering en de Zuidwatering.
De Hinke le ging door de Hinke lache polders, waar

van de Oost*. Inkelsche polder (ingedijkt in 1486) nog 
bestaat onder Kruiningen.

De Weet-Inkelsche polder komt op de kaart van N. 
Vlssoher nog ten deele ala schor voor en is weggevallen. 
Beekman meent nu, dat in 1300 de plaats van beide polders 
grootendeels door de Hinkele sal lngenomen sijn geweest.

De afdamming van de b tro om blijkt pas in 1340 be
gonnen te zijn* De nu nog bestaande Krabbendijkache 
Vliet is waarschijnlijk een restant van dit water.

In 1301 mondde de Vemoudsee ten Westen van Reimers- 
waal in de Ooeter-Schelde.

Vermoeddijk ia een geul, het Loodijksche Gat genaamd, 
in de verdronken gronden tegenover Bcberpenlsse een spoor 
van de voormalige Vernoudsee.

De Duvenee geeft Beekman aan ais reeds afgesloten.
In 1331 was aan de buitenzijde van dezen afslultdam 

reeds een polder aangedijkt.
Reimerswaal was in dezen tijd in opkomst en kreeg 

in 1374 stadsrechten.
Tus sehen Honte en HInkelinge had Waarde, behalve 

de We sterveer polder in 1300 ongeveer dezelfde gedaante 
ais tegenwoordig. De polder Valkeniese strekte zich ver 
in de Honte uit. Deze komt nog voor op de kaart van N. 
Viseoher. In 130^ was deze polder grooter dan op de genoem 
de kaart, daar van dit Ambacht in 1630, 1632 en 1642 
niet minder dan 486 gemeten en 137 roeden sijn afgeslagen.

Behalve dat Valkeniese sich ver in de Honte uit
strekte, lag ook den geheelen Zuidelijken dijk van de
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watering ten Oosten daarvan tot de Schelde meer buiten- 
wo arte dan de dijken van de tegenwoordige polder» al-

4

daar,
Borsele urna in de 14e eeuw een verzamelnaam voor 

de eilanden ten Zuiden van Weetelijk Zd-Bevelend, waar
onder de Baarlanden,

Die eilanden waren West-Borsale, Oost-Borsele, West
ii aar land, oorspronkelijk neg uit een We s ta lijk (roet Oude-
lande) en een Oostelijk eiland bestaande, en ten Oosten

*

van dit laatste Oo st-Baarland * De naam "mare* komt nog 
voor in de Langeraar«polder*

Tu sschin West- en Oost-Boraale had men de Yve* Even-
s t / r

eena was er een Yve tussohen Oost- en Weat-Baarland en
toréeleéén tua ach en We at-3 aar land en Oost-B»«*!«!*#, Van de twee

de zijn nog overblijfselen te vinden aan de Noordzijde 
van folder Ellewoutsdijk en Oudelande* Dit water heette 
ook wel Zwin*

Van de Aarde is nog een restant in den vorm van een 
sloot tuesehep de Gemeenten Hoedekenakerke en Baarland, 

Beekman neemt aan, dat de vijf eilanden in 1300 
reeds door dijken met elkaar verbonden zijn* De polder,
't Westeynde van Borsele1' genoemd in 1376, was vesl 
grooter dan d< tegenwoordige polder Borsele( hij strek
te zich verder West- en Zuidwaarts uit volgens van Mie
ris* Charterboek.

Ooet-Boróele omvatte in 1300 Ellewoutsdijk roeglii 
het Westen CdUdorpe en in 1st Oosten den waarschijnlijk 
toen reeds ingedijkten polder Kverlnge*

Ooetelijk van Ellewoutsdijk lag een opwas die van
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die van Teat-Baar land gescholden was door de Dierik, 
Hieruit werd tegen Ellawoutedijk do Everingpolder aan
genomen met ovardijking van de scheidende geul, die nu 
nog terug te rinden le.

Be«km«n concludeert uit het feit, dat de polder 
Driewegen In 1331 re ede bestond, dat de daarachter gele
gen Noordpolder re ede in de 13e eeuw moet sijn aangedijkt, 

De bedijking van Stulvezand ia in 1300 een feit 
te noemen. Vermoedelijk werd het in de 14e eeuw door de 
bedijking van den (Ouden) Dlerlkapolder, due met over
dij king van de Dieriks, met West-Baarland verbonden. Hiwfc 
*ijn veel grondbraken voorgekomen. Tussoben 1318 en 1340 
werden van de watering Oost-Baarland ongeveer 80 gemeten 
door de Hont afgeslegen, Vinninge en Oostende sijn bij
na geheel verdwenen, Tusaehen 1318 en thans sijn er ech
ter ruim 1400 gemeten verloren gegaan. Hiervan komen er 
1300 op rekening van Ooetende.

Hongeradijk kan aangenomen worden in 1317 reeds 
bedijkt en aan Wolfaartadijk verbonden te zijn geweest.

Al is het een historisch feit, dat zich in de 12e
en 13e eeuw een eiland uitetrakte van de Schelde bij het

Groestegenwoordige Saa van Ötwjty in bet Oosten tot het Veergat 
in het Westen en dat dit eiland Wolfaartsdijk heette, soo 
heeft de loop der ge schiede tile door in 1334 met een he
vige vloed dit eiland met water te bedekken, bet ons 
wel »eer 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 sijn eenlge resten overgebleven van Sabblnge
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(van der Baari Wolfaartsdijk)*
Beekman wijst er ¿a» ook op, dat sijn vormgeving 

van dit eiland niet dan net voorbehoud aangenomen dient 
te worden* Ook von de polders waaruit het eiland van 
1300 door achtereenvolgende bedijkingen la ontstaan, 
le nlete bekend*

Ooetekrke en Hongersdljk bijvoorbeeld, sijn onder
gegaan bij den geduchten St.Cleœenevlocd van 1334* Ha 
1370 werd een gedeelte herdijkt in de Oosterlandpolder 
en een nieuw dorp Oosterk gesticht*

Hongerdljk bleef echter ook een eeuw drijven*
Van Westkerke gingen in 1334 aeker twee polders In 

het Westen bij Hulde verloren* Muide of ook wel de 
Pietig, beaat een kasteel, dat volgens Beekman vermoe
de lijk op een plaats In de huidige Egbert-Petruspolder 
lag, maar door den catastrofalen vloed van 16 November 
1377 verdronk bijna al het overige. Het dorp en het 
slot Mulden gingen daar bij voorgoed ten onder.
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Par.5* IfQORD-BKVELAIÍD van 1288-1404.

Gambier deelde one ia telja geciteerd wark mede , 
dat de dammen van de Wljtvllet in 1288 en 1304 doorge-

’"i.

broken waren, maar daarna veer hersteld. Deze herstel
ling moet volgens Beekman voor 1326 geschied zijn. In 
de 14e eeuw is bij het eiland san het Oost- en tfesteind 
een stuk a ange dijkt. In het Oosten namelijk Ka to Nieuw- 
land door de bedijking van de schor de Laat en de over- 
dljklng van de geul tuseohen deze schor en Beoosten 
Wijtvliet, de ?aal gehe*tea« Dit zou geschied zijn in . 
1358* Hiervan zijn nog overblijfselen te vinden in den

s "

tegenwoordigen Leendert Abrahampoldar. In bet Vesten 
werd Kampe noch Niwuwland aangewonnen, de juiste datum 
hiervan Is echter niet bekend*

De verschillends vlo «den van 1288, 1304, 1362 en 
1404 Waren voor Noord-Beveland even zoo 1 vele randen. 
Door de overatroomlngvab 1404 verdween Kats Nieuwland 
weer*

Beekman hseft niets vernomen omtrent "Gr on tbr axemen” 
of vallen langs de kusten van het oude Noord-Beveland.
In de 14e eeuw schijnt men sr wel bevreesd voor te zijn 
geweest, in verband met hst landwaarts opdringen van 
de geul van den Üuidvliet* In 1340 vierden de eerste 
twee Hlnseten* gelegd. Dit waren weinig beteekenende 
dijkjes van 10 voet hoog an 4 roeden breed, ter weers
zijden van Kortgene• Het heelo eiland droeg hiervan de 
kosten en dat zou ook met andere ,n>g te maken inlaag' 
dijken geschieden. Andere hoefde men eohter niet meer te 
maken.
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Par, 6 i NOORD-HEVJSLAND,

Het Noord-Beveland van dezen tijd grensde niet 
onmlddellijk aan de 8che 1deaim maar was daarvan geschei
den door uítgestrekt« buitengronden, gedeeltelijk aan
sluitend aan Noord-Beveland en voor een ander deel self 
een eiland vormend*

De vorm van dese gronden reconstrueert Beekman 
naar de gegevens die J, Rejrgersbergh in Chron* Zeeland 
op bid, 295 en 297 daarover verstrekt*

"De Wijtvliet boog sich buiten den Noordelijken 
"afeluitdara naar het Westen om, tue sehen Wele en 
"Kamperland uit te komen in den wijden mond van de 
"Oude Lek, Beoosten Wijtvliet had vooral aan den 
"Hoordwesthoek veel voorlanden* daarvóór lag door 
"een smalle geul ervan gescheiden, var Noordwaarts 
"uitstekend, de Laege Plaat, terwijl aan de Noord
oostzijde van het eiland een plaat, later de Co- 
Hlijnaplaat lag, aan de overzijde van het kleine 
"Paal, met dit water reeds vóór 1304 gedeeltelijk 
"binnen de omdijking getrokken. Voor al deze gron
d en lag, ais het ware in een boog daaromheen, het 
"eiland Worighesant, later Orlzand, daarvan door een 
"zeearm, het (Qroote) Faal gescheiden. Dit eiland 
"heeft zich vermoedelijk nog verder noar het Noorden, 
"tot dicht bij Behouwen uitgestrekt, terwijl het 
"Faal,toen waarschijnlijk een nog veel breeders 
"stroom, misschien wel de hoofdarm van de Schelde 
"was. Want het Faal vormde hier de scheiding tua- 
"sehen de belde groote deelen van Zeeland, Bewesten
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"en Beoosten Schelde en werd zelfs nog in 1606 ais 
"zoodanig door de Staten van Seeland aangeduid. ''

"Eet eiland zal uit eenige zandgronden achter 
"de duinen en overigens uit "schorren bestaan hebben" 

"Hoewel Worighezand in 1361 ter bedijking werd 
"uitgegeven geschiedde dat eerst veel later."
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Far* 6 t SCHOUWEN, van 1283-1404.

Da belde werken die in par. 7 van bet vorige
Hoofdstuk nog genoemd zijn tot nadere oriëntatie Ín
de geschiedenis der gedaanteverwisseling van Schouwen,
kunnen Beekman'» goedkeuring niet overal wegdragen, zoo-
dat de kaart, die laatstgenoemde reconstrueerde uit de
hem ten dlenete staande gegevens, hier en daar eenlge
verschillen zal toonen met genoemde werken» We noemden 

»e«reeds de z*g* ẑ Sfe deelen waaruit Schouwen Ín de Middel
eeuwen bestond. Merken we nog op, dat bet Zuldland 
In 130ü ongeveer den geheelen diepen Inham van deX  *
Schelde aan de Zuidzijde van Schouwen Innam, maar In dan 
loop der tijden bijna heelemaal verdween door vallen. Dit 
deel wordt ook wel Sutkerc genoemd*

Wanneer Floris V In 1291 orde op de "dijkage aldaar" 
hield, kunnen we ona Schouwen ten Oosten van de Sehel- 
verlnge In 1300 wel bedijkt voorstellen. Beekman meent, 
dat de groote wateren die eertijds het eiland onderver
deelden, In dezen tijd grootendeels toegeallbd zijn.

Van een groote stroom die in 1156 nog wordt genoemd, 
de Hlloherseo, (Elkerzee), en die toen Schouwen van 
Zuid naar Koord doorsneed, zijn de drassige landen van 
*Laag Schouwen" onder Kerkwerve" en Serooskerke misschien 
nog een overblijfsel. Eiker ze e le daarin opgekomen, even
als Schorrendljke en wel daar, waar zijn Noordelijke 
mond was, In het Soudemara diep. In een arm daarvan aan 
de Westzijde, de Elle of Helle, Is Ellemeet op- of aange
wassen. De Schelveringe scheidde zooals we reeds zagen,
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de duinstreek van Schouwen van het overige af.
Dat dit water( dat vermoedelijk niet veel meer dan 

een kreek was, een belangrijke verkeersweg voor de vaart 
van Holland naar Brabant en Vlaanderen sou geyeeet zijn 
zooala des Tombe meent, komt Beekman minder waarschijnlijk 
voor. De Noordelijke en Zuidelijke dijken van het deel 
van Schouwen, dat Beoosten de Schelveringe gelegen was, 
liepen heel anders dan de tegenwoordige. Aan de Zuidzijde 
werd heel veel grond verloren. Vaar de dijk ongeveer ge
legen moet hebben is slechts hij benadrlng te bepalen met 
behulp van de Verliesen aan grond die ona uit oude stuk- 
ken blijken* In de ordonnantie van Floris V betreffende 
de dijkage van Schouwen van 1291 wordt reeds over "inse- 
ten" (lnlaagdljken) gesproken. Reygerabergh deelt mede, 
dat in 1352 aan de Zuidzijde van Schouwen veel inlagen 
moesten gelegd worden "deur die grondbraeekelen", Uit 
een en adner mag besloten worden, dat de Zuidkust vanj
Schouwen sieh minstens tot de rechte lijn Bordendamme- 
Burgsluis 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. 6 
zagen, n.l. dat de Faal, die indertijd vermoedelijk de 
hoofdarm van de Schelde was, sterk in beteekenis achter
uitging. Het water drong zich 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 waarschijnlijk kort na. 1286 aangedljkt *sesr 
Clae skinder Nieuwland" •
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Na het sluiten van de Schelveringe aan het Zuid- 
einde, is deze kreek in vrij korten tijd verland en 
daarna werden de Zoute Hayman en andere gronden bulten 
de waterkeering in het Noorden lngedijkt. Deze indijking 
ligt vermoedelljk tuaaohen 1913 en 1339»

Brouwershaven was in dezen tijd nog slechte in een 
stadium van opkomst.

De eenlge atad op Schouwen was Zleriksee (sinds
1347).

Boamenede, vroeger Bonroe, was waarschijnlijk ¿én 
van die landen of eilanden, die in de 12e tot 15e eeuw
ale moerdijken, tijdelijk bedijkt en bewoond zijn ge-

*

weeBt om er te moeren voor de zoutnering en die daarna 
werden verlaten en voor eb en vloed kwamen te liggen,die 
dan door kleiafzettipg weer hoogere, vruchtbare landen 
werden en later meer bedijkt werden.

Zomerland moet voor het einde der 14de eeuw verla
ten of verdronkenen toen, of véér dien tijd^is Bomraenede 
er van gescheiden. (Op de kaart van Beekman komt Zomer
land niet voor).

Het eiland Dreisehor, dat den 'bgonwoordigen polder 
Dreisehor en het grootste deel von polder 's Heer Jansland 
op Dulveland omvatte, werd in de St. Agathavloed van 1288 
verzwolgen* het bleef hierna eenigen tijd drijven en 
werd in tweeën gesplitst. Het eerste werd ais afzonderlijk 
eiland herdijkt en vervolgens ook de rest met een deel 
van het verlande Dijkwater en ten Zuiden daarvan gelegen 
gronden aan de Vierbannen van Duivelend vastgedljkt in 
1305* Combler vermeldt hierover*
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"Het dijkwater was in 13C4 nog dusdanig, dat er 
"een seeolag geleverd werd tusochen de Hollandsehe en 
"Fransehe vloten eenerzijda, tegen de Vlaamsehe"«

De Gouwen verzandde.In 1373 en 1374 werd de stroom 
in bet Noorden afgesloten door de bedijking van de polder 
Hoord-Gouwe* Hierdoor was Dreisehor geen eiland meer. In 
1378 ontstond de kleine polder Gouwkens-Nieuwland.
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Par. 7* DUIVELANS VAN 1288-1404.

Het j ona ta daal van de ons reeds bekende Vierban
nen, NIeuwland, Ia op de kaart van 1300 reeds aangegeven, 
Op rekeningen van 1340 en 1341 komt het voor. In 1353 
werd Ooeter-Nieuwland, later Ooeterland, ter bedijking 
uitgegeven.

Op Duivoland vindt men nu nog de overblijf aeIon 
van de Steenen Zwaan, in den vorm van kreeken en moeras
sen. Beekman vermoedt, dat de poldertjes groot en klein 
Beleren, in welke laatste het gehucht Vianen met een 
veer op Stavenisse ia ontstaan, haar den vorm te oordee- 
len, ouder dan Ooeterland zijn. Sue zouden ze voor 1358 
bedijkt moeten zijn.

Lange de Zuidzijde heeft Suiveland, lent verloren, 
n * . oorspronkelijkDe teren'-oortira dijV V.v. ispeen inlani-'.ljk.
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Par.81 THOL'Jf VAK128B-1404*

Da vorm van dît eiland op de kaart van Beekman 
is gevonden aan de hand van de uitvoerig«? en e e er be
trouwbare studie van A. Hollestelle over dit eiland»

De dijk langs de Schelde lag ongeveer 500 à 800 
Heter maar naar buiten dan tegenwoordig. De Zoutepolder 
aan da Haastee (Pluimpot) ten Noorden yan Scherpenlesa 
le vermoed« lijk pas na het onder Poortvliet behoor ende 
Mailand bedijkt en wordt het eerst in 1327 tegelijk met 
de Steelandpolder genoemd*

De cijfers die men hier pu op de kaart van Beekman 
vindt, geven de volgorde yan de bedijkingen aan, sooals 
die waarschijnlijk van het Zuiden naar het Noorden zul
len hebben plaats gehad.

Veel later dan de andere aangewonnen dealen waren 
in hot Noorden de Welhoeken en Kalland bedijkt, welke 
laatste reeds in 1286 ingepolderd moet zijn geweest. Naar 
berekening moet due de bedijking van het oudste Zuidelijke 
deel evenals dat van Scherpenisee, reedB In de 8e of De 
eeuw zijn geschied.

Tegen den Noordelijken dijk van de Welhoeken is 
reeds vroeg polder Priesterneet aangedijkt en later te

gen deze en tegen de Welhoeken, polder Bartelmeet. Waar
schijnlijk is de laatste van vóór 1325,

De polders Roeland en de Broekpolder zijn iets la
ter aangedijkt, doch vóór 1411.

Hetzelfde is bekend van de Kerkepolder, Peukepol- 
der en Puitpolder.
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In de 14e eeuw werd ook een aanvang gemaakt met 
de bedijking van de schorren van den Zuidoosthoek voor 
de Vijftienhonderd Gemeten.

Da polder ITletxwland kan verondersteld worden in 
1300 bediikt te zijn» En kort voor 1339 was daar da groo- 
te Noordpolder tegen aangedijkt.

Uit deze eeuw gijn bovendien nog bekend, dat de 
Nieuw StriJenpolder in 1310 eu da Muye polder In 1315 
bedijkt waren. Voor 1339 moeten de Oudelandöche polder 
en Middellandsehe polder reeds bedijkt gijn geweest, 
voor 1373 da Vrouw Bslyapolder en van de Deurloopolder 
is bekend, dat er in 1373 octrooi tot bedijking verleend 
werd. Ook voor de D&lempolder vermeldt de Waterstaats- 
kaart ona slechte, dat ge voor 1381 bedijkt is.

Het oude Stavenisse moet minstens uit drie bedijkin
gen hebben bestaan, daar in «on octrooi van Albrocht van 
Beiren van 1391 van een Middelland gesproken wordt, goo
dei toen ook een Nieuwland aanwezig geweest moet xijn* 

Müller meldt nog omtrent Stavenisse, dat het in 
1304 overstroomd en in 1391 weder ingedijkt vas.
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Par.9* SINT PHILIPSLAND van 1288-140-1.

Dit eiland was in dezen tijd nog niet ale bedijking 
aanwezig.
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Par.Sl SAMENVATTING VAN HET VIERDE HOOFDSTUK.

In da Inleiding van dit hoofdstuk le er op gewezen» 
dat de toestand omstreeks 130° na een periode van be
trekkelijke rust zoodanig was geworden, dat hooge vloeden 
niet alleen Ín den stand van zaken verandering konden 
brengen, maar dat deze ook de vorm konden aannemen van 
rampen voor de bevolking.

Dit geschiedde dan ook door verschillende stormvloe
den, waarvan in de thans beschreven periode de voornaam
ste zijn, die van 1288 (St.Agathavloed), 1304, 1353 en 
1404 (St.Ellsabethsvloed). /

Van urat bij dijkbreuk en stormvloed onder water 
ging werd soms alles, soms een gedeelte herwonnen door 
de mensohenj soms werd ook ginde veroverd wat hier ver
loren ging. Zoo vertoonèn deze catastrofale vloeden, in 
het gebeuren wui een vele eeuwen durend proces, niet het 
karakter van volslagen revoluties, maar zijn het telkens 
ais het ware groote mokerslagen, welke het stugge mate
riaal telkens meer naar een uitelndelijk beeld vervaman.

In de priode 1S88-1404 blijkt de verlanding in 
Zuld-Noordelijke richting voortgeschreden te zijn. Zoo 
wijkt in Zeeuwsch-Vlaanderen het Oostelijk deel b.v. 
al niet zeer veel af van den huldigen vorm. De Braakman 
was rond 1300 nog niet grootj de verlanding van het Zwin 
was In vollen gang. Wij sagen echter ook, dat vooral 
de Sint-Eli sabe thsvloed van 1404 een groot deel van 
het op de wateren veroverde land weer verzwolg en de
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Braakman zich belangrijk uitbreidde.
Walcheren verliest weinig terrein lange de Zuid

kust tussehen Vllsslngen en Westkappal, wint eveneens 
weinig In het Hoorden en ziet aan den Oostkant het Ar- 
nemuider zand gestadig groeien*

In de Bevelanden raakt de scheepvaartweg tooyvó- 
Zwake In staat van verwording. In desen 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 me nach 
door Iedere rijpe opwas in te dijken, lang niet altijd 
in den lijn der natuur werkte^ hetgeen zijn werk dan 
ook ween verloren deed gaan* Vele kreeken In de Beve
landen werden afgedamd en verzandden*

In het Hoorden zien wij In deze pál ode landaanwlnst, 
behalve d at in 1334 en 1340 vrijwel geheel W0ifaarts
dijk In de golven verdwijnt om er later weer uit te 
voorschijn te komen.

Hoord-Beveland heeft vele malen geheel of gedeel
telijk in het water moeten liggen voordat er sprake was 
van een stabielen toestand. Ook Ín dezen tijd zien wij 
dit deel van Zeeland herhaaldelijk bloot staan aan over- 
stroomlngen en weer bovenkomen* In het uiterste Oosten 
en Westen w&s landaanwlnst op te merken, welke echter 
bij storm zeer gevaarlijk lag* In het Hoorden zien wij 
terreinwinst onder de beschutting van het Worigezand.

In dezen tijd liep de hoofdatroomgeul van de Schát 
de ten Hoorden langs Worigezand nadat ze vroeger vermoe
delijk door.: de groote Faal, oorspronkelijk de grens
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tusschen Zeeland Beoosten en Bewesten Schelde had geloo- 
pen.

In verband hiermede Is dan ook bij Schouwen het 
ver echi jnael van terreinverlies aan den Zuldkuriat en 
terreinwinst-twNMÍ^wíaety In het Hoorden duidelijk*

Dit eiland wordt eveneens meer ¿én geheel. De Gou
we versandt vrij sterk en er ontstaan verlandlngen tus- 
sehen Schouwen, Dreischor en Duiveland,

Ook Duiveland verloor aan de Zuidzijde «enig ter
rein*

Tholan breidt sich vooral naar het Hoorden stevig 
uít, terwijl de Zuidelijke kuatdSeer dan thans naar het

y
Zuiden lag*

De reeds afgedarade Striene is in volkomen staat van 
verwording.

Do concentratie van het water op de Oostwest gerichte 
hoofdgeulen, welke voor intredende eb en vloed de gunstig
ste richting hebben, blijkt in deze periode voort te gaan* 

Van het verschijnsel der konnrormlng in het Oosten 
tegen de hooge gronden blijkt in deze periode nog weinig* 
Deze kernvorming le echter e er et goed mogelijk wanneer het 
Oostweetetelsel geheel overheerscht, en het vloedbekken 
ten opzichte van den ruimen mond te klein dreigt te worden/ 

DooV de geweldige overstroomingen In 1404 in 
Zeeuwsch-Vlaanderen is het vloedbekken zijdelings tijdelijk 
weer vergroot*
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Kluit heeft In "Excursus* VU, p. 118-138 vastge
steld, dat het water binnenwaart e van de Wielingen 
welke vroeger meer Oostelijk lag *n waarschijnlijk 
een tamelijk b re ede blnnenduinsehe kona was volgens 
Engelenburg, vroeger onbeduidend was. Ook Wamkonlg 
in zijn ’'Flandrische Staat»- qnéfRechtsgescMohtes" 
bis zum Jahre 1306", van 1835.1 »p.330, bewijst hetzelfde.

De laatste citeert een charter van Karei den 
Stoute, anno 1469, luidend ais voigti

"Au temps passé l'eau de la Honte estolt 
«si petite, que nuls ou bien peu de navires par- 
*ml notre pays de Zeeland; et que par les Inon- 
«dations l'eau de la dicte rivière de la Honte 
«estolt devenue plus navigable et plus profonde, 
"qu'elle n'estolt au paravent* tellement que tous 
"ou la plus part des navires alont et venont de 
"notre ville d'Anvers, passant la dicte rivière de 
"la Honte"*

Kluit citeert o.a. een stak uit een vonnis van het 
hof van Mechelen aneo 1604, luidend»

"feue dame Jacques comtesse de Hollande et 
"Zeelande voyant que par les grandes Inundations
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"qui advinrent an aon temps et aussi au paravant 
"tant eu Flandre que en Heilande ladite rtviáre 
"de la Honte que par avant «voit oatd petita et 
“peu profonde éstoit devenue ai large et parfon~
'Me, que tous les bateulx tant Karaka« galla e a 
“que y poivent franchement navier et passer que 
"les marchan» eatranglera oommancoient â prandre 
"leur chemin pour tirer en Brabant par leella Hon- 
"te en délaissant le chemin de 1'«acaule de tout 
"temps «ecoustumé en fraudant par ce nostre ton- 
"îfeu de Yersickeroort."

s '

Hieruit blijkt, dat de verandering van de Honte 
van onbeteekanend water» dat voor de scheepvaart dier 
tijden, met Kleine scheepjes, niet te gebruiken was, 
in een ook al weer voor dien tijd bruikbaar vaarwater, 
haar beslag had gekregen in het tijdperk dat in het 
vorige hoofdstuk werd beschreven.

Na 1400 stonden deur on geng van de Wester-Schelde 
wijd open. In Ae periode die volgde werd, wat voor de 
scheepvaart reeds één weg was, door stormvloeden en ook 
door do dagelijksche ge tijba weging verder verbreed, 
stellig verdiept*

Voor bepaalde deelen van beland hebben de volgendd 
eeuwen ondergang gebrachtj zoo voor Saaftingen en het 
verdronken land van Zuid-Beveland.

De langdurige InundatieB gedurende de verschillende 
oorlogen, brachten ophooging van het g e inunde erde ge
bied, maar ook een langdurige vergrooting van het vloed-
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bakken* Br had komvorming aan hat eind van Ooster- on 
We e ter »Scha 1de plaat». Zoo kan man soggan, dat in de 
eerste eeuwen volgend op 1400 de ontwikkö ing van de 
v/e o ter-Ocho 1de tot ean volledig en bijna onafhankelijk 
estuarium haar beslag kroeg* Toen na 1800 de Wester* 
Schelde door afsluiting van Xreekrak en sloe geheel 
onafhankelijk van de Ooster-Schélde werd, waB de capa
citeit van het vloedbekken reeds gedaald.

In het navolgende «uilen wij eerst de ontwikkeling 
der landstreken behandelen om daarna op de Schelde self 
terug te komen*
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nDe vreeaelijka atormvlood van 14 November 1404 
"vooral, daarna waarschijnlijk die van 1493 deed de 3Um~ 
"den rondom dan Braakman voor goad ten onder gaan an 
"drijvende blijven, sood&t *ij werden doorgescftuurd met 
"wijde kreeken an »troomen en slechte ten deale, in heel 
"andere groepen werden gedijkt". (Beekman},

Door den St.Slisabethevloed leden vooral Sluis, 
Cadsand, Aard« nb vir g en de Vier Ambachten.

Ten Oosten van den Braakman verdwenen Wevelsdale, 
Koudekerk« i Bot er» ande, Vieec^ersdorp en ten Westoni 
Vatervllet, filmare, Hamer«,YzandiJke, Het land van 
Aardenburg sag sich Coxyde en Aardenburg ontnomen.

De Coxydo in het vorig tijdperk verland werd op
nieuw een water. Biervliet werd opnieuw «en eiland en 
verloor veel grond» De Braakman breidt zich uit in de 
richting van Axel.

Het water, dat al des« gronden grootendeels ver
moedelijk slechts bij hooge vloeden bedekte, had drie 
belangrijke geulen te zijner beschikklngt de Paseego ul« 
waar vroeger de Elmare liep, de Droochte dia fel te tijk 
de vroegere Beverns verving en het Zu i dd iep, dat een 
verlengstuk vormde van de Paeaegeule ten Zuiden van 
Biervliet,

Zwin en Braakman werden door desen vloed » e r  ver
bonden*

Blanchard geeft over den toestand zooala hij ge
worden was, een schetskaartje (waarvan een reproductie
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aan deze schets is toegevoegd). K4J merkt er hij op, 
dat boswel men den Indruk krijgt, dat d* see veel ter
rein heeft £6vormen, dit toch niet geheel Juist Is, aan- 
gesien de meeste overstroomde gronden meer het karakter 
van schorren vertoornen. Hij concludeert nlt het feit, 
dat toen aten in 1667 het graf van Sint Chrlatoffsl 
van Yzendljk terug vond, men de beenderen san de opper

vlakte van de schor vond, er weinig sterke stroom ge
weest was en seer weinig nieuwe stoffen afgezeb ««ren.

Kort na den ramp hervat men het hordijkiugaproees. 
Zoo wordt aangelegd de dijk van Jan zonder Vree e, van 
9t.Laurens tot voorbij AaeeaeddC De dijk verzekert de 
rust der Zuidelijke streken en vormt een steunpunt vdor 
meer Noordelijks bedijkingen. Zoo woelen in 1407, 1410 
en 1412 achtereenvolgens de Hellenpolder, Klokhuytpclder 
en Fazierspolder bedijkt. In 1416 is er reeds weer sprake 
van de tienden van de schorren van Watervliet en Varne*
Xn 1448 denkt men ever de bedijking van de schorren van 
Yzendljke, in 1467 is er een St. Ge or g # sp older, waar vroe
ger Watervliet lag,

Ha 1431 won men langs de Oostzijde van den Braakman 
langzaam terrein door de bedijkingen van Wevelsdale, 
Koudekerk«, VTonendiJk, Hierdoor kroeg de Braakman haar 
oude gedaante weer terug,

In 1461 wordt Othenee weder bedijkt. Saaftingen 
had de verliezen van 1404 en 1421 reeds grootendeels 
hersteld,

Hen ziet, allerwege is in de XSa eeuw het herstel
lingswerk na den ramp van 1404 in vollen gang. In het
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land van Vacs herovert non da landen van Calleo, Xiel- 
dreoht, Verrebroek en Halsei*« 0* verbetering sou echter 
ni at duur*aam Hija want ontlar da rege «ringen van Haría 
van Bourgondii en Haximiliaan van Ooetenrijk van 1477- 
1500 sijn oorlog en burgeroorlog weer aan de orde van 
den dag.

Be see kan na niet voldoende afgeweerd worden en 
reads in 1477 (Cosmas en Damlanusvloed) verwoest rij 
de geheels kust van Blauwpoort tot aan de Schelde* Het 
Aardenburger Ambacht werd overstroomd en we sien het 
enorme Lapseheuregat »ich weer hervormen,

In het tijdperk van 1496^1560, wanneer de politiek 
dese landstreek met rust laat en de r strijd met het wa
ter met suecos hervat kan worden, »iet het water »ich
weer meer en meer torugge drongen, De bedijklngeactivl-

■t
telt was toen vaa/SCW*5rlel aard, n.l. men wilde tende
eerstevin 1404 verloren gronden terugwinnen en men wil

de nieuwe gronden indijken tueechan Kadzand en de kuat* 
Ben gedeelte van de polders dic voor 1477 ingedijkt 

waren, had men sindsdien weer verloren alen gaan,
In vijftig Jaar ondergaat het land een belangrijke 

gedaanteverwisseling* Bij de reeds in 1497 herstelde pol
ders zooals de Oost 3t.«Joriapolder, St.Jan in Bremo, St. 
Lievens en West St.Joriepolder, kwamen in 1501 de Chris
tof feia, In 1503 de Jeronemus, in 1504 de Maria Laurel- 
nenpolder en Hcilepolders en in 1506 de Philippuspolder» 
De Capellepolder was van 1503,'

Dit alles was tot stand gebracht onder de bekwame 
leiding van Jerôme Laureÿns. De familie Laureyns »et



HOOFDSTUK V - GEDAANTEWISSELING ZEÜL.V.1404 TOT calSOOt
PAR «2 t KEEUWaCa-VLAAÏTOSREN *

dit werk voort en zoo ziet men in 15E1 de Oudemans- en 
In 1523 de Goseiaanspolder beveiligd*

Men was hierdoor weer genaderd tot den Zuidelijken 
oever van de Passegeule die Zwin en Braakman verbond» 
maar reeds dermate verland was» dat de Bruggenaren, die 
zeer gesteld waren op dese comraunloatle* in 1516 een 
kanaal hadden moeten graven van Co:cyde naar St. Catherine.

In 1528 bestaat de Paaaegeulepolder» de kreek is 
vasta grond geworden» waar «ich in 1530 nog de Vrijenpol
der bijvoegt* Aan het eiland Biervliet aangewassen schor
ren worden hier aan vastgelegd door de bedijking van
1538. ^

✓

Het Zulddlep ziet zijn afmetingen verminderen door 
de bedijking van Gouden Polder en die Jonkvrouwpo 1der In 
1542 en 1546.

Tu a sehen den bovengenoemde n dijk van Graaf Jan en 
de laatste schorren van de Drooehte, is de geheele land
streek dus vrijwel weer boven water gekomen*

Ook in het We eten breidde het vasteland zich uit.
Het geulensyetecm tusschen Wulpen-Kad zand en het z*g. 
vaste land» was In de 15de eeuw in sterke mate aan het 
verzanden. We hebben híer te maken met de verwording van 
het Zwin-estuarium. In 1548 bestaat de Vloer tusschen 
Wulpen en de kust» al le het In vergevorderden staat van 
verzanding«' Voor de kust van Oro e de was in 1500 d* ver
zanding van de lemmer een feit geworden met het rijp worp 
den van de aldaar opgekomen schor«

Het Zwarte Gat» de andere mond van den in het vorige
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hoofdstuk genoemden Ooatsiljken tak van hst Ewin~e s'Na
rium, was ln 1435 nog opan, maar sal m a t  lang daarna 
g* sio tan sij», aaagas lad d« Brttggenoren hat in-1470 
waar willen openen, met de bedoeling meer water in het 
Zwin te voeren. Bit gebSwrt Isl 1471 inderdaad tender Aat 
het gewensohte resultaat, m l *  uitschuring van het on
dieper wordende Zwin« bereikt wordt* ' Binds 1486 trachtte 
men dan ook de kreek weer ta «luiten, mit nu echter ook 
geen succes bleek te lubben» £r blijft een kreek bestaan 
die in hoofdzaak sleeht* n t  Tloed gevuld wordt./Aan 
belde *IJden dier kreek hebben bedijkingen pleete. Bet 
jaar 1510 neg de Baenatpaldor>ríítataan. Tan den Sint- 

Jana polder is one bekend, .dat; hij In 1502 bedijkt* 1»
1612 overrstroond, in 1637 herdijkt en in 1647 weder 
overstroomd le, waarna hij tenslotte weer bedijkt werd*

Be Antwerpen(polder) werd In 1606 herdijkt, de 4- 
dornls in 1535 bedijkt, de totteni je In 1640, de Hieuwen- 
hoven in 1554, de Lyabst in 1656 en na een innundatle 
nognutdls in 1563.

Inmiddels had de evers trooming van 1500 ernstige 
schade berokkend in het Hulster Ambacht, terwijl in 
het rampjaar 1530 in Zeeuwsah-Yla&nderen ses en dertig 
polders verloren gingen* Ten Ooeton van Temouzen war
den zware verliezen geleden in de jaren 1543 eu 1661« 

Blanchard geeft ons van desen tijd een schetskaart, 
waarop we ala restant van het Kwartegat nog slechts een 
smal water onderscheiden op de plaats waar nu de tocó
te Sint-Anuapolder te vinden is* Bese komt op de kaart 
Flandrle Comitatis Pars Batava van £• Vlsocher ook voor 
en sal vermoedelijk omstreeks 1540 ingedijkt zijn*
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Tusschen 1S11 en 1650 verschijnen op «at In de 15e 
eeuw reeds Br«skinsxand heette, de polders Oud-Brsskens, 
Jong-BreskenS, Kleef sehen-, Barbara en Grunters, waarvan 
er e enige niet steer bestaan* Wanneer men de geschiedenis 
van de vorming van de Zeeuws che landen op den voet volgt, 
kan men consta teeren, dat omstreeks het midden der 16e 
eeuw het b ed i Jk ingewerk er toe leidt, dat Zeeuwsch- 
Vlaanderen een vorm krijgt die veel overeenkomst met den 
tegenvroordigen vertoont. Immers Iets dergelijks is ook 
al eerder geconstateerd en wijst er wel op, <ht die vorm 
niet van toevalligheden afhangt* Wij zien dat Wulpen 
en Cadzand sich vereenlgen met het vasteland, de Braak
man verlandde langzaam noar zeker, de dijken liggen user 
bij Biervliet en Philippine, aan de andere zijde ver
schijnen de Koude- en Lovepolders In 1Ö41-'42. Tusschen 
Philippine en Axel liggen groote schorren die WrIj?voor 
bedijking zijn. Hulst heeft nog een nauwe verbinding 
met de Honte door de oude Haven. Saaftlugen, Oseeniese, 
Frankendljk en Hamenpolder blijven het immer dreigende 
water weerstaan. In 1667 herovert wen na ongeveer twee 
eeuwen de schorren van den Doei.

Wel blijken Wulpen en Cadzand voortdurend zeer door 
de zee bedreigd te worden. Vooral Wulpen, dat b.v. in 
1530 en 1642 overstroomd werd, moet ondervinden, dat 
de Wielingen zieh blijkbaar een grooteren toegang naar 
de Honte wenflcht te vereohaffen* Uit het reeds genoemde 
kaartje van Blanchard, evenals uit andere kaarten van 
dezen tijd le uit het feit, dat Breskens steeds op eeni- 
gen afstand van den dijk gelegen Is af te lelden, dat
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de mond bij Vlisflingen in dien tijd circa là KM min
der breed «ae dan too men tco 1 hot geval le*

Ook Cadsand heeft veel te lijden van het opdringen 
der Wielingen*

Aan het einde der 16e eeuw kan de Zeeuw, die tot 
nu toe met voldoening de resultaten van zijn strijd met 
het water mocht beschouwen, zijn oog weer laten gaan o- 
ver een onafzienbare watervlakte die het grootste doei 
van Se e uwsch-Vlaanderen bedekte. Geweldig is het vloed
bekken, dat de zee in den 80-jarigan oorlog door den 
menech geboden Is. Door den jïfrijd togen de Spanjaarden 
•werd de oeververdediging weer verwaarloosd on de storm
vloed van 1670 heet san 2e euwach-Viaanderen oen ge makke
lijke prooi.

Met dezen Allerheiligenvloed van 1570 beet hot water 
tot Brugge en Gent gekomen te zijn. Bijna het geheels 
land staat weer onder water. Het Zwartegat vordt weer 
opengebroken tsgar-de zee. Vulpen heeft opgehouden te be
staan* Vaar de Brug»che Vaart reeds lang verlaad was, 
spelen nu de golven van Zwin tot Braakman. Er le fien e- 
norme kruek tusschen Axel en Hulst en vandaar n&ar de 
Honte tusschen Saamslag en Stoppeldijk* Ten Oosten van 
Hulst staat alles onder water# Toch zouden ook deze door
braken sn grondverliezen te herstellen zijn geweest wan
neer men aan het werk gegaan was zooale bijvoorbeeld in 
Saaftinge, In 1684 stak man echter zelf de dijken weer 
door en hot land ward nan hst water prijs gegeven inplaats 
van aan de Spanjaarden.
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Op dezelfde wijze verdwijnen Beooetenreade in 1583, 
Groede In hetzelfde Jaar en het land om Axel In 1586. 
floxyde In 158?| Vroomdijk (Vreamdlke) In het Aeeeneder 
Arabacht verdwijnt In 1601 nog In de golven.

Wanneer het land nu wederom aan het water onttrok
ken wordt door bedijkingen dan ia de ontwlkkelingagang 
tegengesteld aan die welke we tot nu toe zagen, Immers 
vroeger bedijkte men van het hooge Zuiden naar hrt Hoor
den, Hu vestigen zich de protestante Zeeuwen in het Hoor
den teneinde daar een soort verdedigingslinie te hebben
voor Walcheren en de Bevelanden, een positie welke juist

/door een strook geinundeerde gebieden ten Zuiden daarvan 
zeer sterk was. Na hot begin van het twaalfjarig Bestand 
(1609) verschijnen de streken van Groede, Ereskens, 
Kadzand, Yzendijke, Axel eu Terneuzen weer* Ba rest 
blijft echter tot 1648 onder water. Daarna herstelt de 
streek zich echter zeer enalj de langdurige ervaring 
speelt vermoedelijk hierbij een groöte rol, evenals het 
fei£ dat door het lange tijdperk dat de vloed hier vrij 
spel had, de schorren flink opgewassen waren. Eet Zwar- 
tegat, de Pasoegeule en zijn kroksn, de geul van Axel 
naar Hulst, worden wederom ingepolderd. In 1690 eu *91 
werd Groadft aan Kadzand verbonden door bedijking. In 
1701 v/er d het Jonkvrouwegat (oude 3e v eme) tusschen Y- 
zendijke en Biervliet gesloten.

Gedurende latere oorlogen worden de Zuidelijke pol
ders nog meerdere malen geïnundeerd. Onder leiding van 
Ir. 'Wildschut wordt er in 1736 ee.i nieuw» verbinding ge
graven tusschen Zwin en Braakman, welke deel uitmaakt
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van de verdedigingswerken. Nog voor het midden der 18e 
eeuw vertoonde Zeeuwsch-Vlaanderen weer een vasten vorm, 
en kon men er zelfs aan denken nieuwe gronden aan de 
zeearmen te ontnemen. Roo werd In 1776 4e Bandkrsek be
dijkt* De Paaeegeule o  een deel van de Coxyde ef Haan
tje aga t werden in 1788 gesloten*

De oude haven yan Hulst was vervangen door een 
meer Westelijk gelegen kraak» het"Hellegat”, dat tusschen 
Zaamelag en Stoppeldijk lag. In 1789 werd de verbinding 
van het Hellegat met de Braakman verbroken doordat de 
Absdale-, Riet- en Wulfsdijkpolders Ín het leven geroe
pen werden en in 1796 ls Hulsp-geheel van het water ge-

 ̂S

isoleerd door den dijk van Luntershock,
Xn de 19e eeuw komt het Hellegat nog slechts tot 

-Campen op de plaats 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 Canisvliet verzandde 
het eerst. De St. Françai«polder dateert van 1709, de 
Moerepuy van 1767, de Caniavlietpolders van 1787 en 1790, 
de Beoosten en Bewesten Blije polders ten Noorden van 
Sas van Gent zijn ook van dat jaar. Toch konden in 1800 
en 1810 groote Transche oorlogsschepen nog met volle 
zeilen Philippine bereiken (schenen welke waarschijn
lijk 4 M* diepgang hadden)*

Xn 1827 versnelt een dijk, die de beide kreeken 
tusschen Sluiskil en Sas van Gent afdamt, de verdere 
verzanding van dm Braakman aanmerkelijk* Nieuwe polders
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laten nu ook In het midden van dezen kreek niet lang 
meer op zich wachten.

Lang hielden de Bruggenaren den strijd om hun ver
binding met de zee lange het Zwin vol, het estuarium 
verzandde echter regelmatig* Vanaf de 15e eeuw nam 3).ttis 
de plaats in van Damme. Uen trachtte de verlanding te 
stuiten door het Zwartegat te openent men opende in 1515 
de Brugsche Vaart tusschen Coxyde en Oostburg om een 
verbinding met de Braakman tot stand te brengtnt doch 
de kreek bleek niet te maden. Drie eeuwen nog sleepte 
het Zwin zijn bestaan voort» totdat de sluiting van de 
Nieuwe Haven (1742) en het definitieve verdwijnen van 
de F&sse&ule In 1783 zijn dood bekrachtigden*

Vervolgens werden nog de Groots Hazegraspolder in 
1789, de Kleine Paspolder in 1793 en de Cranepolder in 
1799 bedijkt.

Zeeuwsch-Vlaanderen is tusschen 1404 en 1300 aan 
vele rampen blootgesteld. Meerdere malen ziet men groots 
stukken van het met moeite veroverde land verloren gaan.

Opmerkelijk ls 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 groots 
verschilpunten met tegenwoordig zijn gelegen in het ui
terste Westen en Oosten, dus het estuarium van het Zwin 
met daarbij Zwartegat en vroeger nog de Vloer en in het 
aan de anders zijde gelegen land van Saeftinge dat, na- 
dat het in 1670 verloren gegaan was en het-kort daarna
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¡variaran gegaan nas en bet kort daarna. gEinuneerd ward 
om de Spanjaarden te verhinderen aldaar te landoni 
tóftt meer herwonnen werd*

De Braakman ia* hoewel hij eteedöin staat van ver
landing heet te sijn, een punt van waar uit vele ver
overingen van het water op het land plaats hadden« Tel
kenmale bij gr o o te rampen blijkt de Braakman vergroot of 
de communicatie tusschen Braakman en Swin hersteld«
Toch blijkt deze verbinding geen levensvatbaarheid te 
hebben i want vrij snel is xe telken*» weer in ataat van 
verlanding.

Na de vele vormveranderingen die de Braakman onder
ging, bleek hij in 1830 aanmerkelijk grooter dan de te
genwoordige tijd hem kent* Van het Zwin wae nog een on
hete e kenend restant over, terwijl meer naar het Oosten 
het Hellegat het oude vaarwater van Hulst, belangrijk 
grooter was dan thans*

De belangrijkste rau pen uit deaen tijd waren*
1. de stormvloed van 1420, waarbij van de Vier 

Ambachten speciaal die van Axel en Aseenede veel te lij
den hadden}

2. de Co erna s en Damiatuevloed van 1477, welke het 
land van Aardenburg verwoestte en het Lapscheuregat 
tusschen Aardenburg en Damme heropende)

3* de stormvloed van 1509 waarbij een gedeeltevan 
het land van Hulst verloren ging)

4« de stormvloed van 1630, die aan 36 polders het
leven kostte)

6. de Allerheiligenvloed van 1Ö70, waarbij het
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Zwartagat heropend werd, Wulpen voorgoed verloren ging, 
•en nieuwe¿é Paaeegeule met meerdere armen Zwin en Braak
man weer met elkaar verbond, het land van Axel bijna ge-

aJUheel In het water verdween, evenpeft^ het land tue sehen 
Axel en Hulst en het land van Saaftingen.
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Par.3* WALCHEREN,- van 1404 TOT ISOO.

Ook In de eeuwen na 1400 bleef Walcheren wat bet 
watu een atabla! «limad, dat *ieh In dezen tijd vooral 
nog wel ultbroldt naar het Oosten, maar waar geen catas
trofale rampen het land een geheel anderen vorm doen 
aannamen, zooals Zeeuvsoh-Vlaanderen en de Ëevel&nden 
*oo vaak ondervonden*

Ais eerste bedijking in desen tijd la te noemen 
die van Wel*ingepolder Ín 1627* Daarna. de Ooater-ïttauw- 
landpolder In 1671, de Oranje- eu de Houwerpoldera In 
1618 en 1620, ^

Het re ede eerder aangeduld* Arnemulder «and levert 
eerst In 1631 den eersten polder en wel den Oud-Joostland- 
polder. Hier kwamen In 1644 de Middelburgerpolder en in 
1671 de Hleuw-Joostlandpolder bij*

Den Oud-Joostland en Middelburger polder *ien we 
op de kaart van N. Via scher (Comita tus Zeelandia) samen 
bet eiland St. Jo ostland vormen.

De Welsing« en de A m e  zorgden er nog langen tijd 
voor dat hier een eiland bleef* i*os door bedijkingen In 
îeiô-'ÔO o.a. aan de Mortier- en Schorrepoldore werden 
de belde eilanden vereenigd.

De groo te Cosma« en Damlatusvloed in 1477, vo or 
Zeauweoh-Vlaanderen een groots ramp, deed sich op Wal
cheren voalen bij V^lsslngen, alwaar e enige polders on
derliepen, «Venais bij Rammekens en Arnemuldeal Ook 
de beruchte dijk van Weatkapelle werd in dat jaar door
broken) dit herhaalt sich ndtg In 1509, 1530, 1630,1631,
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1682f ISOS en 1856.
Smallegange vermeld, dat met de St* Felix vloed In 

1530 Walcheren drie weken blank stond.
De duinen die bet eiland tegen de Noordzee he schut

ten trekken sich terug* Dit wordt het duidelijkste ge
staafd door de mededeeling van Smallegange, dat de over
blijfselen van de Romelnsche Rehállenla-taapel, die 
1» 1647 ontdekt werden, «16 sich in 1695 tweehonderd roe
den van de kust *f in ae* bevonden* Dit kwam nier op 
een voortschrijden van de ae* van 42 voet per jaar*

Ben ander bewijs Is, dat omstreeks 1460 v66r West- 
kapelle een smalle duinenrij Jag, waarvan de blflmenvoet 
slechts ongeveer 90 meter verwijderd was van den teen 
van het buitentalud van den tsgenwoordlgen Westkappel* 
sehen zeedijk.

De genoemde inpolderingen aan de Oostzijde van 
het eiland deden reeds vermoeden, dat de scheepvaartweg 
van Middelburg veel van verlanding te lijden had. De 
verbinding met de sea vas voor Middelburg de Ame, De 
haven werd zoo goed moge lijk op diepte gehouden door 
epullng met bet molenwater aan de Noordzijde der stad, 
dat In 1314 reeds bestaan moet hebben en in 1439 be
langrijk vergroot werd* In 1536 werd de bochtige Am* 
echter vervangen door een nieuwe rechte haven in Zuld
oostelijke richting naar de Lemma 1. In het begin der 
17e eeuw was Middelburg nog een bloeiende bandalsstad.

Tegen het einde der 18e eeuw was echter na de op
heffing van Oostindieehe en Westindische Compagnien, het 
lot van Middaburg ais handelsstad vrijwel bezegeld*
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Het open houden van de haven en de Welzinge werd o te ede 
moeilijker*

Het oude Arnemulden, zooals Beekman het aangeeft 
op de kaart van 130° werd in 1438 na herhaalde aanvallen 
der see prijo gegeven en een nieuw werd gebouwd aan de 
overkant van de Arae op den zoogenaamde» Oosthoek. Dit 

was eenige eeuwen lang een bloeiende handelsstad, welke 
echter door verlanding van de re ede in het begin der 
17e eeuw ging kwijnen* De vergane grootheid van Middel
burg, Arii amu ide en Veere wijst er wel op, dat hier tot 
en met de 17e eeuw wel heel andere scheepvaartmogelljk- 
hedett bestonden dan in den tsgezfcoordlgen tijd*

Walcheren behield dus In dezen tijd zijn We a telijke 
en 2uidwe e telijke kustlijn, zij het met eenlge moeite, 
vrijwel zooals die te voren bestond* Aan den Oostpunt 
vindt voortdurende vervorming plaats, die in den tegen
woordige» tijd ala het ware haar verlengstuk vindt in 
de verlanding van het Sloe*

Werkelijke groo te rampen zagen we niet op Walste 
ren* Het jaar 1477 zag «enige polders verloren gaan bij 
Vllssingen en in 1530 stond het eiland drie weken blank*
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Par,4| ZUID-BHVELAHD VAN 1404-1800.
«* “ w» m m e*jw^*m^4n «Mu e* m m-**»* » mn> we«» m

Ovor hetgeen «r 1st hat jaar 1404 gebeurde »at da 
eilanden Wolfaartadijk, de Zuid-Bevelanden, Boretlen, 
vermeldt de geschiedenis weinig.

Wij kunnen aannamen, dat hier geen belangrijk« 
verlieeen te betreuren vallen,

De naar Veldheren gekeerd« rijde van des« eilanden 
was, rooftla we reeds sagen, in staat van verlanding.

Behalve de Sint-Pieterapolder die In 1390 reeds ba* 
dijkt werd| was voor 3441 reeds de daar tegen aan gelegen 
Noordzakpolder bedijkt en ia 1441 de Oude-Nieuwlandpol- 
der. Hieruit Is vel te conoludoeren, dat de opwas, waar 
Beekman Heynkenssand op toekent* nu nagenoeg met Zaid
ae velan d verbonden le. Duidelijk blijkt, dat de see 
sloh hier steeds meer en neer terug moet trekken«

Dit wee dus geen weg vaar het getij sieh met kracht 
heen en weer soheen te kunnen bewegen.» Xn verband daarmede 
is het misschelen van belang te wijzen op den sser nauwen 
mond welke Beekman aan bet zwake geeft naar Ae Honte»
Het geheel krijgt daardoor de «enigszins trompetvormige 
gedaante, die echter een ongunstige ligging heeft ten 
opzichte van de getijheweging* In 1480 werd de? Ooste
lijke mond van het Zwake gesloten door de lüddelswake- 
polder, Xn hetzelfde jaar kwam ook de daarnaast gelegen 
Oud-Vreelandpolder tot «tand.

Ia 1510 kwanten op de plaats waar het Zwake vas, 
de Oo etzwakepolder, de ^rulnlngenpolder (bij Hisse), de 
Nissestellepolder en de Baar lands te llepo&der tot stand«
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Het inpolderen in desa streek gaat nu resima tig 
aijn gang en koo ziet het Jaar 1631 de St. An thory-, Hoi- 
lee te Ile- en Blatekoppolder op de kaart ver echi Jnen, vaar 
dan in 1564 de Loyvepolder nog bijkomt.

Men danke echter aliena inat dat Zuid-Beveland 
a le ehta een tijdperk van ongestoorde rust en inpoldering 
doormaakte. Zoo had in 1609 eoowel aio in 1511 de Noord
kust het vrij swaar te verantwoorden en werd bijvoorbeeld 
de Nieuwlandpolder bij Wemeldinge geïnundeerd.

In 1630 brak op st. FelixsöLag de dijk van de Oost- 
watering bij booydijke door en verdween het land voor 
80 Jaar onder water. Dui&elijlc is dit geïllustreerd 
door de kaart van Jacob van Deventer*

Zuid-Beveland Bewesten Yeraake, behalve Kouwarve en 
Tolsende - bulten« werd door het opwerken van den Zuid» 
dijk en den Molendijk van Hanaweert tot den Yarsekandam 
en het herdljken van Kruin ingen spoedig weer beverecht; 
Beoosten Yerseke bleef eehter een prooi der golven»

De recnp van 163g legde de ra sul ta ten van den vori
gen stormvloed voor een groot deel vaat met het gevolg« 
dat heele streken niet meer te voorschijn zijn gekomen.

Dit betreft bet bekende "verdronken land van 3uid- 
Boveland*. Slechts Heimerswaal bleef op een eilandje lig
gen. Hat werd echter overstroomd de*-9 in 1532« 1661« 
1565) 36 67« 1664. De laatste inwoners verlaten deze 
zwaarbeproefde stad in 1631.

In 1636 werden in het Zuidoosten eenige Ambachten 
die met de vloeden van 163° en 1632 ten Onder gegaan wa
ren« herdijkt« n.l. de Agger, Bath, Hinkeland en doelen
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en deelen van Everswaard an Rilland, hetgeen echter 
allee weer vernield werd door den vloed van 13 Januari 
1561*

Uit 1536 dateert de polder Kruiningen* Combler ont
leent aan Smallagange dat Vaarde en Kruiningen In 1570 
en Thoxyda en Krabbendijke In 1526 op het water heroverd 
warden en zoo het langwerpig Ooatelijk deel van Zuid-Ba- 
veland vormden dat we heden ten dage ook kennen, zij 
het nog meer naar het Oosten doorgevoerd«

Op de kaart van Visscher komen genoemde polders ook 
voor. Lange de Zuidkust valt «r In de 16e eeuw veel 
torrei nver Ile e te c ona ta te eren ,^o. e de dorpen Coudorpe, 
Sinte Katherina, Westkerke, Oostkerke, Wolfskaartsdorp, 
Ostende en Vinnige« De polder Börse le strekte si oh in de 
14e eeuw veel eerder Vest- en Zuidwaarts uit* Door den 
vloed van 5 November 1530 werd ze overstroomd, hetgeen 
z ich 2 November 1532 herhaalde* In 1606 werd er een 
gedeelte van herdijkt« (3300gemeten),

De Everingepoldar werd In 1595 bedijkt nadat in 
1530 de polder CHii-Everinge ten onder gegaan was.

Stuivezand, oorspronkelijk •** eilandje, werd ver- 
moedelljk reeds in de 14e eeuw aan de vaste wal van Baar
land verbonden* Hat leed veel door grondbraken en komt 
het laatst voor op de kaart van Jacob van Deventer, j

In het Westen gaat de ver landing echter e te ede door* 
Hier komen achtereenvolgen« de polders *s Heer Aronds- 
kerke,(l56l), Ankeveer (1561), Oude Kraayert » Pos t - 
NieuwlandpoIder (1697) en Nieuwe Kraayartpolder (1612) 
te voorschijn* De Börselepolder werd In 1616 herdijkt«
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De We stkraayertpolder lu 1642 bedijkt* Hot beete over
sieht van de resultaten van al dea« bedijkingen op den 
v o m  von Zuid-Beveland krijgt men door de kaarten van 
Beekman (Zeeland In 1300), Jacob van Deventer (1Ä467), 
en van N* Vissoher met elkaar te vergelijken* Ook aan 
de Oostzij da vertoont Zuid-Beveland na de groots Inun
daties wederom de neiging tot uitbreiding*

ïn het Oosten werken Zuid-Beveland en de Brabant- 
sche oever naar elkaar toe* Zoo alen wij laatstgenoemde 
kust sich naar hst Westen verplaatsen door de bedijkin
gen van den Zuidpolder van Woonsdrecht* den Polder Oud- 
Hinkelenoord en den Hoordpolder" van Oessndrecht ln 1651, 
den Prins Karelspoldar In 1728f den üuidpolder van Ossen- 
dreoht in 1741, den Auguatapolder In 1786 en den Polder 
Hleuvr-Hlnkelenaoord in 1801.

Op Zuld-Beveland was voor 1683 de West-Veerepolder 
bedijkt, de Haagspolder en Honnikenpolder volgden in 
1594, de Nieuw-Krabbendijkepolder in 1596, Thola einde 
of Nieuw-Olaendepolder werd In 1636 bedijkt en in 1906 
herdijkt, de IfieuLmdpalder werd in 1818 herdijkt na in 
1648 voor hot eerst bedijkt te zijn geweestj de Nieuw- 
Valkeniesepoldar en de Oude Harlepolder zijn van 1694 
terwijl 1773 bet geboortejaar der Reigerebergeche polder 
is*

De polder Valkeniaaa die veel verder Sc lie 1de waar ta 
lag ala de tegenwoordige, kout op de kaarten van N. Via sohab 
nog in die ligging voor, in 1530, 1532 en 1642 zijn 
hier 486 gemeten en 137 roeden buitengeslagen. Door den 
vloed van 26 Januari 1682 is ze overstroomd en door vlo e-
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den van Januari en Februari 1683 verder vernield, 
daarna bleef ze drijven en ie gedeeltelijk door vallen 
opgeruimd* De Waterstaatsk&art. vermeldt de bedijking 
van de Nieuw«Valkenieeep older In bet Jaar 1694*

Het Noordelijk deal van bet eiland, dat wij nd 
Zuid-Beveland noemen, bet Wolfaartsdljk van weleer, 
bobben we in bet vorige hoofdstuk In een tamelijk de
solaten toestand gezien*

Ia 1429 werd octrooi tot herdijking gegeven voor 
Hongersdijk, dat bijna een eeuw reeds "dreef* Hieruit 
ontstonden twee nieuwe Antoaahten* Door den vloed van 
St.Fontiaansdag (14 Jan*) 1551 ging bet echter met bet 
nieuw daarin gestichte dorp Hongersdijk wederom te gron
de* Op de kaart van Yioscher ziet men op de sehorgroa- 
den nog den toren der parochiekerk geteekend* De ver
loren gronden in bet Vesten ziet men op deze kaart ook 
ais sohorren aangegeven. Langzaam maar zeker herstelt 
ook dit eiland zloh van de geleden raupen. In 1599 
wordt de Oostnlwuwlandpolder bedijkt, gevolgd door de 
Heerenpolder in 1649, de Vesterlandpolder in 1665, eb 
de nieuw SabbingepoIdar in 1692* Deze laatste werd in 
1821 herdijkt* In 1696 breidt bet eiland zieh Weetwaartd 
uit mat den We s tHce rkop o lder, terwijl in 1706 in bet Oos
ten de Ooet-Bfivelandpolder boven water komt* Dit wae aen 
eilandje, aangezien eerst in 1809 de groote Wilhelralna- 
polder bedijkt is* Deze omvat voor een gedeelte het oude 
Hongersdijk*

De afdamming van de Sohenge voltrekt zich pas In de 
19e eeuw*
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Zuid-Beveland heeft In het in dit hoofdstuk behandelde
tijdvak haar tegenwoordige» vorm aterk benaderd. Zoo-

isala opgemerkt werd en ook duidelijk blijkt, de tegen
woordige bestaande langwerpige otrook gronde in wording. 
De verschillende eilandjes Bch&ren sich tot aaneengeslo- 
toiï ïQ&stJfQBt gerichte oevers aaneen. Mag uit de geschie
denis volgen, dat het getij-regirae zich met deze Oost- 
weet geriehte lande tro ok vore enig en kan en deze vermoe
delijk zelf in het laven geroepen heeft, de gedaante 
der oever« bleek eohter niet met de werking van het 
etâede heen en weer slingerend^ getij water te strooken. 
Dit ziet men in het afbrokkelen der ¡Suidkust.We zagen, 
dat stukken van de polders van Valkenisse, Everinge en 
Boreale verloren gingen* Stuivezand verdween; de dor
pen Coudorpe» Sint Katharina, Yestkerke, Oostkerke, 
Wolfaartsdorp, Oostende, Vinnige werden alle een prooi 
van dit verschijnsel.

En evenals het verdronken land van Saaftingen, 
verdween ook het verdronken land van Zuld-Bevelahd*
Er was op het punt waar Ooster- en Westerschelde zieh 
splitsen, blijkbaar meer ruimte noodig. In Zuid-Beveland 
zijn in dezen tijd ais catastrofale gebeurtenissen aan 
te duidem

1. den stormvloed van St.Felixadag 1530 waarbij 
de Oost- en Wèstwaterlng, alsmede de polders Borsele 
en Otid-Everinge, geheel of gedeeltelijk verwoest werden;

2* de stormvloed van S November 1532 waarbij de 
Oostwaterihg opnieuw blank komt te staan en nu grooten- 
deels "verdronken land van Zuid-Beveland"blijft.
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Ook nu weer heeft Boraele veel te lijden*
3. De stormvloed van St.Pontiaanedag in 1551, 

waarbij de in herstelling zijnde polder» geheel Oos
telijk Agger, Bath en Rilland opnieuw verloren gaan 
en Hongersdijk op Solfaartedijk «veneene een prooi 
der golven wordt»

Hét blijkt dus, dat de Noordelijke oever van de 
We star-Schelde nur het Hoorden verschoven le« De Ooe- 
tereche1de heeft veel ruimte gekregen* Uit de kaarten 
tot 1800 ziet men, dat de belde Öcheldearmen »elf veel 
grooter oppervlakte gekregen hebben in het Oosten*
Hier ataat tegenover, dat in het Zuiden het Zwin en in 
de B«ve landen Loyve en B weke geheel verdwenen*
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Par.6* NOQHD-BEVELAND VAN1404-180Q.

In d* vorige hoofdstukken werd van Noord-Beveland 
een korte beschrijving gegeven, hoe bet land er onge
veer uitxag. Doordat het namelijk 66 jaar geheel onder 
water gelegen heeft, mijn vermoedelijk vela gegevens 
omtrent vroegere inpolderingen verloren gegaan.

Gambier meldt one, dat in 1404 Cata Kieuwland ver
dween. Tevens noemt hij 1421 en 1609 «ware jaren voor 
Noord-Beveland. laatstgenoemd jaartal geeft het verlies 
van Campens Nleuwland aan* In 1489 komt aan de Noord
oostzijde Colljnsplaat voor bedijking In aanmerking, 
dit wordt echter nog niet uitgevoerd (op de kaart van 
Viescher blijkt hij wel bedijkt te sijn). Een en ander 
wijst er op, dat, al heeft Noord-Beveland veel te lij
den van vloeden, er toeh nog aanwas plaats heeft*

Bijzonder rampspoedig sijn voor dit eiland de jaren 
1630 en 1632. Hierbij verdween het geheele eiland on
der water. Het bleef ses en sestlg Jaar in dien toe
stand. Merkwaardig is, dat op de kaartvan Jae. v. De venter 
wel de verdronken landen van Zuid-Beveland ais soedanlg 
aangegeven sijn, maar niet die van Noord-Beveland. (Op 
dexe kaart »Iju de faal en Schenge vermoedelijk wel wat 
te breed aangegeven)■

In 1598 is u n  de bedijking van den (Oud) Noord- 
Bevelandpolder begonnen door het bedijken of hordijken 
van de daar liggende gronden» Hit een aantal polders, 
dat tot in de 19e eeuw aldaar le ingedijkt is het tegen
woordige eiland ontstaan, dat echter aan de Noordzijde
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veel door water verloren heeft.
1616 tag den Nieuw Noord-Beveland sehen polder ont

staan. In 1641 was de FraderlkspoXder bedijkt, in 1662 
de Wlssekerkepolder, in 1658 de Kaxoperlandpolder, in 
1670 de Kanpens-Vieuwlandpolder en de polder Al te Klein, 
in|l648 de Stçdspolder, 1686 de Vestpolder en de Oostpol- 
der, 1697 de Heer Janzpolder en Thoontpolder, 1713 de 
Rippolder, 1718 de Adriaanpolder, 1719 de Mariapolder, 
1727 de Annapolder (die in 1894 herdijkt werd), 1747 
de Anna Frisepolder, 1748 de Willem Adrlaanpolder, 1769 
de Jacobapolder, 1771 de Willempolder. Tegenover deze 
landaanwineten staat, dat in 1700 aan de Noordzijde 
Oud- en Wlwuw-'s-Orevenhoek en Oude Leek verloren waren.

Vorighezand (Orizand) was 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 Bewesten- en Beoosten Schelde 
aangeduid door de Staten van Zeeland»

Beekman vertelt, dat Orlzand feitelijk uit twee 
eilandjes bestondi West-Orizand en Oost-Orizand en dat, 
toen de eilanden in de 16e en 17e eeuw verder vaneen 
werden gescheiden, Oost-Orlsand duintjee langs de West
kust had» in 1602 werd Oost-Orizand groo tende els bedijkt. 
In 1640 was het echter zoo door vallen aangetast, dat 
men inlagen moest leggen totdat het in 16^ overstroomde, 
verlaten werd en ten slotte geheel werd opgeruimd.

Op de kaart van N.Visscher komt Orlzand slechts ais 
een klein bankje voor.
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Noord-Heveland blijkt wel sterk vau gedaante veran
derd te «iju* Andera ul tga drukti bet geulensyataem der 
Oosterschelde heeft zich In den loop der eeuwen zeer 
belangrijk gewijzigd. Vooral de gedaanteverwlaaellng 
van Noord-Bevelandt zoomede van Schouwen duldt er op, 
dat de Oosterschelde betrekkelijk smal was tus sehen 
Noord-Beveland en Behouwen^ en veel water kreeg door 
Sloe,Zwin an het Naai. Merkwaardig le, dat de Noordelij
ke geueln ten slotte domlneeren* De Noordzijde van Ko or d- 
Bevaland wordt afgeslepen* Het eiland breidt zieh uit 
In de lengterichtingf we zien ook hier weer een neiging 
tot het vormen van aaneengesloten oevers. Veeregat en 
Zuidvliet zijn hier de eenlge onderbrekingen In den 
Zuidelijken orfever en ook deze bevinden zich In staat 
van verwording. De richting Oostweat heeft hier aan den 
mond w¿el zeer geprononceerd haar weg gebaand* Daarvoor 
heeft het verschijnsel, dat de Noordelijke oevers de ei
landen reeksen aangroeien, het onderspit stoeten delven*
De Noordzijde van Noord-Bre land Immers le bepaald afge- 
echuurd.
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Par.6i SCHOUWEN VAN 1404 - 1800.-

Ifet Noord-Beveland heeft Schouwen wel zeer sterk 
den Invloed ondergaan van de wijzigingen die de Ooster
schelde in haar oevera te voorschijn % riep. De Zuid
kust krijgt eteeds »eer den halven maan vorm, terwijl 
In de reet van het eiland de neiging blijkt te beetaan, 
zich meer tot 4¿n geheel samen te voegen.

Zoo zien we na de bedijking van de Zonnejpairepolder 
van 1400 de Oud-Borvwnede- en Blpoyßpolder en de Nieu
we Nataarepoldcr in 1418 ontstaan«

De Zuld-Nleuwl&ndpolder le van 1443, de Christof- 
felpolder van vi6r 1477, de Groote St.Jacobs-Nieuwland- 

polder von 1487*
De hoek tus sehen Dreischor, Bommenede en het oudere

Schouwen zien we dus in de 15e eeuw zich met polders
*

vullen. Haar ook in de Gouwe gaat de Inpoldering haar 
gang. Aart den k&nt van Schouwen notoeren we in 1489 
den polder de Verbrande Van, na 1603 de Jeroenspolder 
en in 1605 de Zuider-Nieuwlandpolder, die toen herdijkt 
werd, aangezien hij reeds in 1402 bedijkt was. Aan de 
andere zijde van de Gouwe sien tre in 1490 de polder Al 
te Klein verschijnen, in 1612 kwam daar de Groot Bette- 
waardepolder bij, terwijl de Gouweveerpolder in 1628 
de Gouwe voorgoed afsloot en Schouwen en Duiveland dus 
verbonden waren. Men vergelijke M e r  de kaarten van J » 
van Deventer en die van N. VI s scher. In het restant 
van de kreek wordt in 1646 de Klein Bettawaard of S&spol-
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der, in 1710 de Jongepolder «n de nieuwe of Jonge pol
der van Drelschor in 1769 bedijkt of herdijkt.

Toch was dea* tijd voor Schouwen er allerminst een
van aleehta ruatig Inpolderen. Jn den aanvang van deze
paragraaf werd daar trouwens al oyer gerept* Reeds in
1418 werd Zuidland bedreigd, in 1472 werd het dorp Ja**
chenkero pij »gegeven* In 1476 werd veel terrein aldaar
verloren, in 1477 had eenoeverval plaats bij Zuidkerke
en Bordendamma, In 1496 ¿¿n ton Vesten van Looxhavon,
er werd een inlegdijk gelegd, in 1496 wederom een oeyer-
val bij Syraonakerke, terwijl sich nabij Looxhaven in

y1498 de ramp van 1496 herhaalde.
In 1605 was er een nieuwe dijk noodlg bij Zuidkerke 

en in 1611 moesten de bewoners Clauskinderen verlaten.
Op de kaart van H, VI s scher komen daar nog twwe pol

der s voor, vermoedelijk sijn dit dan herdijktngen.
Zierikaee werd in 1528 bedreigd door een «waren 

grondbraak, waarbij men bevond dat een breedte van 20 me
ter land was weggevallen ter plaatse waar men voor den 
val nog 46 roeden uit den dijk tot het water mat. Be 
diepte van den grondval was nog 4 vademen. Beae grondval 
werd nog door verocheidan« andere opgevolgd, die men

i

door hun veelvuldigheid niet kon specificeren.
In 1533 werd een dijk gelegd aohter Bib skerke en 

het volgende jaar waren Brie a kerke en Zuidkerke In het 
water ten onder gegaan. Bij Bordandamrae kwam in 1664 een 
Inlaagdljk tot stand. Vermeld wordt, dat tueschen 1476 
en 1569 ruim 1250 Hectaren verloren gingen, In 1568 
waren w n  het Zuidland nog 642 Hectaren overgebleven, 
waarvan er ongeveer 470 binnen den tegenwoordigen dijk
i  o r v o n  »
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In 1668 ward achter een nieuwe dijk (4200 roeden) 
noodlg geacht van Bordendanme naar Burgtsluls, waardoor 
geheel Zuidland en een deel wan Zulder- en Poort Am
bacht aan de golven werden prijsgegeven, Tengevolge 
van grondbraken In 1660 moest e ^ n  1588 nog een dijk 
gelegd worden bij Rangerakerka; dit herhaalde zich in 
1630i 1636, 1637, etc.. In 1662 besweek dese l dijk, 
waardoor de streek van Rengerskerks verloren ging. Op 
de kaart van N, Vlsecher sijn dese inia en seer duidelijk 
te zien. Achter Koudekerk werd In 1664 een lnlaagdljk 
gelegd, de buitendijk heeft echter «tand gehouden.

Zoo werd In 1674 gerekend, dat Schouwen door de
nveelvuldige Inbraken zoodanig verkleid waa, dat de moeren 

en uitgedolven landeni dia 130 à 140 jaar vroeger In het 
midden van den polder gelegen waren, nu aan den zeedijk 
lagen. Erae tige vallen hadden ook nog plaats In de 19e 
eeuw. Zooals trouwens mln of meer te verwachten was, 
was er aan de Noordzijde aanwas te oonstateeren. In een 
ordonnantie op de dijkage van Schouwen van 20 Auguetua 
1533 van Keizer Karel V werd gesproken van de dijken aan 
de Noordzijde die nu slapers zijn*

Na de sluiting van de Schelverlnge aan het Zuidein
de, Is dit water zeker spoedig geheel verland en daarna 
werden de Zoude Bayman en andere buitengronden In het 
Hoaften lngedljkt. langs den nieuwen dijk van den daar
door aangewonnen strook Is toeVn van Renesse tot bij 
Scharendijke een smalle duinenrij ontstaan. Hen ziet de^ 
groei van de duinen duidelijk door de kaarten van Van 
Deventer en van N. Vlsscher met elkaar te vergelijken»
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Tuseehen Vest- en Oost Repart is In 1608 een In
laag gelegd, In 1699 Is de dijk aldaar over een korten 
afstand op een Inlaagdljk 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 Koord- 
zuid gerichte wateren, zeer duidelijk waarneembaar.

De Ooeter-Schelde heeft haar geulensysteem belang
rijk naar het Noorden verschoven en daartoe de Zuidkust 
van Schouwen ondermljnd en afgeknaagd, waardoor de be
kende halvemaanvomn ontstond, terwijl in de Middeleeuwen 
de kust als een rechte lijn van Bordendarame naar Burgsluls 
verliep.

Wanneer men de kaart vin Vlsscher bekijkt, dan valt 
daaruit op, dat het vloedwater gemakkelijker naar het 
Sloe dan naar de Oo a ter-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 nui. niet van een sterk schurende ebstroom 
die naar het Zuiden afbuigt. Overigens ook in het Noor
den ziet men de verschillende eilenden sieh tot 4ên oe
ver aaneenscharen. Groote stormrampen zijn hier blijk
baar niet te vermelden. Bleahts werd dit eiland meer 
nog dan andere geteisterd door grondbraken.
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Par,7 * DUXVELAND VAN 1404-1800.-

Aan de Oost* ij de alen «rij den namnas In het feit, 
dat in 1467 de polder Oost-Puiveland bedijkt 1» (eiland 
Bruinioae)* Verder verachijnen de poldertjes Groot- en 
Klein Beieren in 1509.

De schor Hardemeet werd bedijkt in 1638, overstroomd 
en herwonnen in 1675 en voor goed verloren Ín 1696» Op 
de kaart van Vlsscher ziet men hem dan ook weer ala 
schor.

Da Stoofpoldor ten Oosten van Brulnlsse la van 
1621. ^

De bedijkingen aan de Westzijde van het eiland zijn 
reeds opgegeven (par. 6 van dit hoofdstuk bij de verlanding 
van de Gouwe).

Volledigheidshalve zij het hier herhaald, dat de 
polder Al te Klein van 1490 is, de Polder Groot Bette- 
waard van 1612 ende Gouweveerpolder van 1628. Dulveland 
was toen één eiland met Schouwen samen.

Voor de verdere bedijkingen in deze kreek die o- 
verbleef, raadplege men de vorige paragraaf.

De uitbreiding naar het Oosten en Westen is hier 
duidelijk. Die naar het Oosten is echter sinds 1675 op- 
gehouden. Keeten, Mastgat en Lijpe blijken steeds meer 
een vitale waterloop te zijn, Oevervallen worden in 
de geraadpleegde bronnen niet genoemd.

Blink meldt ons zonder meert "onderscheidene malen 
"had ook dit eiland van overatroomlngen te lijden.’*
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De kaart van D, W, (7, en A, Netting» (1763) doet 
vermoeden, dat de schorren die op de kaart van Via- 
acher aan de Zuidzijde van Du ive land voorkomen, door 
Ooater-Schelde en Keeten vat zijn afgeachuurd* BIJ be- 
oordeel ingen op grond van kaarten betrachte men echter 
de grootste voorzichtigheid*
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Par.9i THOLEN VAN 1404-1800.-

De St.Elieabethsvloed van 19 Bov. 1404 dead e loh 
ook híer gevoelen* Hollestelle vermeldt, dat we hier te 
maken hebben gehad met een Noord-Westerstorm, twee da
gen na volle maan, due met springtij. De watering van 
Scherpen! s ae en Weetkerke liep toen vermoedelijk onder.

De St.Klisabethsvloed van 1431 veroorzaakte over- 
etroomingen, op Th o le n en Vo ß serae er.

Omatreska 1400 breidde de toenmalige eilandengroep 
die men nu Tbolen noemt, zich naar het Westen zeer sterk 
uit, In dien zin, dat men daar mínder en groo tere ei
landen krijgt. Ten Noorden van den Polder van Schake rio o 
zien we de Nieuvlandpolder, Peukepolder en Puitpolder 
van voor 1411. Ten Hoorden van den ouden Pcldervan Poort
vliet zijn de polders Priestermeet en Bartelmeet even
eens van voor 1411 en daartussphen liggen nog de pol
ders Hooland en Broek eveneens van voor dát jaar.

In 1411 kwam daar nog de Oude Vo«meerpolder bij, 
waar eerst in 1555 de ^bbeeoorapolder nog aan toegevoegd 
wordt, bangs den Eendracht gingen echter ook wel polders 
verloren zoo b.v. Ín 1403 de polder Al te Klein en In 
1570 de Groot Brocdeloo polder.

Daartegenover staat weer de landaanwlnst In den 
vorm van de Oud-Kljkultpolder en Leguitpolder, die be
dijkt waren door het Jaar 1567, terwijl de Vogelzang- 
polder uit dat Jaar stamt.

In het ̂ oorden breidde dit d eel van Tholen, ge
legen ten Oosten van de Pluimpôt zich voorts uit met



139.
HOOFDSTUK V - GEDAANTE WISSELING ZEELAND V.1404~lS00j
Pur .Si THOLEN.

Ooit- West- en Nieuv-Vrijbergen. Ooet-Vrijb«rg©n la 
vermoed*lijk In de 16* ««uw W i j k t  geweest, maar In
gevloeid met den vloed von 14 See. 1511. Se Waterstaats- 
kaart geeft aie b e dij kings Jaar 1669 aan, «venais voor 
Weet-Vrljberge,

Holleetell* weet niet wanneer de hcrdijking pre
cies le. Van We et-Vrijbergen meldt hij, dat bet Octrooi 
tot bedijking In 1654 werd gegeven, en voor Nieuw-VrlJ- 
bergen In 1746. Wog onkel* polder* voegen aiob daar in 
de 19e eeuw bij. Wat bet gedeelte ten Oosten van den 
Pluirapot aangaat, moet speciaal nog oena de aandacht 
gevraagd worden voor de Zutdkaét van de tegenwoordige 
watering van Soherpenlase en Weetkerke. Tot 1630 was 
bier de oeververdedlglng niet too moeilijk. Nadien 
echter, toen de overzijde geheel onder water verdwenen 
was en ar een enorme watermassa voor de dijken van 
Tholen stond werd de toestand ernstiger.

Na deze gebeurtenis heeft de lange de kust vloei
ende stroom deze gronden zeer aangetast, zoodat s* 
slechts met opoffering van groot© kosten te behouden 
varan. Slechts Bokhorn vermeldt, dat Scherpenles* en 
Weetkerke met dezen vloed overstroomd werden. (Kroniek 
van Zeelandi Deel 21, bldz, 428). Hollestelle (bl.34) 
meent, dat de afsluiting van den Pluimpot In 1556 ook 
geen gunstige Invloed gehad heeft. "Had voor dien tijd 
"bij de monding van dit vaarwater nog ©enige etroomeplit- 
feihg plaats, later veranderde dit en nam de nadering 
"van het getij daardoor voortdurend toe".
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Vallen van ernstigen aard deden zich aan deze kust 
gevoelen, Hollestelle noemt bijvoorbeeld dien van Juli 
1555, Augustus 1621 en Februari 1628. (bl*»3?), uit een 
en ander blijkt wel boe we toestand aan de Zuidkust 
van Tholen »loh door de overstroomd*^ van Oost-Zuld-Be- 
veland belangrijk wijzigde*

Ten Westen van den Plulmpot (een stroompje, dat 
ongeveer door het midden van bet huidige Tholen liep) 
siet men eveneens, dat een groo tor en vaster gehael sich 
aanhot vormen is,

Xn 1419 werd de Oud-Kempenshofatedepolder tus sehen 
de Breede Vliet en de Koeten ^gedijkt.

Ten Noorden van den ffoordpolder en den polder Mid
delland werd vermoedelijk in 1441 de polder Uiterst 
Nieuwland tegen het water verdedigd.

De St.Annalandsche- en Ravensoordpolder kwamen in 
1476 daar Westelijk naast te liggen. De Anna-Voedijkpolder 
is eveneens uit het jaar 1475. De hier ontstane naam 
St.Annaland, die ook op de Waterstaatskaartm gevonden 
wordt, is een andere ala de Juist genoemde.

In 1494 kwamen nabij St.Maartensdijk de Slabbe- 
eoornepolder en de Geertruidapolder te voorschijn.

In 1609 werd Stavenisse overstroomd en bleef 90 
Jaar onder water. Op de kaart van Van Deventer »iet men 
het gedeeltelijk ais overstroomd aangegeven.

Het degenereeren van dan Plu impôt blijkt voorts wel 
duidelijk door de bedijking der Smaal» Ij polder in 1616*

Xn 1566 ontstond in den Pluimpot zelf de Pluimpot- 
polder. Het zoo Juist gemende land van StavenlsBe werd
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in 1599 herdijkt en vergroot met de Zuidelijke stukken 
van de Kamer Hal» en Breede Vliet. De beide eersten ver
dwenen volgens Cambiar in 1656 en 1659 geheel*

De Pluimpot werd in 1566 afgedamd en daarna waren 
Steveniase , Sint-Maarten3d!jk, Sint-Annaland en Tholen 
één geheel*

Op de Waterstaatakaart is het spoor van den Pluim- 
pot nog duidelijk te zien.

Evenals alle Zeeuws che eilanden, zegt Gambier, 
heeft ook Tholen van overetroomingen te lijden gehad. 
Echter in mindere mate. Ala belangrijkste data hiervoor 
geeft hij aani 1555, 1570, 1621* 1856 en 1866, Holle- 
stelle voegt daar 6 November 1530 aan toe voor Wulpendal, 
dat toen verdween.

Na 1404 zet de neiging tot het aaneensluiten der 
verschillende kleine eilandjes waaruit Tholen toentertijd 
bestond, zich voort. In den loop van deze paragraaf za
gen we hoe de deelen ten Oosten en ten Westen van den 
Pluimpot zich uitbreidden naar bet Oosten, Noorden en 
Westen» De uitbreiding naar het Westen omvat heel Sta
ven! b bs , dat in de Middeleeuwen vrij ver van de oude 
kernen^ Scherpenisse, St.MaartGnd.ijk) afhad gelegen.
Naar het Noorden en Oosten gaat, zooals uit de behandelde 
geschiedenis duidelijk bleek, de aanwas geregeld zijn 
^ang. Belangrijk is de invloed, die de Zuidkust van het 
eiland íe e ft ondergaan doordat na de overstrooming van 
1630 van Ooat-Beveland het getij-regime zich sterk wij
zigde. Er bleek toen een veel zwaarder profiel voor den 
dijk noodig, de buitengronden werden grootendeele afga-
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«chuurd door het getij dat den kust naderde en o e verval
len van ernstige afmetingen deden »ich meer en meer voor* 

Ho Ile «telle noemt de volgende stormvloeden ala reer 
ongunstig voor Tholen: 1288, 1304, 1404, 1421, 1509,
1530, 1532, 1570, 1625, 1671» 1682, 1715, ISIS» 1825 en 
1006.
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Par.9* ST.PHÏLIPSLAND MK\ 1400-1800.

•pen Noorden van Tholen strekten »Ich in de Middel
eeuwen reeds sohflrren en slikken ultj die In gedaante 
en geaardheid wel w e l  overeenkomst vertoonen »et die van 
Tholen »elf* Git het oogpunt van Scheldeoevers is er aan 
St«Philipsland weinig belangrijks op te merkenj het ligt 
vrij beschut achter Tholen*

In 1487 kwam áe polder Greveniaae tot stand, hierin 
lag het dorp St.Fhillppe. De streek kwam echter weer 
spoedig onder water te «taan, werd in 1497 herdijkt door 
Philips van BourgondiS • Nadien werd het eilandje nog meer
dere malen overstroomd »ooals b»v» in 1611,1530 en 1632.
Vanaf 1532 tot 1*45 bestond er geen 3t.Philipeland. In

*
dat jaar werd echter de oude polder bedijkt. Hier kwam 
InV?76 de Henriëttapolder in het Oosten bij.

Hier kan volstaan worden met de mededeeling van 
Beekman, flat de kustlijn van St.Fhilipsland i» het Zuiden 
en het Westen »ich min of meer terugtrekt en er in het 
Noorden eu Oosten aanwas plaats heeft. Wat het terugtrek
ken van de kust in het Westen aangaat, dit kan men »ich 
in verband met de vitaliteit van Mastgat *n zijpe, waar 
reeds eerder op gewesen ia, »onder moeite vooratollen*

Wat het Zuiden aangaat, »ou men »ich de vraag kunnen 
stellen of hier nist te veel op den algemeen geldenden 
regel gelet is* De Waterstaatekaart geeft hier «en »eer 
duidelijk voorland en een minder belangrijk« geul aan.
De»e geul »ou »Ich echter wat Noordwaarts kunnen bewegen*



HOOFDSTUK V - GEDAANTE WISSELING ZEELAND VAN 1404-18001Par. 101 SAMENVATTING VAN HET VIJFDE H00FD3EJÏU-

Par.lOl SAMENVATTING VAN HET VIJFDE HOOFDSTUK.

Hettijdperk van 1404 tol 1800 wordt voor de Sohelde 
gekenmerkt door het feit, dat gedeeltelijk met geleide
lijke, gedeeltelijk met een aantal plotselinge veranderingen 
(uitwerkingen van oatastrofale vloeden) een karakteris
tieke ' vorm van estuarium bereikt werd} welke wij ook 
thans nog kennen*

Wanneer wij kaarten, welke den toestand van Zeeland 
omstreeks 1300 weergeven, 200 de reconstructie door Beek
man, vergelijken met kaarten van thans, dan lijken be
paalde hoofdvormen der landen engellanden veel op elkaar. 
Maar men moet zich daardoor niet laten verleiden, te ge- 
looven, dat het estuarium van de Schelde in 1300 in het
zelfde stadium zijner ontwikkeling vas ais ruim vijfhon
derd of zeshonderd Jaar later. Het le Juist het typeeren- 
de van het tijdperk 1400-1800, dat het karakter van het 
Schalde-estuarium geheel veranderde 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 Wester- 

Schelde in het voorgaand» tijdperk voor de kleine sche
pen van dien tijd bnbruikbaar was ais vaarweg. Wij we
ten, dat er heusch niet veel water noodlg was om aan de
ze schuiten een bruikbare» weg te verschaffen. Maar om
streeks 1400-1500 was die toestand veranderd en gebruik
te een deel der scheepvaart de Wester-Sohelde* Er be
stond toen waarschijnlijk nog wel geen continue breede 
stroombaan, maar wel een s amena tel vun doorgaande, soos
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diepere, smalle, «ome ondiepe» breed*, aaneensluitende 
wateren en kómmen

Dea* to**tand va» rijp voor verdere verwording.
Stormvloeden ploegden bet samenstel van geulen en 

kommen open tot wat de geologen een broeden "weddenatroora* 
noemen.

Daarbij namen de weeratanden tegen de da ge lijk sobe 
eb- *n vloedbe weging af, doch ook dl* tegen hat gemakke- 
11 jk naar binnen dringen der stormvloeden, welke bun 
volle kracht meer en meer gingen manifesteer en in bet 
Ooaten, waar hooge gronden en middelmatige dijken niet 
alleen den weg versperden, maar door elkaar naderende 
bedijkingen de energie van den vloed deden toenemen* 
Interferentie van de stormvloeden op Oo»ter-en West er
sehe ld* hielp bier om d* twee groot* vloedkommen te schep
pen welke Verdronken land van Zuid-Beveland en Verdron
ken land van Saaftlngen heetrn.

Daarmede hadden de belde Scheldee (maar vooral de 
Vester-Schelde) haar typische gedaante verkregen« von 
breeden wadd*nstroom met aan het eind* tegen de hoog* 
gronden een vloedkom, waarin een soetwateretroom uitmond
de van geringe capaciteit ten opsichte van de geweldige 
hoeveelheden eb- en vloedwater welke het estuarium da
gelijks tweemaal verwerkte.

Deze vorm van breeden mond, wijden hals en vloedbek- 
ken, is een typische vorm, welke wij eveneens opmerken 
bij andere estuaria en waarvan de oude Frie scha Ulddelsee, 
Lauwer see, Dollart en Jadeboeiem typfraehe voorbeelden 
zijn»
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De overheerechlpg Aor belde groote strooman ging 
ten koste van de restanten der Zuld-noord gerichte geu
len, een proces in sijn geheel van seer langen duur, 
maar op alle punten van Zeeland gemafrkelijk te volgen*
He beide groote stroome» eerden daarbij geleidelijk au
tonoom*

De hoofdstrooman, en vooral de Weuter-2chelde, ver- 
den nu over lange perioden verrijkt door seer groote 
nevenvloedkommen in dan vorm van inundaties* Daardoor 
werd het dadelijk ach ga tij gebied en ook dat bij storm
vloed, aanmerkelijk grooter, hetgeen de hoofdstrooman 
Ooater- en Wester-Schelda een as» 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 reaotles teweeggebracht door bepaalde veran
deringen zijn gemeenlijk uiterst langzaam* Een ver- 
grootlng van het Inundatlegebled, dus van den vloedkom, 
door een catastrofe, sal op het estuarium 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 inzee hebben dan geen 
tijd zich aan den nieuwen toestand aan te paasen*

Maar wanneer men bedenkt, dat in Zeeuwsch-Vlaanderen 
eerst in de 18e eeuw blijvend ongeveeç het bedijkte a- 
reaal weer werd bereikt van vóér den 80-Jarigen oorlog 
(waarbij Soaftingen voorgoed verloren ging), dan krijgt 
men de overtuiging, dat da Weater-Sohelde en de mond 
In see ruimschoots gelegenheid hulden hunne capaciteit
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te vergrootcn In verhouding tot een veel grooteren 
vloedkom dan voorheen bediend werd en dan die welken 
wij van 1800 of van than b kennen.

Inderdaad bleken daß ook belde belangrijke veran
deringen te hebben ondergaan* De Weeter-Schelde ver
breedde zich ten koete van de Zuidkust van Zuid-Be
veland en werd vmarschijnlijk ais geheel aanmerkelijk 
diaper.

De vond bij Vlleelngen was ruim l£ Kilometer bree
der geworden ten koste van Zeeuwech-Vlaanderen, ful
pen hield in 1570 op te bestaan na den Allerheiligen
vloed welke de.v achteruitgang plotseling besloot.

n
Eenzelfde proces alen wij sich ongeveer in dezelfden 

tijd afspelen op de Ooft er-Schelde, waar de van Zuid
west inkomende vloedetroom Noord-Beveland en Orizant 
aantast § de eb stroom Schouwen afknaagt en een geweldig 
breede . mond geschapen wordt, een mond met twee hoofd- 
geulsystemen wélke zich binnenwaarts voortzetten* een 
vloedstroosw en een ebstroomsysteem,gescheiden maar 
communie eer end, zich binnenwaarts overlappend en krui
send, zooals men bij de wadden-eetuaria Dollart en 
Jade aantreft. De ebstroom schuurt hoofdzakelijk rechts 
uit, dus Noord of Oost. De Inkomende vloedetroom knaagt 
den mond naar het Zuiden af*

Xn de periode van 1400 tot 1800 ontwikkelt de Ves- 
ter-Schelde zich dus van één der meerdere afvoerwegen 
van een groot en verward vloedgebled tot een bijna ge
heel zelfstandig Fadden-estuarlum waarvan de hoofdtrek
ken zijn* vlo e d kom tegen de hooge gronden, breede hals
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met twee hoofdgeulenstelsels, «eer breede mond mat twee 
overheersehenöe geulen of gaten.

Hen kan niet door het noemen van een tijdstip aan- 
geven wanneer deze typische vorm van ’’Wadden-estuarium" 
bereikt word. Wol kan men zeggen, dat na 1370 door de 
dammen door Sloe en Kreekrak, de We a ter-Schelde eerst 
volkomen, autonoom Is geworden, maar haar specifiek ka
rakter heeft zij tusachen 1550 en 1700 gekregen waar
bij enkele trekken zich geleidelijk toespitsten.

Uit dien tijd, slechts eenige eeuwen gelegen, da
teert dus feitelijk dé Wester-Sehe1de in den vorm waar
mede wij te rekenen hebben.

Xn het volgende hoofdstuk zullen wij enkele veran
deringen nagaan na 1800, Van 1800 ,nf hebben wij de be- 

n
schikkig over betrouwbare hydrografische kaarten, 
welke het mogelijk maken de Schelde z.elf* op verschillen
de tijdstippen te vergelijken. Wij zullen vervolgens 
trachten antwoord te geven op eenige vragen van groote 
beteekenls, Ín verband met de toekomet van de Scheids.
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Wanneer menjna sich te hebben verdiept in de inder
daad zeer ingrijpende gedaantewisselingen van de Schelde, 
zich bezighoudt met de veranderingen welke zich sedert

i

1800 hebben kenbaar gemaakt, dan la de eerste induk, 
dat eigenlijk niets veranderde. De omgrenzing der lan
den ziet er thans vrijwel evenzoo uit ais 130 Jaar ge
leden: tevergeefs zoekt men naar duidelijke teekenen

s
welke in deze of gena richting op wijziging van het 
stelsel duiden. Kr is dan slechts weinig toe noodig om 
te besluiten dat de Schelde haar uit', inde lijken vorm 
heeft verkregen, en men gaat dan schijnbaar maar zeer 
weinig verder wanneer men aanneemt, dat dit stelsel en 
deze vorm sedert misschien twee à drie eeuwen in even
wicht verkeeren en dit evenwicht ook verder wel zullen 
behouden, hetgeen leidt tot een onbezorgde meening over 
de toekomst*

Die gedachtengang volgend vergeet men tweeSrlel. 
Allereerst, dat de groote gedaantewisselingen zich voor
deden gedurende een bestek van achttien tot twintig 
eeuwen, en dat de periode welke het dlchet bij ligt en 
bestudeerd wordt, daarin een kort tijdperk vormt en nog 
wel een periode van rust. Maar in de tweede plaats 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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aangatast zooals vroegerj man heeft geen groo te inun
daties behoeven te stellen eu die gedurende een of meer 
generaties noodgedwongen moeten behouden*

De stormvloeden stuitten op een veel krachtiger 
verdediging dan In vroeger eeuwen] de organisatie tot 
dljkea&nleg en onderhoud le ouvergel^k«? lijk veel beter. 
Wanneer dan nog dijkdoorbraken plaats vinden en overstroo 
mingen verwekten, dan werd onmlddettjk de*. toestand 
hersteld*

In deze periode van rust, welvaart, goede organisa
tie, toenemende technische hulpmiddelen, kregen vloeden, 
welke vroeger catastrofaal waren, vrijwel geen kans en 
stellig konden zij in dit tijdperk het stelsel ais zoo
danig niet wijzigen*

Hét révolutionnaire element In den vorm van storm
vloeden, wae daarmede weliswaar niet tß niet geda&n} 
maar men had mogelijke invloeden ¿La ar van ten zeerste be
perkt, althans wat het omdijkte land betrof en schakelde 
daardoor een door oatastrofen veroorzaakte sterke ver- 
grooting van den ge tij kom uit*

Daardoor behielden de continu werkende invloeden, - 
die der dagelljksche getljbeweglng, wind en golven - 
het terrein en konden deze hunne langzame werking doen 
gelden, echter slechts binnen het door de manschen goed 
vastgelegde en verdedigde kader. In hun werk werd door 
den mensch bovendien nog op drieërlei wijze positief in
gegrepen t door Inpolderingen waardoor het Hoogwaterbek- 
ken werd beperkt, door baggeren tot Instandhouden van 
geulen welke de natuur verzandde - zoo In het Nauw van 
Bath en voor het Oostgat bij Vllssingen - en ten slotte
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door opheffing van de eomniunieatie door Rreekrak en 
Sloe met de Ooster-Schelde waardoor het karakter der 
Waster-Sohelda lichtelijk gewijzigd werd en de totale 
capaciteit daarvan afnam.

De continue invloeden - getijbeweging, wind en gol
ven - werken uiteret langzaam, wanneer man het resul
taat beoordeelt aan de geweldige afmetingen van een es
tuarium ala van de Schelde. Maar toch werken a ij weder 
zoo snel* dat uitgezonderd de Rijn-, Haas- Sohaldemon- 
den en het Thames-eatuarlum» vrijwel alle andere uit 
de Middeleeuwen en Romelnschen tijd bekende estuaria 
op het Zuidelijke deel von de Kordeae verdwenen zijn, 
of tot onbeteekenende inhammen of riviermondingen zijn 
verworden» zoo op deze kust ais aan den overkant.

Daarbij schijnt men bij deze natuurvormen een ver
schijnsel op te kunnen merken» dat aan den vloleueen 
cirkel bij sommige biologische aftakalingsverschijnoe- 
len doet denkeni gaat eenmaal een estuarium achteruit» 
dan gaat deze achteruitgang werkelijk of schijnbaar 
steeds sneller.

‘Ilan moet reeds om deze reden veranderingen van
schijnbaar klein belang niet onderschatten. Dit le te
meer noodzakelijk om een reden welke wij reeds in de in

tileiding tot deze atudie vermelden. Op blz. 8 schreven 
wij ais antwoord op de vraag wat onder een "belangrijke 
'wijzigingttte verstaan is» dat een wijziging welke# den 
grondvorm van het estuarium onaangetast laat en wel ke 
uit geologisch en geografisch oogpunt^waarsohijnlijk on
belangrijk ia» dit wel degelijk kan zijn voor beide be
langhebbende staten Nederland en België, wanneer daaruit
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ta eenigertljd da verplichting voortapruit, met zeer 
kostbare middelen kunstmatig in te grijpen. Deze moge
lijkheid doet zich bijvoorbeeld reeds voor wanneer door 
oogensehljnlljk geringe veranderingen In het enorm uit
ga strekte samanetel van banken eu geulen voor den mond 
van de Yla&rosche kust een drenpel in een voormalige 
vaargeul ontstaat» of wanneer het Hauw van Bath door 
welke oorzaak ook, neigingen vertoont tot verandering. 
Zulke ten opzichte van het enorme estuarium, relatief 
kleine veranderingen, maar van groot belang voor belde 
staten winnen dan nog aan beteekeais door de omstandig
heid» dat de eleehen gesteld ̂ an de vaargeulen toenemen 
en zullen toenemen. Een toestand, welke thans bevredigend 
genoemd wordt, zal het over tien, twintig Jaren geens
zins meer zijn.

Het komt er dus bij de bestudeerlng van het korte 
tijdperk waarover betrouwbare kaarten beschikbaar zijn 
op aan, elke positieve wijziging welke binnen het kader 
van den grondvorm heeft plaats gevonden, belangrijk te 
achten.
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Par.2i DE SCHELDS1Í0ND VJ$ 1800-1930*

A* temías*
Voor de wijzigingen van de Schelde gedurende de 

prlode 1800*1030 ward voornamelijk gebruik gemaakt
von de hydrografische kaarten dar »eegaten en monden

ktjkm /r /¿,^^/^der Schelde van 1825, 1842, 18Î35, 1876**76, 1804**95,
/  u v * fJ0 5U 1907**08 an 1921**22, voorts van de kaarten van Beau*

t > (j(f temp s-Beaupré van 1811«
Daarnaast wae onder meer de studie van den Pr an

adien ingenieur A.Plockt lfDes courants et de la marcha
"dee alluvions aux abords du détroit de Douvres et du

y
"Pas do Calais" van 1863 van nut. Flock vas namelijk de 
eerste, die samen mot Pransche hydrografen onderzoekt, 
«elke veranderingen sich in het gebied der Vlaamsche
banken voor de Hbord-Fransche kust hadden voorgedaan v~
g e d u r e n . d e  h a t  t i j d p e r k  w a a r o v e r
vergelijkbare kaarten ten dienste stonden, A.w.z sedert 
1801.

Dít onderzoek werd later door de Belgische ingenieur
P, de Key gecompleteerd voor het bankengebied tegenover
de Belgische kust en ten da e le opgenomen in zijn werkt
"Etude sur le régime et la o6te do Belgique" von 1886,
ten deels in zijn mededeeling over "l*Esoaut maritime"
van 1692, terwijl van daarin niet gepubliceerde gegevens

SJ»C.later door zijn landgenoot van Uier lo gebruik werd ge
maakt voor zijn studie "Le mécanisme des Alluvions" van 
1926*

Verder vallen te noemen studies van de Belgische hy
drografen Steesels en Petit voor opmst ingen en onderzoe
kingen in het gebied der Scheldemonden, welke «enigermate 
worden aangevuld door de waarnemingen van Berthe lot Uoens

, * *  *  * i -  j  „

Tï< ~/.S ff ! fi/jf f
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B.Veranderingen. „welk» uii de taarten si.ln. op te merken.
Op da kaart van den Franschman Be au te inpa-Beaupré 

- t‘f van 1S11 marken wij In dan mond tan Weaten van Vlissin- 
gen vier geulen opt Oostgat, Deurloo, Wielingen en de 
Passe Française* Ook oudere kaarten vermelden vier 
passen of geulen*

De vier genoemde geulen werden onderling door bank- 
partijen gescheiden en worden hoofdaakelijk aangegeven 
door de namen Hassen, Haan en Innersbank, terwijl de 
Passe Française von de Vlaamaohe kust bij Heyst geschei
den werd door het bankcomplejc, genaamd Paerdemarkt.

Op kaarten van jonger datum heet wat op dase kaart 
ais Wielingen aangegeven lat Spieet, terwijl de Passe 
Française Wielingen genoemd wordt* Zoo blijven de vier 
passen, maar sij heeten dani Ooetgat, Deurloo, Spleet 
en Wielingen*

Op latere kaarten ontbreekt eveneens de naam Inner- 
bonkj daarvoor vinden wij Rib*and.

De veranderingen van geulen en banken sullen wij 
hier soo goed mogelijk beschrijven.

Het Opstgafr.
Iĵ loy iMfr- Vftn 1811 ‘bot *®25 *leïl ^  ie dieptelijnen van 

Ô u, onder gewoon L.W* en die van S H* de Walohersche 
kust tusschen Westkapelle en Blggekerke naderen* In 

Ujl*y \(> 1842 blijkt de geul sich ónder de 8 U.lljn meer naar
buiten uit te sjfcrejtken en ziet men zelfs een nauwe ver
binding ondar dit niveau naar het Koorden ten Zuiden 
van de Domburger Rassen. Bij het Zuidelijk deel vanI
de Bank van Soute lande is de geul echter iets nauwer 

U geworden, hetgeen niet meer op te merken is ln 1865»

I
II

I
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Xn dat Jaar ia da drempel boven de 8 M.lljn, die 
de geul van het buitenwater scheidde doorgebroken, 
terwijl de verbinding naar het Hoorden (Landsdlep) 
verdwenen ia* beae drempel komt in 1898 wel weer op de 
kaart voor, terwijl de opnemingen 1907-'08 en 1921-'22 
de open verbinding weer aangeven» Xn de breedte van het 
Ooetgat nabij de bank van Zoute lande is overigens weinig 
variatie meer op te merken*

a u s m a a *
jLj Deze bank kout op de kaart van 1811 met die van

Zoute lande voor ala één groot plateau met overal min
der hoogte dan dan & 11, beneden L.W,, Het Zuidelijk 
deel (bank van Zoutelande) w&a van dit plateau het 

iC hoogste deel. In 1826 is het Noord-Weatelijk deel van 
de Rassen afgenomen, terwijl de bank van Zoutelande sich 
meer naar het Hoorden uitstrekte en van de Rassen ge
scheiden is door een naar het Zuiden doodloopende geul 
van 5 à 6 lí. onder L.W, diepte* Slechts de Zuid-Oost 

lí, punt hebben de beide banken nog gemeen. ín 1842 heeft 
de RaBsen zich in het Hoorden weer verder naar het Ves
ten uitgebreid. Aan de Zuidzijde ziet men hier grootere 
diepten, terwijl de Zuidwestpunt van de bank zich naar 
den mond van de Deurloo beweegt. De bank van Zoute lande 
is nu geheel gescheiden van het plateau van de Rassen,
De Hoorder- en 7uidor 5 U.lljn van dit plateau zijn 
elkaar in 1865 aanzienlijk genaderd. De Zuidzijde is 
hier over een afstand van 300-80® M. naar het Hoorden 
geschoven; na 1865 blijkt dit proces zich nog voort te 
zetten. De bank van Zoutelande is nu aan de Noordzijde
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met de Raaeen heraenigd, torvrljl ze aan de Zuidaijde 
aan de xljde van de Deurloo af genomen le, xn 1848 
Valt wel re ede op de grillige vor» van het Woordweete- 
11 JE deel van het Raeeenplateau en de opnemingen wan 

. 1894->’95 tonnen one, dat het total* oppervlak van de
Rassenlde 6 M.lijn belangrijk afgaiaomen is* De ¡Sulawes

ii) te lijke punt» die In 1878 nog naar de Deur loo mond wees» 
maar waar wel reed* een kali met diepten van 6,3 M* 
wa*i le na verdwenen» terwijl de noordelijke punt geheel 
von het plateau gescheiden le. De bank van Zoute lande 
lijkt lets steviger aan het plateau bevestigd; er blijft 
echter nog een doodloopend* Noordwest gerichte geul 
tussehen belde banken» welke ook de figuratie van 1907- 
'06 ons nog toont» Hier slat men echter duidelijk» dat 
de bank van Houteland* xoowwl in breedte al* In lengte 
naar het Hulden Is to ogenomen, He strekt sich nu tot 
ten Hulden van Xaapdulnen uit» De Noordwestelijk« punt
van de Kassen bilj et zieh ook weer neer te gaan ontwik-

rkelen» maar In het Hoorden heeft dit plateau haar voe - 
ger* uitgestrektheid nog niet terug» Dit laatste nu lijkt 

/-■M volgens de opmetlngen 1921-'22 wel weer het geval te 
worden. De We et el ijk punt la ongeveer gebleven wat ze 
In 1908 was» terwijl het restant van de vroeger gesig
naleerde doodloopende Noord-weat gerichte geul tusachen 
de Rassen en de bank van Zoutelande nauwelijks doet ver- 

/j/i moe den» dat deze belde banken tueschen 1811 en 1922 ooit 
anders dan een geheel gevormd hebben.

De Deurlbo.
De figuratie van de 8 M. dleptelljn op de kaarten

I
I
I
I
I
I
I
I
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)<"" 'i van 1811 *» 1826 duldt op een verboog Ing van den bodem 
In de Deurloo* In 1826 alen ve in de Deurloo nog een 
kuil onder bet niveau van 8 U. onder I».W. en een verdie
ping in bet Ooeten near de We e ter-S che 1de toe» In bet 
We e tea alen we op den drentel die daar «adert 1811 ont
staan Is "harde grond'* «taan* Toch la dit deel In 1842 
weer uitgeeohuurd en lijkt de geheel© geul weer verbe
terd, al loopt In het Ooaten de 8 M.lijn leta terug» 

j Daarna pelle men tot In 1866 een ophooging van de 
deelen met 8 M* diepte in het Westen en er vormen zich 
aldaar plateaux waar men slechte 4 Ä 6 M. onder L«W* 
aantreft*

jl( De achteruitgang van de gpurloo tot in 1928 la 
een duidelijk te conatataeren feit» In 1876 vertoont 
de kaart geen dleptellÿn van 8 onder 1W, meer in de

'j| Deurloo* 1894-*96 geeft een kleine kuil te zien, dieper
dan 8 K.en er beginnen zieh meer en meer kleine ver** 
hoogingen boven de 5 M.lijn te vormen. Genoemde kuil 

kjiiy u/tl ia in 1907-*0B iete grooter en dn l921-*22 geheel ver
dwenen»

De Galgeput (Ooatelljk deel van de Deurloo) atrekt 
U  zich in 1907 ook leta verder naar bet Westen uit dan in
tyj*/ 1894-195 en in 1921-'22 het geval la»

Be Raait.
¡l( ¡ç Dit plateau heeft tueaohen 1811 en 1826 een zekere

verlaging op zijn hoogste gedeelten ondergaan on een 
uitbreiding naar bet Oosten, tusschen de Baan en de 
Elleboog, le ondieper geworden* De Elleboog zelf heeft 

ts( /7 vrijwel dezelfde gedaante in 1826 ala In 1811, echter la
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de geul dl« Älle^upg veh Wal vis cha ta art scheldt breeder 
H geworden. Op de kaart van 1811 vormt de Walvlsehstaart

net het Rlbxand een doorloópend plateaui de "Innerbank" 
//ƒ waar hij In 1886 e oh ter van gescheiden le deer een ver

laging van 7 M* diepte onder L»W».
}b In 1842 bleek de Ra an weinig veranderd te zijn.

Het deel van de Elleboog, dat met L»W. droogvalt, 1*
smaller geworden, naar heeft zich verder ultgetoreid In 
de richting van ?lis singen« De Walvlachetaart heeft in 
het Zuiden terrein verloren«

;/ In 1886 Is het deel van de Elleboog, dat tot voor
VI lea ingen gekomen was, weer meer terugga loopen naar 
het Westen« De figuratie van'áe 5 M.lijn aan de Haan 
blijkt In 1865 belangrijk gewijzigd en vooral naar het 
Zuiden verschoven te sljn. We merken een Zuidelijken 
uitlooper in de spleet van dit plateau op« De hoogere 
deelen van de Walvlsehstaart blijken een soort draaiing 
naar het Westen ondergaan te hebben« Na 1866 wordt bet 
Westelijk deel van de Raan eenlge decimeters lager, 
terwijl het Zuidelijk deel blijft aengrcelen« De Wal- 
vi eche taart breidt sich meer naar het Noorden uit, het 
gedeelte dat met L.tf. droogvalt neemt af en lijkt zich 
In Noordoostelljke richting te bewegen,Zoowel in hst 
Westen ala In het Zuiden blijkt de 6 M.lijn ln 1884-'95 
eenigermate teruggeloopen te sljn, daarentegen valt 
een aanzienlijke uitbreiding van de hoogere gronden 
(2,6 M. onder D.W.) van de Walvlsehstaart onAlddellljk 
op. De doodloopende Zuid-Oost gerichte geul tusechen 
Elleboog en Walvlsehstaart le smaller geworden, desa 

7,0 is in 1907-*03 weer breeder, doch In 1931f22 weer be-
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langrijk smaller en korter.
Opmerkelijk de voorts y dat bet Nolleplaatj# ln 

1865 en 1878 nog den afzonderlijk* Ebat tusschen Vila- 
singen en de Elleboog, in bet vervolg een uitlooper van 
laatstgenoemde bank le en ln 1907- *08 het minet boeg 
Ib.

Vat men bou kunnen noemen de hoogst* tippen van 
de Walvlsehstaart (max* 0,4 U. onder gewoon L»W.) blij
ven zich In Oostelijke richting verplaatsen en koraan 
terecht op de Blleboog en bet No Ile plaatje» Be Noord
oostzijde van de Blleboog neemt na 1878 leta af en blijft 
tussehen 1907-08 en 1921-122 vrijval constant* Zn dezen 
tijd breidt de Haan zich veer lilt naar het Westen» De 
op de Vlakte van Haan liggend* droogte van Schoon*veld 
blijkt in de periode van 1811-lß94-r95 af te naman en 
daarna, dus In denzelfden tijd dat de Haan zich ook 
veer Westwaarts gaat uitbreiden, eveneens groo ter te 
worden. Tenslotte zij de aandacht gevestigd op een soort 
Noordwest gerichte geul die de 5 U.lijn van 1907-'08 sn 
1921- ' £2 schijnt aan te toonen»

De Spleet.
Op de kaart van Be&utemps-Beaupré van 1811 beet de

ze geul Wielingen* Toentertijd vond men daar een opeen
volging van diepten van 8 à 10 lí. onder den laagsten 
L*W. stand, welke echter geen verbinding hadden met de 
reede van Vlissingen, vaar bet Ooatelljk deel dar Inner
bank, later Walvlsehstaart gehe eten, tus sehen lag» De 
Spleet behoudt tot 1885 vrij xd. dezelfde gedaante doch



iba.
HOOFDSTUK VI - W.Schelde van 1800-1930 - par »2 tSCHKLDKMON'i

neemt in het Oosten aan diepte af door de uitbreiding 
van de Walvieehstaart naar het Hoorden. Deztfe bank le 

// in 1842 in het Zuidwesten iets afgenomen en eveneens
le de 8 M.lijn van de Spleet eenlgermate naar het Ooe-

,// ten verschoven* In 1866 blijkt de bodem in het Westelijk 
deel van de Spleet aanmerkelijk hooger te zijn geweest} 
men vindt er nog slechte diepten van 6,60 M. en £,90 M. 
onder gewoon L.V*. Het middelste deel van de Spleet 
werkt zich ais het ware dwars door de Hompel en het Ca- 
roluSbankje door naar de Vlellngen. laatstgenoemde bank 

/P ie in 1866 reeda geheel verdwenen. Ala geul wordt de 
Spleet eteeds minder geprononceerd. Pp de kaart nan 

Xâ 1907-*08 geeft de 8 M.lijn nog een vingerwijzing voor
vaar aena deze geul was, maar ook deze trekt zich in

Xf 1921-'22 terug. De na am komt ten slotte op de kaarten 
20, ?J 1907-'08 en 1931)22 niet meer voor*

/*/

/sr

/é

Het Rihzand.
Deze bank, met de bank van Heyst en de bank vah 

Knocke vormt in 1811 met de Walviechstaart een plateau, 
dat hergene meer dan 6 M. onder den laageten L.W. stand 
heeft gestaan. In 1826 hebbende banken van Heyst en 
Knocke vrijwel dezelfde hoogte doch de laatste Is over 
haar volle lengte naar het Noordoosten verschoven. 
Terzelfder tijd valt de Hompel op, die zich naar de Wie
lingen richt*

In 1842 ie het Rlbzand over het algemeen smaller ge
worden. De bank van Heyst ontwikkelt zich gedurende de
ze periode over oa 1000 lleter in Oo a telijke en 500 U. 
in Westelijke richting. Ook de bank van Knocke onderging

fi 1

I
I
I
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een gedaanteverwisseling* Haar We stellae ultlooper 
verdween, terwijl de Ooetelijke aria smaller en langer 
werd ln Oostelijke richting* De Hompel 1« langer en 
hooger geworden, hetgeen ln lß56 bevestigd wordt* Hat 
Westelijk deel, het Garolusbankje, le ln 1855 ook nog 
toegenomen*

Weer een ander beeld toonen one de dieptelijnen toi 
de kaart van 3865 voor Rlbzand en Hompel* De eerste 
bank heeft zich ontwikkeld naar bet Zuid-Ooaten, waar
door de Wielingen nauwer wordt* De bol van Heyst is veer 
belangrijk verkleind en is weer t o i  dergelijke afmetin- 

/tf gen ais in 1825, met dit verschil, dat hij iets meer
Noordoostelijk ligt* De bank vsrfi Knocke Is wederom ver
vormd en naar het Oosten verplaatst en het Carolusbankje 
Is verdwenen* De Hompel ie nu, zoowel wat de configura
tie der 8 M.lijn als die der 5 M.lijn betreft, een af
zonderlijke bank geworden, welke een groot deel van de 
breedte der Wielingen beslaat* Het Blbzand verandert 

/'/ >,y tusschen 1865 en 1878 weinig en is feítelijk een on
derzee sehe oever van de Wielingen geworden, Inplaats 
van een apart plateau*

/ƒ Op de kaart van 1894-'95 ia het echter wederom een
zelfstandig plateau, maar van minder ge strekten vorm*

De Bol van Heyst la nu het hoogste deel von hit Rib- 
p? zand}. dit blijft zoo in 190?-’06 waar hij weer veel

kleiner le en eveneens ziet men dat op da kaart van 1921 
-'22* Ook de Bol van Knook« heeft In de laatste halve 
eeuw nog sterke geringe afmotIngen en ligt ais een kleine 
plaatselijke verhooging op het °o a telijk deel van de
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Vlakte van Haan. Aan dit plateau, dat dus nergens meer 
dan 8 il, onder L.W, ligt, signaleerden de metingen 
van 1378 de Hompel ala een Oostelijke uitloop«*, In 

/y 1894 le de dlulsche Hompel in twee doelen geepli^tet,
waarvan het meeat Ooat*lijke een obstakel voor de VI«- 

&  lingenetrooro lijkt* De waarnemingen uit 190?-'08 en
t/ 1921-122 wijzen vervolgens uit, dat het hoogere deel

van deze Sluisehe Hompel voorrocver het op den uitlooper 
van de Raanvlakte ligt, in afmetingen achteruitgiug en 
dat er nog minder overbleef van het afzonderlijk gelegen 

7/ deel in de Wielingen, Vooral in 1821-'22 lijkt de ge
tij s tro om geen obstakel meer te ̂ vinden,

EMfilflar.»
/'/ De hoogten van de Wandelaar nemen van 1811 tot
// 1866 in uitgestrektheid af en verplaatsen xlch In dien

tijd naar het Zuidoosten. In 1894 «¡Íet «en de 8 U.lljn 
htfer echter veel grootere oppervlakten omvatten, het- 

¿y,?/ geen sieh in 1907-'0B en 192l-'22 niet belangrijk wij
zigt*

Deze pas, sooals die geteekend wordt door de 8 lí.
/y/r lijn, vertoont voor de jaren 1811 en 1826 wat de alge

meen« gedaante en de dieptmaangaat, weinig verschillen. 
Wel le ze lets breeder geworden ende ligging der ban
ken tusschen de onderzeesche oevers heeft zich gewijzigd. 

/$} /-y Bot bankje de Paerdemarkt vhn 1826 was in 1811 een
uitlooper van een zeer uitgebreid plateau genaamd Paarde*
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markt; dit, plateau heet tegenwoordig da Binnan-Peerda- 
markt*

¿ç De pauk van Cadzand was ln 1825 minder bread dan
ln 1811, naar was ln Oostalijke richting langer ge
worden*

/9/f( De Sluische Bank was ih 1825 verdwenen* in 1B42
1« da 8 M.lijn, welke da Zuidelijke oever dar Wielin
gen aangeeft, late regelmatiger geworden en lijkt da 
gehe e le geul weer wat breeder geworden te zijn* Da kaart 

r/ van 18^5 geeft hier weinig veranderingen weer, t.o.v. 
1842, behalve dat de Paardemarkt saoria afgenomen, a- 
venala de Bank van Cadzand. Ook in 1365 viel ar weinig 
nieuws op te merken, behalve dat de Faerdemarkt en da 
Bank van Cadzand wederom afgenomen waren, terwijl de- 

// ae belde bankreotanten in 1878 geheel weggevaagd blijken 
te zijn. Middelerwijl werden deze beiden gedurende hun 
vsrvalperiode 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 Ribzand en de Vlakte van Rasn, het toste lijk 
deel der Wielingengeul, nauwer werd* De afname van het 
Westelijk deel van het Rlbsand in 1878 doet vermoeden, 
dat de Weetelijke toegang tot de Wielingen breeder 

/ ?.<-? moet worden, hetgeen uit de kaarten van 1894-'95, 1907- 
*/ '08 en 1921-'22 dan ook blijkt*

De Zuidelijke Wielingenoever, voor zoover se door 
de 8 M.lijn wordt voorgesteld, le niet steeds even re- 

/¿, >'/ gelmatig. De regelmatigheid van 1842 en 1866 komt eerst 
vy op de kaart van 1921-'22 imer terug* Tuaaohen* Wielin

gen en de Belgiech-Hederlandacha kust ligt san uitlooper
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/v van de Vlaarasche banken« Xn 1811 ziet men *  Paardemarkt 
ala hat oulmineerende deal van hat onderzeesche plateau 
dat dm Zuidelijken Wlallngent&er vormt. Gemeld plateau 

/¡T heet ln 1825 Het Sand en het eulmlnaerende gedeelte le 
belangrijk afgenomen, terwijl de diep* geul tuaschen dit 
deel en de kuet gelegen, «Ich zoowel Ín No ordoo ate lijke 
ala Zuidwestelijke richting ultbreldde. Echter la het̂ . 
Oostelijk deel van de Paardemarkt belangrijk verhoogd, 
maar de verbinding met de Ze e honda np laat « v  vermindert. 
Bij het Sluischo Gat «let men vooral aan de Zuidzijde 

//,' een vermeerdering van de duinenrij« In 1842 blijkt
het bovenste deel van de Binnen-Paardemarkt de kuet ge
naderd te zijn, terwijl het Zuidelijk deel smaller ge
worden le en zích nog e enigszins 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 
¡¿ tus echen 1842 en 1855 inzooverre aanzienlijk gewijzigd

te zijn, dat ze nu door een breeden strook *an den Zee
hondenplaat verbonden Ís« Deze strook la zelfs breeder
dan de kaart van Beauten$s-Beaupré aangaf en heeft dengs-
Appelzak 2500 M. van zijn }engte kost« Doch de Hoorde-

t? lijke Westwaarts gerichte tak is in 1865 verdwenen en de
Appelzak mag evenals trouwens de Binnen-Paardemarkt zelf
In het Zuiden In lengte verloren hebben, In het Hoorden 
reikt deze geul weer tot voorbij Zeahondenplaat en 
Sluische Gat* Voor Knocke le de bank lets breeder geworden. 
Deze Hoordoostelljke verlenging van de 'Appelzak was 
blijkbaar aanleiding om dat deel van de Blxmea-Paardemak>t
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dat boven de 5 M.lijn lag, te schelden van de gronden 
van dezelfde hoogte voor de kuet« Men ziet dit op de 
kaart van 1878. Op deze kaart blijkt opnieuw de bewege
lijkheid van deze gronden, wanneer men opmerkt, dat nu 
zoowel de B innenpa arde markt ais de Appelzak zich tot 
ten Zuiden van Heyst uitstrekten en de eerste zelfs »tat 
een aanmerkelijke breedte. Bovendien blijken de hoogere 
gedeelten van deze bank die geteekend worden door de 
2,6 M. dieptelljn (onder L.W.) zich in de richting van 
Heyst dus naar het Zuidwesten te bewegen*

De waarnemingen van 1894- *95 leeren, dat de Binnen 
paardemarkt bij Heyst weer is af gen omen en zich in Noor
delijke richting leta verlengd heeft, terwijlde Appslsak

ge-een regelmatiger vorm heeft kregen, eu dezelfde lengte 
vrijwel be&ouden heeft;

Na de vele vormveranderingen die aan de Binnenpaarde- 
markt waargenomen werden, bevreemd het niet meer in 1807 
-'08 wederom een gewijzigd beeld van dit plateau op d* 
kaart te vinden. Ditmaal wijst de kaart op een verbrok
keling van de bank welke op het oog son volumeverminde- 
ring beteekent van hot desl van dat zich boven het vlak 
van 5 M. beneden L.V. verheft* Het Noordelijk deel is 
echter weer, zij het slechts door een smalle strook, 
met de kuatgronden verbonden* De Appelzak is breeder 
en korter dan de vorige waarnemingen aangaven en le naar 
he;Noorden verplaatst* Terloops zij hier de aandacht 
gevestigd op de diepe kuil in het Zand nabij zeebrugge. 
De kaart van 1921-'S2 toont san, dat de Appelzak zich 
in Noordelijke richting is blijven voortbewegen. De 
Biimenpaardemarkt vormt weder meer één geheel. Xn het
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Zuiden le da grens vrijval vat ze In ÏSOT-'OS vas en 
in het Noorden le er nu een flinke afstand met de kunet- 
gronden te constateeren# De Koordalijke uitlooper van 
de bank van Wenduyne blijkt JBeebrugge steeds meer en 
meer te naderen»
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£• Samenvatting w r  den wond.

Uit Het voorgaande blijkt, dat het ate leei van 
banken en geulen dat den Scheldemond vormt« binnen een 
bepaald leader voortdurend verandert* Voorloopig lan mea 
sich zelfs niet aan een ruwe schatting wagen der bij 
deze veranderingen verplaatste hoeveelheden materiaal, 
doch gezegd kan worden, dat «ij buitengewoon groot zijn* 

Toch kan man uít het totaal der veranderingen be
paalde tendenzen opmerken, welke het duidelijkst spre
ken in de verandering der geulen* De vier geulen, zoo- 
ale die op de oudere kaarten voorkomen en zooals Beau- 
temps-Beauprá ze in 1811 op zijn kaart nauwkeurig 
weergaf, bestaan ala zoodanig niet meer.

Het Oostgat heeft stand gehouden*
De Deurloo is nu sterk achteruitgegaan*
De Spleet heeft zích In den loop der Jaren vereenlgd 

met de Wielingen en le daarin opgenomen#
Het andere woorden! van de vier geulen, die gedu

rende zeer langen tijd aanwezig waren ls er eén geheel 
verdwenen, een tweede zeer sterk achteruitgegaan; de 
Noordelijke geul (Qostgat) kon zich met bepaalde schom
melingen om een evenwichtstand, vrijwel op hetzelfde 
peil handhaven. De Zuidelijke geul, de Wielingen, Ís 
een steeds be langrijker en overhe ersehender positie 
in het totaal gaan innemen*

Is dit oen verandering welke 3-?-; voorbijgaat, of 
beantwoordt zij aan een wijziging in het karakter van
het Schelde-estuarium?
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Het laatste schijnt het geval te zijn, Ook hitmen 
den mond, dus ten Oosten van Vllsslngen, vinden wij de 
wederpartij van flete verandering} ais het ware een o- 
vergang van een vrij ehaotlsohen toestand van Beordere 
•troon- en geulaystemen tot een totaal van twee geulen- 
stelaela welke elkaar vMr Vlisslngen krulden en waar
van de twee gaten Oostgat «n Wielingen de voortzettingen 
zijn In het benkengebled*

Deze geleidelijke toespitsing van een neer chaoti
schen toestand tot een stroom net twee echerp te schel
den geulenstelstíels, le ook bij de Ooster-Sohelde dui
delijk na te gaan en Is eveneens bij de meeste andere 
breeds estuaria op te merken«

Wat In de tweede plaats treft is de omstandigheid' 
dat terwijl het aantal diepe geulen In den buitenstond 
feítelijk van vier tot twee verminderd 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 capaciteit van fl en buiten
stond, wat de diepere geulen betreft, la achteruitgegaan.

, iHond en blnnentljgeblsdi van een estuarium vormen 
doelen van organisch geheel. De m om is In zekeren 
zin de uitdrukking van de macht van het achterliggende 
vloedgebled, daar de capaciteit der buitengeulen, uit- 
ge^ehuord en steeds onderhouden in een met zand en slib 
bezwangerd en veranderend bankengebled, volkomen afhan
kelijk Is van de «rwtrgle der watermassa*e welke viermaal 
daags in en uit het estuarium worden gedreven.

Een verandering in de capaciteit van den bdienmond,
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die wij rae enen te e one ta teer en, , naar die momenteel 
moeilijk in cijfers ie vaat te leggen, moat due gevolg 
zijn geveest van aena verandering van de capaciteit van 
het achterliggende deel van het estuarium* Bestaat 
hieromtrent geen twijfel, dan le ook de vermindering 
van de capaciteit van den mond ais zeker aan te nemen*
VIj zullen in het navolgende zien, dat de capaciteit 
van het b innenge de el te inderdaad belangrijk le afgenomen 
en daardoor de achteruitgang van de huitenmond te ver
klaren le*

Het mondlngsgebled van de Schelde strekt zich In 
Ve et-Zuidwe etelljke richting uit tot bulten den drem
pel van den Wandelaar en ligt daar midden In het ge
bied der Vlaamache Banken op ongeveer 38 KK van Vila- 
singen* Be Wandelaar zelf le ais de baar voor den onder- 
zeeschen mond van de Wielingen te beschouwen*

Zooale In de korte inleiding tot deze paragraaf werd 
vermeld, hebben oudere Franschft en Belgische ingenieurs 
en hydrografen van dit gebbd studie gemakt en hebben 
zij getracht - vooral met het oog op de kusthavena 
Duinkerken, Oostende, Zeebrugge - een inzicht te ver
krijgen van de bewegingen in dit gebied*

De eerste gevolgtrekkingen bij het bestudeeren van 
betrduwbare kaarten welke een periode van 60-80 Jaar 
afteekenden, waren dat in dit korte tijdsbestek van 
een verandering van banksysteem geen sprake was en dat, 
er "oogenschijnlijk" weinig veranderde*

De enorme banken lagen er na 60-80 Jaren in deselfde 
rangschikking, en ongeveer in denzelfden vorm ais voor
heen*
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Haar toen men zich aan het denkbeeld van het vrij
wel gelijke kader dezer banken had gewend, kregen de 
onderzoekers meer oog voor details «n deze waren op 
zichzelf uiterst belangrijk en zijn het ongetwijfeld 
voor ons*

In de eerste plaats constateerde men de "gain du 
flot", d.w.x. de resulteerende beweging van zand vanuit 
het Kanaal langs de Belgische kust naar Holland toe*

In de tweede plaats bleven de meeste groote ban
ken wel op hun plaats, maar vielen er, vooral meer naar 
de kust toe, tooh wel degelijk betrekkelijk snelle 
wijzigingen op te merken van geoundalre banken en en
dorde e len van de grootere bankcomploxen, zooale wij 
deze ook fa het voorgaande geteekeiwl hebben bij de 
veranderingen derbanken tue sehen de Wielingen en de 
Vlaamache kust*

Deze veranderingen langs de kust hadden alle zooda
nig plaats, dat zij zih In Ooetelljke richting bewo
gen, naar den Scheldemond toe. De Key nam o*a. de moeite 
om rekenkundig te benaderen hoeveel materiaal er bij 
bepaalde schijnbaar onbelangrijke veranderingen ver
plaatst was* Hij kwam toen tot buitengewoon grootehoe- 
veelhedenj groot vooral ten opzichte van wat de mensch 
met zijn techniek kan verplaatsen*

Dít bankengebled wordt thans door enkele Schelde- 
geulen, voornamelijk de Wielingen, doorploegd* Daar 
men kan er zeker van zijn, dat zoodra de levende kracht 
van het daardoor stroomende water afneemt, het banken- 
gebied opdringt*



HOOFDSTUK VI - W.SCHHLDE VAN 18GC-1930 - par.3itf.SflHËLOSV.VLISSINGEN -BELGISCHE GRENS.

Par.3i DEWESTER-SCHKLDE VAN VLI3SINGEN TOT AAN DK NEDSR-

landsch-belgischb gsens.

A* Inleiding tot par.3.

Bij aan blik: «p de kaart van de We e ter-Schelde valt 
op) dat de in het stroomgebied liggende banken in den 
tegenwoordige» tijd onder te brengen zijn In hoofdgroe
pen#

Deze hoofdgroepen liggen in het algemeen daar» waar 
zij bij een bochtigen e tro om verwacht kunnen wordeni 
aan den bollen oever, terwijl de hoofdotroombaan In het 
algemeen den hollen oever volgt•-

Be groepen kunnen volgens de hydrografische kaart 
van 1922-*30 ala volgt worden onderscheident 
I* Kerala groept

gpUXaci2lfl&l - Hflggg - Hoone Springer met den
Braakman.

Boze groep heeft ais basis den Euïdelijkon Schelde- 
oever va» Broskens tot den Westelijken punt van de 
Nieuw-Neuzenpolder ten Oosten van den Braakman.
*1« gweede groep»

Buikerrlaat - Kiddelnlaat - Plaat van Baarland.
Do basis van deze groep bevindt zich op den Noorde

lijken oever van de Scheldef op 2uid-Beveland tuseehen 
Borsele en Hoek van Baarland.
III. Derde Groeni

- Elftten
san Steniaaa»
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De basis bevindt tlob op den Zuidelijken Scheldeoever 
tussohen Eendraobtpolder en Hagere Merrie (lichttoren)
IV. Vierde Groeni

Blaat van Walsoorden - Fiaten van Valkenisae.
De basiß ligt op den Noordelijken Scheldeoever, 

Zuid-Beveland, tussohen Vaarde en Bath.
v. Vj jfdfî .fir.nap*

De banken bij het Nauw van Ba tb en daarboven.

Deze groepeerlng komt op de kaart van Beautemps- 
Beaupré van 1801 nog lang zoo scherp niet uit ala op 
die van 1922-1930,

Dat de patere kaarten deze indeeling wel mogelijk 
maken, wijst op het te voorschijn komen van een omlljnd 
stroomsysteem zult 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.
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fi* Yerandering der afzonderlijke bankgroepen*

Ëersto gr«p bankent SpiJkerolaat. Hooga Platen, fioggg, 
Springer.

jly i if Ba vergelijking der kaarten van 3,800 en 1862 toont,
dat dit complex belangrijk aan volume ia toegenoman.

De figuren : die door de diverse dleptelljnan (ook 
de 2,6 M.lijn) omvat norden, zijn grooter,

? S In 1800 vormden Hoogplaat en Springer een scheiding
tussohen de Honte, ala verlengde van de Wielingen en de 
geul op die kaart aangegeven ais Entrée du Canai de 
Gand, welke zich ih dâ Braakraan voortxetts. Deze geul

jKif lag in het verlengde van het Oostgat. De kaart van 1862«
teekent deze geul niet meer in het verllpïgde van het 
Ooetgatf de afmetingen xijn belangrijk verminderd. Eer
der vermoedt men, dat de door genoemd Oostgat opkomende 
vloedstroom haar weg vindt tusschen (taart en Plaat van 
Breskena en vervolgena tussohen de Hoogde Springer en de 
Hoogplaten door.

De verschillende gedaanten van de West-Calloot in 
7 1800 en 1862 en het Holleplaahje in laatstgenoemd Jaar

leiden tot de veronderstelling, dat hier een materiaal 
transport in Westelijke richting heeft plaatsgehad.

Het ver edd. 1 tussohen de beide kaarten le, wat deze 
groep armgaat in zooverre duidelijk, dat de hoofdgetij- 
stroom uit de Wielingen een regelmatiger oever gekregen 
heeft en dat het complex banken hooger en uitgebrelder 
geworden is, terwijl de geul langs den wal van ¡ZeeuwBch- 
Vlaanderen in breedte en lengte afnam*
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Wel vertoont desa geul in 1863 gr o o tere diepten (nex* 
22,8). Het le echter niet gezegd, dat deze er in 1880 
niet ook reeds waren*

Bij beatudeerlng van de kaart van 1878 schijnt het 
banken- enplatencomplex zieh sedert 1863 wederom eeniger- 
mata uitgebreid te hebben* De Spljkerplaat heeft haar 
geïsoleerde positie in het midden van den stroom niet 
kunnen handhaven en is aan de groep toegevoegd* De Lage 
Springer le een aaneengesloten plateau geworden* In 
1891 echter blijkt de Plaat van Breskena belangrijk af“ 
genomen, en naar het Oosten verschoven te zijn, hetgeen 
op krachtiger werking van de Wielingen wijst in de afge- 
loopen periode. Ook de Spljkerplaat lijkt verkleind te 
zijn* De Weet-Ooet gerichte doodloopende geul tuesehen 
Spljkerplaat en Hoogplaten is minder regelmatig gewor
den en korter, doordat de Spljkerplaat in Westelijke rich 
ting afnam. Oost*Springer en Lage Springer zijn beide 
afgenomen aan de Westzijde en vertoonen daar een zeer
grillige oever lijn*

e:De verland'-ing van de^Braakman teekent zich af 
doordat de alreeds zeer ondiepe geul welke men daar in 
1878 nog langs den Paulinapolder s:ag loopen in 1890 
vrijwel geheel verdwenen le.

Vijftien Jaar later vormen Hoogplaten, met ais uit- 
looper de plaat van Breskens, Hooge Springer en Spljker
plaat wederom een veel massaler plateau dan In 1890* De 
Ooet-Sprlnger werd áén met den Hoogaiv Springer en de 
Lage Springer kreeg een meer regelmatige- vorm. De geul 
lange 2eeuwach-Vlaanderen heeft nu evenals in 1890 een
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een verbinding met diepten tusschen de 6 en S U, onder 
L.W. net de Pas van Terneuzen* De gaal In de. Braakman 
lijkt In het Zuidelijk deel onbeteefcenender geworden te 
zíjn. In 1923 la de Plaat van Br e sketi» misschien l&s 
afgenoraen, de gedaante der groots platen le overigens 
gelijk gehlevent elechtö valt op, dat de twee dwaregeu- 
len die tot op heden steeds bleven bestaan, na door ¿¿n 
dworsgeul vervangen «Iju. De Spljkerplaat 1« uitgebreid 
In hoogte en* In breedte naar het Koorden (hier zij op
gemerkt dat de dikke lijnen op de fotografie van de kaart 

%8 van 1902 verband houden «et de correctie die ontstaan le
door bet kiezen van een ander vergelljklngavlak, a.l* 
L.ti.W. Springtij. Deze correctie is op alle fotograflèn 
aangebracht)* Hat Vaarwater longo de Paullnapolder kout, 
duidelijker In de Pas van Tornouzcn uit dan op de kaart 

¿9 van 1905 word vermeld. De lage Springer Is Iets kleiner
geworden en lijkt zich naar den Hoogen Springer toe 
te bewegen en men ziet zich daar meer kleine platea* 
afteekenen dan In den tijd dat de Lage Springer grooter 
was. De geul In den Braakman le nog onbeteekenender ge
worden.
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Tweede groan bankeni Sulkeralaat. Middelnlaat. Plaat
w ,,£fiflr.Uaâ*

De kaarten van 1809 en 1842 vertoonen hier wederom 
een zeer verschillend beeld en wel daardoor, dat de pla
ten grooter zijn geworden en de vorm regelmatiger. Zn 

23 1801 treft men In de paa van Temeuzen nog een plaatje
-zy aan, dat In 1862 ¿althans niet meer afzonderlijk voor

komt en vermoedèlijk aan» lui ting heeft gesoeht bij'de 
groep welke gevormd wordt door Sulkerplaat, Hlddelplaat 
en Margriet, De Sulkerplaat le in 1862 een uitbreiding 

Z.3 van wat in 1800 het Vee te lijk deel van de bank von El
le wou tsd ijk waa*

De Paa van Baarland heeft op beide kaarten een 
drempel volgena de teekening van de 8 M,lljn* Vat desa 

2-V 8 B.lijn aangaat, le ale merkwaardigheid in 1862 op te
merken de verbinding van de tweede en derde groep. De 
Plaat van Baarland maakt in 1862 eeiúnachtiger indruk 

¿3 dan in 1801} haar centrum lijkt bovendien naar het Oos
ten verplaatst te zijn.

Zï De hydrografische kaawt van 187S-179 toont een flink
toegenomen Sulkerplaat, naast een Hlddelplaat met Mar
griet met eveneens een groot oppeivlak. De 6 U.lljn 
loopt tot even ten Zuiden van Hoedekenskerke door in 
Hoord-Oostelijke richting, terwijl de 8 B.lijn een ver
binding met de volgende groep blijft vormen. De Paa 
van Terneuzen loopt dus, wat de 8 M.lijn aangaat, dood 
op de Platen van Ossenlsse. Het beeld, dat de diverse 
dleptelljnen op deze kaart geven van de Plaat van Baar
land met een doodloopende geul (Evaringe) toont groot* 
overeenkomst met de gedaante der Plaat van Boaftlugen
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ten opzichte van het verdronken land. van Saaftingan. 
Overigens is de dreiqpal la de Ever Inge van de 8 B. lijn 
gedeeltelijk opgeruimd. De» drempel treft men arel weer 
«an volgens da waarnemingen van 1890-'Dl» Men ziet 
daar "Oude Eve ringen " staan, terwijl de Everlngen nu 
tussçhende Sulkerplaat die vooral.in het Westen afge- 
nomen Is en de Middelplaat, welke een veel grilliger 
vorm gekregen heeft, doorloopt en tenslotte tusschen 
genoemde Ulddelpoort en Rug van Baarland de verbinding 
veer opent tussohen de Pas van ferneusen en het Riddel* 
gat* Waar Everingen en Pas van Te m e  uz en samenvallen, 
ziet men het Plaatje van Terneuxen weer ais een zelf
standige Plaat» Schepen van meer dan 8 U» diepgang 
kunnen nu dus weer, ook met Laagwater, van Terneuzen 
lineare c ta naar Hoedekenskerke varen»

De Pas van Terneuzen ia tussohen Springer en Sui* 
kerplaat minder breed geworden, terwijl de geul tuaeehen 
Sulkerplaat en Middelplaat, die nu Everingen heet, bree
der le geworden, maar wat de 8 lí.lijn aangaat, nog «en 
kleine drempel In het Hoorden vertoont* De Plaat van 
Baarland is grooter geworden, eenigszins naar het Oosten 
verschoven en maakt deel uit van de Slikken van Everin- 
gen»

Bij bet bezien van deze kaart rijat 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.

De Sulkerplaat is volgens de kaart van 1905 weinig 
verandert, ten opzichte van 1890-'91, Omtrent d« opper-



17Ê.
HOOFDSTUK VI - W. SCHELDE VAN 1800-1930 - par, 31 SCHELDEVAN VLISSINGEN TOT BELGISCHE GRENS.

vlakte van het met L.W. droogvallende deel van de Middel- 
plaat valt op het oog weinig te besluiten| wel echter 
ziet men de stevige rug. waarmede dit plateau boven de 
5 K. verbonden is aan de Plaat van Baarland.
De Everingen i» tussehen Sulkerplaat en Middelplaat in 
staat van verval. Het Plaatje van Terneuzen is ais 
zoodanig weer verdwenen. De diepe geul van Terneuzen 
naar het Ulddalgat is breeder geworden» De bochtige 
hoofdgeul van het Seheldeestuarlum schijnt hier haar weg 

ß  gevonden te hebben* Ook de volgende kaart (1988) duldt 
dit aan. Hl er valt de uitgestrekte vlakte op, welke op 
de Middelplaat met L.W* droogvalt* Da hoogere deelen 
van de Sulkerplaat lijken hier in geringe mate afgenomen 
te zijn . De geul tussehen deze belde platen is slechts 
een gering restant van de Everingen. Deze naam ziet men 
nu staan in den vloedgeul die door een drampel, met 
minder dan 5 M. water onder de L.W.lijn van het Middel- 
gat gescholden Is.
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Derde groep Bankan t Rug van Baarland. Brouweralaat, 
Molenplaat. Platen van Oasenlsse^

Ook bij deze groep wordt man getroffen door de or
dening welke sedert Beautomps-Beauprl zijn kaart toe
kende, beeft plaats gehad in geulen en banken. 

fj, Van den toestand van 1800 zijn ais voornaamste pla
ten te noemen t "Banc de Kilst, Banc du Milieu (Middelplaat ( 
Bane d'Ossenlsse en Banc de Capeli«"» Bovendien sou 
men geneigd zijn de "Bane de Walsoorden" hieraan toe 
te voegen, doordat toenmaals de"Passe de Waarde" het in 
capaciteit verre scheen te winnen van de "Passe de Wals
oorden* ♦ Langs den oever van Zeeuwsch-Vlaanderen ziet men 
de Chenal d(Osaeniaee ais een geul met overal meer dan 
8 M, diepte onder L.W. uitkoroen in de Passe du Milieu. 
Tussehen den oever van Zuid-Beyeland en de Banc de Ca-J
pelle heeft men de Passe de Capelle.

In 1862 is het beeld hier sterk gewijzigd* De K&- 
pellebank is naar den hollen oever gedrongen. Verder 
valt op, de reeds bij groep II behandelde communicatie 
hoven de 8 K. lijn van de belde groepen II en III. De 
Pas van Terneuzen loopt door tot de Middelplaat, welke 
naarde kust toe verschoven blijkt te zijn, waardoor de 
geul van Ossenisse gereduceerd is tot een langwerpige 
kuil die geen beteekenls meer heeft voor de doorgaande 
scheepvaart van grootere diepte. Hiermede in overeen
stemming le ook het feit, dat de Plaat van Hulst grooter 
werd in Noordelijke richting. Omtrent de verhouding 
van het oppervlak van de Brouwerplaat en de Plaat van 

tí ß-j OSBeniBse in 1868 ten opzichte van den toestand Ín 1800
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valt weinig ta »chatten, De teekoning van hat Middelg&t
la regelmatiger geworden en duldt op grootere braadt*,
terwijl da geul van de Boeht van Nape Ile belangrijk
smaller werd* Doordat voort» hat Zuidergat ruimer en
diaper (overal meer dan 8 E* onder L.V*) le dan d#

73 Pasee de Walsoord* uit 1800 «n de Paee* de Vaarden een
Schaar van Waarden la geworden, blijken de Platen van
Waarde en .Walsoord* hij de volgende groep te behooren.

De configuratie van dea* piatongroep soosi» dia alt
;v>' de kaart van 1878-'79 blijkt, la er wederom een van

meerdere regelmaat* De Kapellebank blijft in een stadium
van afneming verk e eren. Opvallend is het groot* plateau,
dat Molanplaat, Platen van Oseenlese, Middelplaat en
Plaat van Hulst met elkaar vormen* Tus echen deze hoogare
gronden en den wal van Zeeuwaeh-Vlaanderen blijft een

27 geul bestaan die sedert 1862 In lengte ie toegenomen»
De communicatie boven de 6 M.lijn met de tweede groep 

ter-
bleef gehandhaafd wijl «ich nu een dergelijke verbinding 
met de vierde groep ontwikkeld heeft. Tusschon Middel# at 
en Zuidergat heeft zich dus een drempel gevormd*

Ook de kaart van 1890-’91 toont een belangrijke ver
mindering van den Ínhoud van de Kapellebank* Op deze 
kaart blijkt bovendien, dat de Hug van Baarland tot de 
derde bankengroep gerekend moet worden. Hier ziet men nu 
wederom het groepsbeeld van slikken en schorren onder 
den wal van den convexen oever met eengeul (vloedgeul) 
welke langs dezen oever loopt In een meer massaal ge
deelte van de platengroepeering doodloopt* Aan de ander* 
zijde wordt deze geul begrensd door een naar den mond ge-
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iVf-n de platen£roep* Deze uitlooper richten uitlooper/blijkt Ae stich ontwikkelende hoofd
geul van do Wester-Schelde dusdanig t* leiden, flat de
ne stich van den eenen hellen oever naarden volgende 

y n slingert, Oit beeld wordt in 1890 nog «lechts veratoord 
door den re 3 te erenden drempel tus sehen Mîddelgat en Zui
dergat.

De groote doodloopenfle geul blijkt nu in dit aye- 
tee» de Paa uan Terneuzen te zijn, welke ala zoodanig 
meer opvalt dan het amalle geultje, dat men nog dichter 
tegen don wal van Oa sertisse ziet eu dat vermoedelljk
het restant van de Chehal d*Osaenleae van Beautsmps-

uBeapre io* Doordat de figuratie Aor vereehillende platen 
(Brouwerplaat, Molenplaat, Blaten van OasenlSBo) »ich 
vrij aanzienlijk wijzigt, valt het moeilijk hier op het 
oog een indruk te krijgen van eventueels toe- en afname 
van het geheele complex.

Wel krijgt men indruk van toeneming eenigermate 
bij beafcideering van de kaart van 1905, Hier lijken de 
afmetingen van de culmine erende deelen wol toegenomen 
te «ij« bij Brouwerplaat on Molenplaat. Het systoembeeld 
van de groep is nu duidelijk te herkennen* De Rug van 
Baarland heeft zich e enigszins naar het Hoorden verplaatst 
waardoor de hoofdgeul breeder io geworden. De bolle 
oevers die de 5 11*lijn van de complexen Brouwerplaat, 
Molenplaat ©enerzijds en de Platen van Oasenlsse ander- 

z9 e ij da vormen, blijken in 1905 weer de be tee kennis te 
krijgen van een gemeenschappelijke« bollen oever voor 

lC de hoofdgeul dan in 1890 hot geval vao* Het restant
van de geul van Osseniase blijft vrijwel dezelfde gedaan
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te en afmetingen behouden«
De Kapellebank le op de . kaart nog aanwezig, zij 

het wederom voIgene bescheidener afmetingen. De kaart 
7? van 1922 eehter doet deze bank slechte ais een zeer

geringe uitwas der 8 U*lijn langs den hollen oever zien. 
Rug van Baarland, Brouwerplaten en Molenplaat 

lijken hier toegenomen te zijn, waardoor het Gat van Os
éenlas» (het verlengde van de Paa van Terneuzen) gele
den schijnt te hebben. Voor de 6 M.lljn tedeent het 
geschetste systeembeeld zich zeer duidelijk af* Wat de 
figuratie der 8 M.lljn aangaat, wordt het beeld ver
stoord door een nieuwen drempel In het Zuidergat* De tel
kenmale besproken smalle geul langa Ossenlsse Is op 
de kaart van 1922 nauwelijks maar te vinden.
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Vierde Groep Bankern Plaat van Walsoorden. Platen van 
Valkantaee.

Ook bij daze greep valt weder hetzelfde veraehljneel 
op, dat van meer ordening sedert 1800,

Ala belangrijkst verschilpunt le aan te wij e en, datt 
a. de Pause de Walsoorden In 1800 ever de vella diepte 
niet geheel doorliep tot In de Pasee de Villen en zoer 
grillig geteekend was, terwijl de kaart van 1862 het 
Zuidergat ais een breeder e» onregelmatiger geul aan
duldt met wellBwear een see? nauve^No order toegang en 
b) de Passe de Vaarde een Schaar Van Vaarde la geworden. 

De Platen van Vaarde lijken sich e enigs* ins naar 
het Noorden verlengd te hebben, terwijl de Plaat van 
Walsoorden een andere gedaante verkregen heeft en zich 
naar het Oosten verplaatst** De Platen van Valkenlsse 
zijn blijkbaar In de*e zestig Jaar gevormd# Het zich 
steeds duidelijker ontwikkelen van het hoofflgeulaysteem 
blijkt In deze groep wel hieruit, dat de hoofdgeul 
mächtiger werd en de bankenoomplexen dl* haar begrenzen 
eveneens. De drempel tuseehen de Schaar van Waarden 
en de hoofdgeul ten Zuiden van de Frederlkapolder Is 
la 1878-‘?9 Iets steviger geworden*

Op de communicatie boven de 8 M.lijn met de platen 
van de derde groep banken werd reeds gewezen. Overigens 
merkt men op, dat hier blijkbaar neiging bestaat tot 
vorming van een dwar sgeultj e tue sehen de Platen van 
Welsoorden en de Fla&t van Valkenlsse. Dergelijke dware- 
geulen werden ook waargenomen bij de eerste en tweede 
groep, niet bij de derde groep.

Ook in 1890 gaven de uitkomsten der waarnemingen
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geen markante verschillen met 3* vorige kaart. Het Oob- 
telijk uiteinde van de Schaar van Waarde lijkt een eenlgs 
eina meer Oo a te lijke richting aangenomen te hebben. De 
Platen van Valkenlsse maken den indruk meer volume te 
hebben gekregen*j van de Plaat van Walsoorden valt wei
nig te zeggen, terwiJijde Plaat van Waarde afgenomen la.
De drom pai In het Zuidergat blijft echter bestaan* Het 
bankje dat in den hollen oever boven Walsoorden lag 
la Bteeds meer tegen den ' oever' gedrongen en In 1B90- 
'91 nauwelijks meer te herkennen.

$} Op de kaartan van 1905 Is het Zuidergat door den 
drempel gebroken, doch Is nu op het punt waar de krom- 
ming van de bocht het sterkst le, vrij sterk toegekne
pen.

Hen krijgt bij het bezien van deze kaart opnieuw
den indruk dat de Platen van Walsoorden en Valkenlsse
massaler zijn geworden en zoowel de breedte van het
Zuidergat ala van de Schaar van Waarde daar eenlgermate
onder hebben moeten lijden. Laatstgenoemde werd ten
Zuiden van Waarde ook vanuit het Hoorden eenigszins
toegeknepen* Het deel ten Oosten daarvan heeft zich 

*Oostwaarts verlengd en loopt nu dicht langs dan dijk 
van de Zlimnennanpolder. Hierdoor is zij de hoofdgeul 
die daar ter plaatse "Nauw van Bath" heet, weer »eer 
dicht genaderd. Neiging tot een doorbraak alhier bleek 
echter niet in voldoende mate te bestaan, daar de kaart 
van 193E doet zien, dat deze schaar belangrijk in ca
paciteit afnam. Ze liet echter een resteerende geul 
achter, lange den dijk van de Zimraermanpolder.
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De gedaante van de 8 lí,lijn lijkt sich nu te richten 
op de Schaap van Valkenlese* Dez« naara draagt de reedi 
eerder gesignaleerde dwaragehl, die op de ae kaart ster
ker uitkomt dan te voren* De drempel tusachen Middeigat 
en Zuidergat wordt wederom geteekend door de B U.lljn, 
Het Noordelijk deel van de Plaat van Walsoorden mag 
leta afgenomen zijn, het Zuidooatél ijk deel daarentegen

i, Ug-
ging van Schaar van Vaarde en van de hoofdgeul ten op
zichte van elkaar duldt wel op awa totale vermeerdering

ivan het volume van deze groep.
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Viifde Groen Banken» hid bet Nauw van Bath en daarboven«

Dat in daze groep het bij de vorige groepen geachëtste 
systeem nog niet bestond in den tijd van Beautemps- 
Beauprá le wel het minst verwonderlijk aangezien men 
hier toen te maken had met een splitsing naar het Kreek- 
rak en naar de Antwerp s clio Schelde* Bat de kaart van 
1862 dit systeem reeds doet onderscheiden is wellicht 
een aanwijzing dat de verbinding tus»chen Oostor- en 
Wester-Schelde belangrijk In capaciteit vas af genomen, 
en dat de hoofdgeul in de Wester-Scha1de, ook wanneer 
het Kreekrak niet sou zijn afgesloten, zich ontwikkeld 
zou hebben tot een vorm socale die heden ten dage uit 
de waarnemingen blijkt . Stellig »cu er echter een ver
schil In teapo geweest sijn. In lflflB blijkt er een drem
pel te bestaan tus sehen het verlengde van bet Zuidergat 
en het Nauw van Bath; het laatste is nauwer dan de geul 
In 1800 was en de Plaat van Saaftingen is te voorschijn 
gekomen. De S k* en 8 M.lijn teekehen voor deze plaat 
ten opzichte van het Verdronken Land van Saaftihgen 
reeds het systeetóbeeld. Onmiddellijk boven de bocht 
van Bath toont de B M.lijn noch op de kaart van 1800, 
noch op die van 1868 een doorloopendo geul. Men krijgt 
den indruk, dat de Oostelijke Schelde-oever verhoogd ia, 
althans de Ballastplaat van de kaart van 186S wijst 
daar op. Het vloedwater, dat de. scherpe' booht van Bath 
doorloopt wordt blijkbaar gedeeltelijk naar den Oo b te
il j ken oever gedrongen en vormt daar met de Ballastplaat 
een nieuw beeld, dat minder duidelijk spreekt aangezien
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de bocht hier veel flauwer le. Het Verdrongen Land 
van Saaftlngen vertoont op belde kaarten eenigo ondiepe 
geulen en kullen waar beswaarlijk leta uit te eenoludee- 
ren valt omtrent toe* of afname van deze vlakte gedu
rende de afgeloopen periode*

Uit de kaart van 1878-*97 valt omtrent toe- of afnam» 
van de Plaat van Saaftingen, Middelplaat en het Verdron
ken Land van Saaftlngen weinig te »eggen. w»i blijkt' 
de Ballastplaat met de slikken van Nlhkelenoord nog 
eteviger verbonden te xijn» terwijl de hierboven genoemde 
vloedgeul nog maar van zeer geringe be teek« ia la*
In de bocht van Bath wij een 8 M. en $ M.lljn belde nog 
In de richting van Kr e e krak. Dit tiet men trouwena In 

1/ 1890-191 ook nog* Op laatstgenoemde kaart xlet men ook
wor het eerst, dat de geul van het Bauw van Bath wat 
de 8 H. lijn betreft, den hoek omgaat en In da volgend# 
geul, die naar de grens voert, uitfcoat* De geul tus»chen 
Ballastplaat en da Slikken van Klnkelenoord Is aanmerke
lijk ©nbeteekenender geworden. Deae kaart geeft aan, 
dat de laatsgefaoemde elikkan aangewassen «Iju» Da Schaaf 
van de Koord lijkt iets forsoher geteekend dan In 1878, 
terwijl de culmine erende doelen van de Middelplaat klei- 

'2y ner geworden sijn. In 1906 ziet men wat dit plateneoa- 
pl«x aangaat vrijwel dezelfde gedaante te voorediijn 

<¿(í k&nen ais In 1890-'91, nu Is echter de Plaat van Saaf
tlngen Iets volumineuser geworden. De Ballastplaat (de 
neara ontbreekt op deze kaart) heeft een langwerpige 
gedaante gekregen, 2*ijn Boord#lijke uitloop«* dreigt
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het Hauw van Bath juist In da bocht toe te knijpen* Wat 
de 8 lí.lijn betreft, le er wederom een drempel te con
state eren tuseehen het Hauw van Bath en de volgende 
stroomopwaarts gelegen geul* Bet blijkt, dat de geul 
tue b chen Ballastplaat en de Blikken'van ïïinkelenoord 
weer veel belangrijken le geworden, hetgeen wel la 
verband sou kunnen staan met den meerderen weerstand 
dien de vloed In de hoofdgeul ondervindt door den uit- 
looper van de Ballastplaat. Terloops slj de aandacht ge
vestigd op het doodloopende geultje, dat sieh tusschen 
Blaat van Saaftlngen en de I&ddelplaat duidelijker af- 
teekent dan tot dusverre*

Op de hoogere de e le n vim de Blikken van Hinke lene ord 
en het Verdronken Land van Saaftlngen xijn reepeetleve
lijk de Volkerpolder,^Àedwl£polder,'Mmta»)ferlepolder en 
Nieuwe Polder ingedijkt* Vergelijkt men hier de toeetan- 

%l,x9 den die de kaarten van 1906 en 1922 weergeven, dan tee
kent zich voor bet Verdronken Land van Saaftlngen een 
toeneming van de hoogere deelen van dit land af, welke 
duidelijk aantoont, dat hier nog opsllkklng plaats heeft* 
De geultjes die volgens de richting van de Schaar van 
Valkenlsse het Land van Saaftlngen Inloopen, sijn hier 
ook van geringer afmetingen geteekend dan op de vorige 
kaarten*

iii1 De Plaat van Saaftlngen vertoont in 1922 geen beleng-
$  rijke afwijkingen ten opzichte van dia in 1905* Wel

valt het op, dat in de plaats van de voormalige lilddel- 
plaat er nu voor een ultlooper aan ä en Noordelijken 
rand van het Verdronken Land van Saaftlngen gevormd le,
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van een der gelijke gedaante als de Kaart van 1890-’91 
aangaf. Het geultje ten Noorden daarvan, dat xloh in 

<;■-? 1906 zoo duidelijk aft««kende, ia nu groo tenda e la ver
dwenen* In dep bocht bij Bath blijft een «malle drempel 
waarneembaar. De toegang tot de naar Antwerpen voerende 
geul is nu weer veel breeder. De Ballastplaat le aan 
haar Noordzijde «enigermate afgerond en breeder gewor
den met het gevolgf dat de Oostelijk daarvan gelegen geul 
eenlgermate naar het Oosten verschoven la.

Tenslotte mag er nog op gewezen worden, dat Ae geul- 
tjee díe het Land van Saaftlngen inloopen en waar in 
den loop van de behandeling van deze groep van tijd tot 
tijd gewag van gemaakt werd, veelal In het verlengde 
loopen van een mln of meer duidelijk afgeteekende dwars- 
geul van de tegenoverliggende platengroep.
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£• ¿tesBya&te yyqe teV .ge.daej-te. TOfiftingftB-grrnig«
j jPa waarnemingen van da verschillende kaarten ter 

be a tudo «ring van de vijftbankengroep^aven niet ■ taeda 
aanleiding on van toeneming of afneming te reppen» Het 
beeld van iedere groep ais geheel maakte echter zeer 
duidelijk den indruk, dat het oppervlak der platen, dus 
de deelen welke met L,W. droog vallen, in de laatste 
eeuw is toegenomen»

In dit verband noemen wij bier ¡i 
Hooge Plaat, Hooge Springer en Spljkerplaat van 

de eerste groep}
Sulkerplaat en Middelplaat van de tweede groep}
Bug van Baarland, Brouwerplaat en Platen van Osae- 

nlese van de derde groep, waarin echter de Capella- 
bank verdween}

De afsluiting van het Hellegat door de van Lynden- 
polderj

De platen van Walsoorden en Valkenlsse van de vierde 
groepj

Tenslotte wijzen de Inpolderingen op de Slikken van 
Hinke le noord en Verdronken Land van Saaftlngen, de/ ver
dere verhooglng van laatstgenoemde vlakte en de Ballaat- 
plaat van da vijfde groep op toeneming van droogval
lend areaal.

Het le moeilijk om sondere nadere waarnemingen
een Juist beeld te verkrijgen van de veranderingen ter dehoogte van &M, en de SU» diepte lijn» Doch bij de 
eerste en tweede groep wijst de plaats gehad hebbende
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verandering seer stellig op vergrooting van bet bank- 
oonplex. Hen lette hier op Spljkerplaat, Hoogplmat en 
Sulkerplaat en op de verbinding tus s chen de Pleat von 
Baarland en de Middelplaat» Ook de Braakman geeft on
miskenbare teekenen van verder verval,

Hiertegenover etaat de afneming van de Kaloot(de 
geul van het Sloe ging echter eveneene achteruit), ter
wijl de verbinding tusuchan de tweede en derde groep 
banken verbroken werd*

In de derde groep verdween de Kapellebank*
Echter vertoonen de 8 en de & U*lljn hier xoodanlg 

regelmatige en groote figuren ten opzichte van den enden 
toestand, dat men ook hier vermeerdering van het totale 
volume mag verwachten*

In de derde groep spreekt hiervoor de groota drempel 
tusBOhen de Schaar van Vaarde en het Nauw van Bath het 
duidelijkst, evenals de vernauwing van het Zuidergat.

Maar behalve toeneming van de bankconrplexen, afne
ming van nevenvloedkommen en ophooging van het Land van 
Saeftingen, welke op aohterultgang van het estuarium 
wijzen, is de duidelijkste trek, die uit vergelijking 

I . der kaarten spreekt, het steeds meer everheerachen van 
Í, een hoofdotroomgeul en het regelmatiger worden van dien 
tv geul.
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Far.4ï SAMENVATTING VAN HET ZL3DE HOOFDSTUK.

Over het tijdperk van 1800 staan goede hydrografi
sche kaarten ter beschikking »cowei van hst Schsldses- 
tuarlum ais van het gebied der Via,ameche banken.

De voornaamste verandering welke daaruit blijkt le 
de verandering van de monding In het bankengebled.

Van de vier in 1800 bestaand» en lang v66r dien 
tijd bekende gaten heeft het Oostgat sich gehandhaafd, 
de Deur loo Is sterk achteruitgegaan ; de spleet 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 achteruitgegaan te zijn, hoewel Alt moeilijk In 
cijfers ls uit te drukken.

Een bultenmond met twee geulen waarvan de «ene van 
aanmerkelijk meer beteekenle la den de. andere, tref
fen wíj ook bij andere estuaria aan.

Het deze verandering ging binnen den mond gepaard 
de overgang van een tamelijk chaotisch geheel van geulen 
In een toestand waarbij twee vrijwel onafhankelijk» g*u- 
lenetelselsi wel eena vloed- en ebstelsels genoemd, 
elkaar kruisen en soms gedeeltelijk overlappen. Dit 
ging gepaard met de consolidatie van de verschillende 
groepen van banken van Vlleslngen tot Bath, orus lo ten 
door de voornaamste geulen van de belde stelsels, en 
met een merkbare vergrooting van de door banken en platen 
Ingenomen ruimte, vooral in het benedengebled van het 
estuarium ten Oosten van Breskens. De oppervlakte der
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bij L.W. droogvallend« platen nam daarbij toe.
Op den Zuidelijken Seheldeoever neemt de Braakman 

zeer aanmerkelijk af. Tevens 1« het Hellegat, dat vroe
ger een vrij belangrijke nevenvlo e dko m wae, verdwenen.
Het land van Saaftlngen kwam door opellbbing hoogtr té 
liggen.

Aan de Noordzijde zijn de voornaamste veranderingen 
de afsluiting van Kreekrak en Sio«.

Gedurende een normaal tij ging door het Kreekrak
gedurende den vloed van de Yester-Sehelde naar de Oo#-
ter-Schelde rond 32,5 mlUloen M3*. Daarvan keerddn
gedurende de eb slecht» lij millloen ta rug. Hat ra«* ¡ jiEA ¡<ƒ/
tant werd door de Oo ster-Schelde afgevoerd.

Op de plaate waar nu de Sloedam ligt paeaeerde bij 
vloed in Noordelijke richting naar de öoster-Sehelde 
rond 82,1 mlllloen M3.. Daarvan keerden 10,4 mlllloen 
M3 terug en werden dus eveneens rond 30 mlllloen door 
de Ooster-Schelde afgevoerd.

Ha de afsluiting had ter plaatse van de afdamming 
geen etrooming meerplaats.

Deze cijfers geven dus aan, dat v66r de afsluiting 
in den mond der Wester-Sehelde (afgealcn van bet rivier
water) rond 40 mlllloen U3 per normaaltlj ojór naar 
binnenkwam dan er uitstroomde*

Na de afsluiting ging weder, afgezien van het rivier
water, evenveel near buiten ais naar binnen.

De eb e tro om nara due ten opzichte van den vloedstroom f”
toe In capaciteit; D« afdamming bracht daardoor ««niger- '
mate verandering In het karakter van de Wester-Scheld«, 
waarvan te voren de vloedtroom overhearscht had.
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Maar door de afsluiting veranderde eveneens de ca- 
pacitetjl van bet estuarium,
• De hoeveelheid water welke bij elke tij ter plaatse 

der afdamming In Noordelijke r loh ting voorbijstroomde en 
waarvan sleohts eeh deel terugkeerde, had op de Schelde 
benaderend den Invloed van een nevenvloedkom.

De afsluiting bracht opheffing van dien nevenvloed
kom* Zoo de waterstanden dezelfde gebleven waren, had 
men ruw benaderend mogen aannamen, dat de totale capa
citeit, van de Tea ter-Schelde met ongeveer 2 0 ftlllloan 
per afdamming, dus totaal met 40 mlllloen tou zijn ach
teruitgegaan. Dit was echter direct na de afdamming niet 
het geval. Het verschil tuesahen B.W. en L,W, nam ten 
Zuiden van den 3 lo e dam, door de afdamming belangrijk 
toe en dus ook het waterberg end vermogen van de ten 
Zuiden daarvan gelegen vloedkom, noodat na de afdamming 
aan den 2uidelijken mond van het Sloe een vermindering 
van 66 tot 69 mlllloen M3 of 7 mlllloen M3 per tij werd 
geconstateerd. Waarschijnlijk zal de invloed van de af
damming van het Kreekrak daanm niet veel verschild 
hebben. In beide gevallen gaf de afdamming gelegenheid 
tot snellere aanzanding en opslfbhlng der afgedamde kom
men dan zonder dit Ingrijpen moge Lijk zou zijn geweest 
en bewerkte zij dus eveneens Indirect verkleining van 
den vloedkom, echter op langen termijn.

In totaal zien wij dus gedurend£^periode 1800-1930 
de vloâcommen gestadig afnemen, en de platen In den stroom 

zich uitbrelden. Beide verschijnselen duiden op een ver
minderde capaciteit van het estuarium, hetgeen nader tot 
uitdrukking komt In de verminderde capaciteit van den 
bultengoatsehen mond.
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Ult de voorgaande hoofdstakken blijkt» dat alk tijd
perk dat werd beschouwd, belangrijke veranderingen bracht 
hetzij in karakter» hetzij in de capaoiteti van de Schel
de» hetzij Ín beide* ^elfa gedurende de laatste eeuwen» 
toen het kader waarin het estuarium besloten lagjdoor 
de menschen hardnekkig werd gehandhaafd en catastrofen 
en gevolgen daarvan tot een minimum werden beperkt» was 
er geen sprake van stilstand in de ontwikkeling binnen 
dat kader* Hog gedurende de laatste 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 stilstand in de evolutie te bekennen valt 
en geen evenwichtstoestand bereikt heeft.

In de tweede plaats is uit het verwerkte materiaal 
gebleken» dat de Vester-Schelde eerst eenige eeuwen ge
leden, tusschen 16&0 en 1700» het karakter van wadden- 
stroom gekregen heeft dat wij thans kennenf na te voren, 
omstreeks de 14e eeuw, voor het eerst gebruikt te zijn 
ais doorgaande scheepvaartweg voor de toenmalige, kleine 
schepen* Deze waddenstroom heeft zich in de laatste eeu
wen geleidelijk tot zelfstandig estuarium ontwikkeld door 
de verdere achteruitgang van de Zuid-Boord gerichte ver
bindingen met de Ooster-Schelde* Dit prooes werd bezegeld 
door de afdamming van Sloe en Kreekrak. Deze afdamming 
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 afga-
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voard, daiirna de eb verstärkt verd ten opzichte van 
een verzwakten vloedetroom. Het le aannemelijk, dat deze 
wijziging eenige verandering heeft gebracht In de con
figuratie van geulen en acha ren, en zij zich ook uit In 
de geulen van den mond welke reeds voor de afdamming 
ven Sloe en Kr g o krak veranderden en In totaal afnamen.

De belangrljkote vraag la nu of over de laatste eeu
wen werkelijk achteruitgang van de capaciteit van de 
We ater-Schelde mag worden aangenomen. Ia het antwoord 
bevestigend, dan eluit o«middellijk daarop de volgende 
vraag aan» of er redenen zijn om aan te nemen, dat ook 
In de toekomst afneming verwacht kon worden*

WIJ zullen deze vragen zoo goed dit met een beperkt 
betrouwbaar materiaal uit de eeuwen van voor 1800 mogell^ 
le, thans trachten te beantwoorden.
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Par.2* ACHTERUITGANG VAN DE CAPACITEIT VAN DE WESTER-

SCHSLDE GEDURENDE DE LAATSTE EEUWEN.

Over de laatste honderd en dertig jaren hebben wij 
gemeend een achteruitgang van de capaciteit der We ater- 
Schelde te hunnen oonstateeren. Deze periode le echter 
kort. Om deze reden hebben wij getracht ook op ander« 
wijze dan door de hydrografleche kaartón sedert 1800 
aanwijzlgingen te verkrijgen omtrent de verandering der 
capacitetj van de We ater-Schelde ;

Daartoe hebben wij op de;- grondteekening welke de
huidige configuratie van Zeeland afbeeldt( aangegeven

:>/; i# V  >s welke landen bedijkt waren omstreeks 1600, 1700, 1800 
en 1933. Tevens Is daarbij gevoegd een kaartje op de
zelfde schaal weergevende de bedijkte larden omstreeks 

JAjjf 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 afmetingen der belangrijkste wateren, slechts 
zeer ruw beantwoorden aan de werkelijkheid op het tijd
stip waarop de toestand telkens werd vastgelegd.

Ook mag niet uit het oog worden verloren, dat de om
standigheid dat «en stuk land niet bedijkt was, niet 
steeds medebracht dat dit land tijdens elk hoogwater 
overstroomd werd. Over de hoogtaligging der onbedij 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 eerie in haar geheel tooh wel eenigen kijk op 
den loop der gebeurtenissen.

Vergelijking der kaarten van 1300 eu 1923 leert, 
dat in 1300 eeer veel bedijkt vas, maar dat Ooater- en 
Waster-Schelde een geheel ander karakter hadden dan 
thanaj dat bij belden de binnenwond nog niet uitgeslepen 
vas en anderzijds de vloedkousnen liegen de hooge gronden 
ontbraken* Het verschil vas inderdaad nog grooter dan 
de kaart van 1300 doet vermoeden omdat de We s tor-Schelde 
hier en daar versperd moet zijn geweest met bank comple
xen welke de doorgaande zeevaart op Antwerpen onmogelijk 
maakten»

Een geheel ander beeld geeft de kaart van 1600* Ge
weldige partijen land zijn onbedijkt*

Honderd jaar later la reeds zeer veel herwonnen maar 
het verschil met den t egenwoordigen toestand Is nog 
groot.

De ei-¿atle in 1300 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 bet terrein dat door 
normalen vloed werd bespoeld in 1700, dus slechts twee 
eeuwen geleden, stellig bijna het dubbele bedroeg van 
thans »

Wanneer men het kaartje van 1600 vergelijkt bij dat 
van 1300 ziet men dat inssehen die twee perioden het 
vloedbekken bij H.h .W, meer dan verdubbeld la en bet ia 
aan de hand van die kaartjes niet moeilijk, in te zien 
hoe bij dien nieuwen toestand een geheel andere stroom
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en een gehooi andere wond ging»paseen, d*w»s. een door
gaande wadden* tro o® net vloodkom tegen de hoog« gronden 
en wijden nond vet meerdere geulen.

Vaar de toestand omstreeks 1600 »chetat de maximale 
uitbreiding van bet Schelde-estuarium, Daarna vindt on
onderbroken tot op den huldigen dag indijking eu aanlan
ding plaats waardoor de capaciteit van het vloedbekken 
afneemt en nog meer de capaciteit gedurende hnoge vloe
den.

Waarschijnlijk gaat daarmede gepaard een oploopen 
van H.W. en «en verlaging van L.W, sooale bij de af
damming van het Sloe geconstateerd werd.welke de gevol
gen van de afheming van de oppervlakte van het vloedbek
ken aanvankelijk verzwakt maar niet kan verhinderen*

De gevolgen van d-ïse verkleining van het vloedbekken 
gevolgd door een vermindering van de per getij verwerkte 
hoeveelheden in- en uitgaand water moeten sich afepiege- 
len in geulen eu banken van het estuarium en in die 
van den mond. Hu «taan ter controle slechts ter beschik
king de hydrografische kaartén sedert 1800, Wat er in 
geulen en banken van de Weeter-Schelde en den mond v<5ór 
1800 gebeurd is weten wij nletj wij kunnen het slechts 
vermoeden op grond van hetgeen wij gedurende de laatste 
eeuw constateerden*

Eu vertoon«» de banken binnen het estuarium sedert 
1800 groei, de geulen afneming • In den buitenmond ne
men wij afneming van de totale capaciteit der geulen 
waar. Set is duidelijk dat dese laatste achteruitgang 
samenhangt met de verkleining van de oppervlakte van
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bet estuarium* Immers wanneer deer verkleining van 
het vloedbekken minder water In- *n uitstroomt» «orden 
de geulen» behoorend bij een aanvankelijk grooter de
biet te ruim, neemt de snelheid af, slaat zand neer, 
neemt de capaciteit van de geul af, die van de banken toe

Hetzelfde doet zich voor In den buitenstond. Zoo- 
dra een geul of pae minder «ater afvoert» wordt sand af
gezet uit het met dit materiaal bezwangerde «ater tua- 
sdhen da banken totdat de aapaoltelt van de geul be
antwoordt aan de eritieche snelheid van het water, dus 
aan de hoeveelheid «ater, welke door 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. Zoodra de bank met Laag- 
water ten deele droog valt, due "plaat" wordt, vermin
dert het kUblek van de plaat dat boven L.W. ligt, de 
capaciteit van dan ge tij ko m mot ongeveer denzelfden Ín
houd. Zoo verwekt beperking van den vloedkom een andere, 
waarschijnlijk veel kleinere vermindering van de capa
citeit van het estuarium welke opnieuw de vloedkom be
perkt xoodat het proces der aanlanding een versnelde 
beweging verkrijgt.

Beatudeering van de periode 1800-1930 doet zien, dat 
met afneming van de oppervlakte van het getijbekken, af
neming der capaciteit van de geulen in het estuarium en 
Ín den mond gepaard ging en daar tus cehen een causaal 
verband schijnt te bestaan*

Het is daarom gerechtvaardigd, om over de periode 
1000-1800, waarover geen nauwkeurige kaarten ter contrôle
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ter beschikking staan te ver onderstellen, dat ook In 
die periode gedurende welke een belangrijke verkleining 
. van bet vloedbekken vast staat, de capaciteit der geu
len verminderde.

Vodt desa gevolgtrekking aanvaard, dan moet men 
besluiten tot een hoogtepunt In de ontwikkeling der 
Wester-Schelde wat capaciteit der watermassa1« en der 
geulen aangaat, soowel in het estuarium ais in den 

r$(t '} ) buitenmond, tus »chen 1600 en 1700 en tot een geleide
lijke, maar voortschrijdende afneming sinds dien tijd.
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Vasum «r man «anraarX, dat gedurende de laatst« eeu
wen d» Ne «ter"Schelde «at capaciteit betreft achteruit 
is gegaan, NiJ» er dan gronden ts noemen waarom verwacht 
mag wordsn} dat in ds, toekomst desa achteruitgang ook 
vorder yoortg«ng ««1 hebben, of lijn er daarentegen tai* 
kenenwelke la andas*« floh ting wij »e a?

Om tweelrlei -p«donan be* «on estuarlu* jia capaeltit 
toenemen en «rsl t«n ««rete d«>br «en uitbreiding van 
bet vloedgebiedf door bodemdaling af «eespiegeirij- 
slng) of door doorbraken van cata»trofalen aard; tau 
tweed« door «en versterkte getijbeweging.

Omtrent «en bodemdaling «f rijzing In den laetat*b 
tijd schijnen weinig of geen aanwijs langen te bestaan* 

Vergrootlng van bet vloedbekken blijft aogelljk» 
Echter mag in da,- herinnering geroepen worden wat in da 
inididing tot hoofdstuk VI geBphrovsn werd over da 
toenemende nacht Van don nensdh om de uitwerking en d* 
gevolgen van catastrofale vloeden tot «an minimum ti 
beperken* De kans io groot« dat de menfich het. kader van 
hst estuarium aal weten te behouden soo niet oorlog «f 
revolutie sijn organisatie breken of langdurige Inundar 
ties tot noodzakelijkheid maken*

Over een versterkt« getijbeweging doelen de geologen; 
Dr.Tesch en Pr*^elnhold ons een en ander meda« dat wij 
bier laten volgen*
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"Wat zouden de komende geo login eha tijden 
"one brengen, Indien Ae mensoh niet ingreep in 

1 *d*se eeuw en met neo talie hand, dat de na* 
"tuurlijke ontwikkelingeoyclue geheel ontwricht 
neordt?*

"Een negmalige verplaatsing van den Schel*
' 1 r ... * * ■■ - ' ■ :"demond na een aantal e e uwen dwar» door Zeeuwseh
t' : ' i  U ■ ./. * \ r ■ t => ‘ t‘- f - /ijfi *■ *T '! > * i' ........•Vlaanderen heen op Zeèbragge *«“, "had in on* 

•gestoord gebied »eiker tot ¿egeologische mo* 
~*gelijfcheden gehoord. 1

'•Geelen het foli, dat de Kanaal-vioedetrooa 
•eerder tol sal nemen dab omgekeerd tengevolge 
"van verdere verruiming van het Wauw van Caíate, 
~*ie «en verdere vèrpIaatSfng van de eroelebaeie 
•Zuidwaarts aogelijk en waarschijnlijk, maar : / 
•dat de etroo» In de nu waterstaatkundig,ulteto
kkend verdedigde landstreek echter ooit een kans 
•sou krijgen desen natuurlijken loop te volgen, 
•le buitengesloten*

’i " ‘ "Indien echter desa verplaatsing niet kan
■ j  , . ............................ , ■ . ■*stjn, «oo blijft toch steeds de meet Zuide

lijke mond de voorkeur hébben eu le de kans op 
•een versanden hiervan buitengesloten, eerder 
•sal dan een nog versterkte Kanaal-vloedgolf ’
•en versterkte waterbeweging op de Beneden-Sohel

*

"de het gevolg sljn**

Belde geologen nemen dus eis waarschijnlijk «en ver* 
sterkte Kanoal-vloedgolf san en ala gevolg daarvan een
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versterkt« waterbeweging op 0« flejiaden-Schelde. Dit 
wijst» ¿oo dep« varonderotelling aanvaard mag worden, 
op een Invloed ten gupst« yap d* toeneming yan de ca» 
pac 1 te it ven het estuarluty* . vr 
,, Xeech heeft in een opstal over de geschiedenis der 

Noordzee medegedeeld, dat de kustlijn bij het Nauw van 
dalai« In de laatst# twee>»êr£ 300 à GOO Water la terug- 
geveken* Dit la veel. Ongetwijfeld zal ook bet Nauw 
self In die twee eeuwen dieper zijn geworden« Een der* 
gelijke belangrijke vergroottng jnoet wel plaats gevonden 
hebben wanneer bedacht wordt hoe onbelangrijk deze ge* 
waldige «Ofltraat, nog was In den Romelnschen tíjd« Dat 
mst yer̂ bijaing vyn het Nauw vyn Calais de getij atroonen 
M t  minder weerstand floorschieterie eveneens te asnva ar 
den« Kaar welke veranderingen deze geleidelijke verrui
ming sal moeten hebben op de getijbeweging voor de 
Vlaamsche eu seeuweche kust is momenteel niet In cijfers 
rast te leggen en eerst na grondige, speciale studie te 
bepalen* Dat daardoor een krachtiger waterbeweging In 
het Gehelde-estuarium moet aatstaan is een gevolgtrekking 
gebaseerd op dewdiga welke niet nauwkeurig vaststaat« 

Wanneer deze oorrelatie tussehen verruiming van hat 
Nauw van Calais en versterkte waterbeweging in het Behel- 
de-estuarlum echter bestaat, dan moet zij zich ook heb* 
ben doen gelden in de afgeloopen eeuwen toen voortdurend 
verruiming van het Nauw van Calais plaats had en moet 
versterking der getijbeweging in de Schelde tengevolge 
van verruiming van het Nauw van Calais afzonderlijk van
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van aniara oorzaken, welke tot versterking dar getij» 
beweging medewerkten, In bet Sohe 1de - a * tuar lum na gron
dig Ondersoek zijn aan te toonen#

Aamiemende, dat zijn aangetoond kan worden, «tarnt 
tenslotte vaat dat deze invloed ter vergroetlng der 
capaciteit van bet estuarium niet heeft kunnen verhin
deren, dat de capaciteit gedurende de laetate eeuwen

, ; ‘ ' .. ' J* ; f .. . 1 • - -afnam» Va» des» Invloed aanwaslg, dan was hij dae vaar-
- - ■- • - ' *•'♦> ’ -  * A V" ’

schijnlijk gering in Verhouding tót de kraehten welke
■ ■ > -■ • * achteruitgang veroorzaak ten*

Cono lude ar ende kan worden opgemerkt, dat de kana dat
oataetrofale vloeden hun invloed sullen doen gelden ter
vergrooting van het estuarium bestaat, maar gering le,, —*' ' ■ 1 , i *' ¿ . ■en eveneens dat het moge lijk is, dat door verruiming van

• f  , ■ - ■ ï '  . , . '■ ' - ,
het Hauw van Calais de waterbeweging in het 3ohelde-es* 
tuarlum krachtiger wordt» Hese invloed was echter, wan
neer híj aanwezig was, naar uit de laatste eeuwen geble-

! ■ 1ken íe,'kleiner dan andere factoren welke in tegenge
stelden sin werken*

Welk» factoren werken nu ten gunste van afneming 
van het estuarlnmt

Wanneer een bodestrljsing bulten beschouwing gelaten 
wordt omdat daarvoor geen aanwljslglngen bestaan, sijn 
het voornamelijk opsllbblng, indijking en aansandlng, 
welke afneming tot gevolg hebben*

‘Hu bestaat voor aanslibbing en indijking niet meer 
een soo ruim» gelegenheid ais In de laatste eeuwen, maar 
er sijn toch nog heel wat deelen van het estuarium, welke 
In de toekomst bulten het bereik van den vloed kunnen
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Tallen, sooi hetgeen van d*n Braakman «verblijft, bet 
Sio«, groot« oppervlakten in bet Oosten van het e e tue- 
rlum en verschillende dealen een den Zuidelijken oever« 
Zelfs wanneer Ae mensoh s leb hier niet nee bemoeit, 
nullen hese landen aanslibben, opliolgen en daardoor den
vloedkom verkleinen, hetgeen afneming van de hoeveelheid

'-1 ;■ ■■ ■ ifgetijwater bet««kent* Äese afneming heeft afneming der 1
Hf ' , * V  r' f ■ * ? f ■ ’ :blnnengculen, toeneming van hét bankgebied, uitbreiding

” 1 t i, ■ - .1der platen en verdere afneming yan den g et 1 jico» tenge*
■■r.iii- ■»**' . i - .«ifîvt >volge,

, t  V - ' H f . l 1 :>£' r. 'î  f’ v‘ 1Kr schijnt geen reden te bestaan en aan te nemen, dat 
het pro os e van1 achteruitgang van het estuarium xooals 
dit sich in de laatste eeuwen afteékent, thans tot «tál-

-, 'j ‘IA «  ‘t
stand sou komen* Ae factoren, welke dien achteruitgang

' 1 « f  ;■ ' ■ ■ V ‘ ’ ’ J . . . .beheareohen, werken eek thans en sullen sich ook In 
de naaste toekomst doen gelden soo niet een catastrofe 
het kader duurs aam verbreekt, waarop de kans gering Is*

uVanneer aan achteruitgang van het Schelde-«stertum 
in de toekomst niet wordt getwijfeld, Is de eerste vra ag 
welke gesteld wordti met welke snelheid dea« achteruit
gang plaats sal vinden en welke limiet dese achteruit
gang waarschijnlijk sal berelkek.

Sen positief antwoord daarop le thans onmogelijk 
te geven, omdat sooals vermeld wex^ tot dusverre nog 
niet nauwkeurig bepaald Is kunnen worden, In welke mate

hJ.de Schelde gedurende laatste 130 jaren waarover betrouw
bare kaarten ter beschikking atonden, achteruit le ge-



200.
foomtüK ŸIÎ- BKßCHOUWIHOEN BH dOHCLUSIBS * PÄR* 2trkdeneh w k  v m m m  achteruitgang*

gaan, an allerlei factoren die hier yan invloed sijn,
«le hoegrootheid der vermindering van capaciteit deer 
aanslibbing, door verkleining der ¿euleri, door ver* 
grootlng der platen, ene* nog niet nauwkeurig bepaald 
konden worden*

Het «preekt echter vonself, «hut des e onbekende groot
heden 200 spoedig nogeüjk beatudaard behooren te worden*

"  ' » * 7 i ; ; * ¿

Hen kan echter desa vraag thans ter xljde laten eu 
haar toespitsen op het grootste belang dat bij de in-

• \  * * 1 V ,! * ^  »+ 7 , v *. 7 -

standhouding van het estuarium gemoeid Ís« de scheep
vaart. De yraag wljeigt Sich danaida^«

Kan doör achteruitgang van het estuarium in de naas
te toekomst de scheepvaart daarvan groo ten hinder on
dervinden!

Desa vraag sullen wij &  in de volgende paragraaf 
trachten te beantwoorden*
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Par.it GEVAREN VOGR D» SCHEEPVAART DOOR ACHTERUITGANG
. ■»m  0»*

VA# HBT ESTUARIUM XXT O S V M S T B  TOEKOMST.
,,,!■>! , 1 ; : ; th.v'v V ■ ,Den doorgaanden scheepvaartweg van alt see door de

.'t ‘ . . i .■ ¿v.' "" f‘ '.'i. .í >- i - ' ■ 1Wielingen tot sen de ÏTeAerl&ndaeh-Belgische grens fee*
íi.'ií-dir ». ■ r< V H  r-"í.¿ ■ ■ >-s" '■ •' ’ ■ne den Antwerpen kan sten in drie Adelon splitsen«

kót eerste deel le de rond 9fi O U  longe Wielingen
î jc ? ■ '■ V'.- -• i -  ■ ‘ • ‘ ■ 'buitengaats*
, i t e *(.-■. * ‘ * ! 4' 1»Vf'1 i*“1 '■Het tweede gedeelte loopt van VHasfngen * Breekens 

tot aan feet Nauw van Batfe#
» , ï. ■. -V ■" ■' 1 1 i '■ i . . rNet derde deel ia feet everblijvsnde deel tot san de

1 ; >, i' V, v; "‘V '■‘"i; 1. 1 ’t ■ .j ■Ne der lands ch-B elg i e ohe grens*
~J Van de se drié gedeelten heeft voornamelijk feet

’ , ' j V ' t i  ̂\ * L ■ ‘i’1'." ;! \ 1laatste deel tot dusverre moeite gegeven»
¿ij een geleidelijken achteruitgang van de capaciteit 

van feet estuarium behoeft de toestand b IJ Batfe echter 
niet noodwendig slechter te worden« omdat de vloedgolf 
welke in dit bovengedeelte doorddngt van verkleining 
van den vloedkom beneden dit gedeelte niet behoeft te 
lijden. Bovendien is de ongunstige toestand ia dit ge
deelte hoofda aks lijk te wijten san bet weinig rationeels 
verloop van den doorgaande» geul, nog steeds gevolg van 
den ouden toestand toen de gehelde «ich bij Batfe in 
twee tokken splitste* . •

Ven kan ever dit gedeelte opmerken, dat verbetering 
van den toestand« soa des« bij en boven Batfe slechter 
wordt fee ta ij door achteruitgang dar. geulen« feet* ij doer 
toenemende elachea wan de scheepvaart,* ligt binnen
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het bereik der Huldig» techniek* Bit gedeelte behoeft 
du» geen groo tere korgte baron dan op den duur de uit
voering von «eu op behoorlijk technisch ondersoek steu
nend verbeteringsplan» Be kosten daarvan sijn garing
4

te noemen in verhouding tot die welk» voor bat ma eren
deel der toegangen tot belangrijk*, havens worden be*
steed« Í i’. V t  '■ r ?■

Het gedeelte van Bath tot Vlissingen-Broskens baart 
goon sorg« Be concentratie van het hoofdgeuiiteloel ia 
hier voor de saheepvaart van groot nut* Mocht hier in de 
toekomst op bepaalde punten der toestand onverhoopt on
voldoend e dreigen te worden, dan sijn or middelen o»
dien te verbeteren* .. ' : ,

Het mo»illjkattt gedeelte van het geheel le naar mijn;
meaning Ae bultenmend van de Schelde«

In het «esde Hoof detuk sijn soo nauwkeurig mogelljk
> c

de veranderingen van geulen en banken van den bultenmdfa 
gedurende de laatste 130 Jaren geschetst*

Daaruit blijkt, dat hot Ooatgat sieh gehandhaafd\L i  ̂ ‘ '*  *  < ►

heeft, de Deurloo sterk achteruit Is gegaan, de Spleet 
verdwenen Is en de Wielingen een belangrijker, selfs 
overwegende positie is gaan Innemen Ín bet geheel, doch 
tevens blijkt, dat dit geheel In eapaeltelt le achter
uitgegaan ais gevolg van de afneming van de eapaeltelt 
van het estuarium*

De Wielingen 1« dus geworden wat de geologen er
’ ’ • . * l' L ' ■ i „■ " ï. . .1 -

van verwachtten« de overheersehende, naar het Wauw van
\ *i ' v ' . i ;  - t , s d e  nv-trir/lsi*' f a

Calais gerichte mond en de Wielingen sal dit sok «ver 
e oh lang tijdperk gerekend, waarschijnlijk wel blijven*
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De scheepvaart wordt in de vaart op de Wielingen en 
op de Schelde beperkt door de ondiepten van de "Wande
laar" , de natuurlijk« baar voor den mond van de Wielingen 

Blijft de vaterverdeeling over Oostgat, Deur loo en 
Wielingen sooals »ij thane dan cal bij «en vermin* 
derende capaciteit van het e»tuariumt minder water door 
den mond stro omen, maar ook minder water door de Wie* 
Ungen gaan# Dit brengt automatisch verkleining van

"■ r , * ‘ ¿I IJ. J I L I . ï .  -

het profiel Dan de Wielingen »et eich mede, maar ook
/  - - ’■ 1 JV

verhooglng ven den drempelt de Wandelaar*
•1 f„ . 'it1 /  1 s ’.i i, ’ 11 , ' , D

Waar re ede thane de diepten bier niet groot sijn^ ' 1 ■
met het oog op de huidige grootste schepen welke Ant
werpen aandoen, kan hier dus reeda bij een kleine ver
mindering der capaciteit van het estuarium een * orge lij
ken toestand Intreden, daar de yengrooting van diepgang 
bij de grootste schepen ontwijfelbaar vast staat*

De Wielingen sou hier bij een kleiner totaal kwan* 
tum water dat In de toekomst In* en uitstroomt, deself*V ï i’ * * ' - . r
de eapaeltelt kunnen houden, soo de Deur loo in bet geheel 
geen water meer afvoerde, of het Ooetgat sterk in capa
citeit verminderde* Maar zoodra dit laatste dreigt, bag
gert men van Nederlandsche «ljde het üoetgat weer open*

De toestand ken dus sorgelijk worden bij de guns tike 
onderstelling, dat de positie van de Wielingen relatief 
blijft sooals »ij tha^s Is*

Dit is echter niet seker*
. -

\ f  Set is seey wel mogelijk, dat tus echen Wielingen
k  jr ' »

. en Opstgat »waf« Westerstormen de Deurloo openplooien
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en dit gat, «ij bet lijdelijk, eén groo tere eapaeltelt 
hergeven* ' ■' -■. ̂  v U'>.

De normale eapaeltelt Van het estuarium wordt ver- 
ondersteld kleiner te sijn dat» thans %h des e kleinere 
hoeveelheid sou sieh donc weder moeten verdoelen over 
drie gaten, wat voer de WielinKgen, »elfe ale dea« ■ - 
geul de voornaamste geul blijft, achteruitgang medebrengt 
Ben achteruitgang kan reeds thans de scheepvaart niet 
lijden*

Zoodra een dergelijke aftapping plaats vindt en 
daardoor de Wielingen tijdelijk verzwakt, bestaat kans 
dat tengevolge daarvan echter ook de banken langs de 
Vlaams che kust opdringen en het Is niet onmogelijk, dat 
evenals voor honderd jaren de banken de Wielingen in 
tweeën splitsen; in twee geulen van minder eapaeltelt* 
MAh: sou dan herkrijgen het beeld van omstreeks 1800 
maar met een gerlnga'tsapacitelt der geulen en bij sterk 
gestegen «lechen der scheepvaart»

Splitsing der Wielingen is «ohter eveneens mogelijk 
soo de Wielingen uitsluitend sterk door afhemlng van de 
capaciteit van het estuarium verzwakt en hierdoor de 
Mlaamsohe banken gelegenheid krijgen sieh In de Wielin
gen Oostwaarts te dringen*

Deze mogelijkheden worden hier genoemd omdat sij 
in een verleden dat niet ver terug ligt inderdaad opge
treden sijn en sij dus geenszins op fantasie berusten* 

Wordt de toestand echter zorgelijk, dan sal het veel 
moe i lijker blijken en oneindig veel kostbaarder, dan 'pij 
de omgeving van Bath, om hier afdoende verbetering te
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HOOFDSTUK VII - BESCHOUWINGEN EN CONCLUSIES - par.5:
CONCLUSIES.

PAH.fit CONCLUSIES.

I
De ontwikkeling van Ae Weater-Schelde werd voorbe

reid In de periode der catastrofale vloeden van 1288 
tot 1400) welke een aaneenschakeling van een be s taanden 
mond net achtergelegen kom, Intermediaire wateren en 
secundaire geulen van het oude Zuid-Noord gerichte 
geulensteleel tot een doorgaande, ook voor de toenmalige 
scheepvaart bruikbare verbinding schiep.

XX
Deze doorgaande verbinding werd door stormvloeden 

in de navolgende perlod« tot hoofdstam yan een belangdjlai 
Vloedkom, welke door catastrofen en oorlogainundat ie » 
sijn maximum capaciteit omstreek« 1800 moet hebben be
reikt. De WesterrSchelde verkreeg daarbij allengs het 
karakter van een waddenatroo» met vloedkom tegen de hoo- 
ge gronden en wijden mond. De Noord-Zuid gerichte ver
bindingen'namen verder sterk in beteekenls af.

XXX
Na 1600 gaat de eapaeltelt van bet systeem voortdu

rend achteruit door aanlanding en Indijking. Daardoor 
neemt de totale capaciteit der geulen In het estuarium 
af. De 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 een scherp omlljnd 
systeem.



HOOFDSTUK VIX - BESCHOUWINGEN EN CONCLUSIES * PAR*5»CONCLUSIES*

De kano op verandering van het kader door catastro
fen ia door de toenemende macht van den menech tot een 
minimum beperkt*

IV
Behoudens de kano dat catastrofen het kader waarin 

bet Schelde-estuarium than« besloten ligt verbraken en 
het e te leei wij sigan, welke kana klein le, valt er geen 
enkele reden aan te voeren waarom niet ook In de toekomst 
de capaciteit van het estuarium zal verminderen. De 
eenige factor die in tegengestelde richting kan verkent 
versterkte getijbewegin ais gevolg van de voortdurende 
verniraing van het Nauw van Calais, bleek, zoo zij in de 
laatste ç'euwen optrad, van minder bciteekenls d m  de fac
toren welke gedurende de laatste eeuwen den achteruit
gang van het estuarium veroorzaakten. Deze zelfde fac
toren zullen ook In de toekomst verken* In welke mate 
kan tot dusverre niet bepaald worden*

V
Over de snelheid waarmede de capaciteit van de 

Schelde vermoedelijk zal verminderen, kunnen thans nog 
geen betrouwbare eljfers genoemd worden*

Van den doorgaanden scheepvaartweg langs de Wielin
gen naar Antwerpen zijn er twee gedeelten welks in de 
toekomst waarschijnlijk moeilijkheden sullen opleverent 
de omgeving van Bath en de Wielingen*

De moeilijkheden bij Bath zijn met de middelen der 
huidige techniek stellig te overwinnen*

BIJ den buitenstond echter zijn meerdere complicaties 
denkbaar en mogelijk, welke tot veel groo tere moeilijk
heden bij verbetering aanleiding kunnen geven*

i
i

i

I



RIE/

LIJST VAN ILLUSTRATIES

bij de

SCHETS DER ONTWIKKELING VAN DE WESTER-SCHELDE.

HOOFDSTUK I - INLEIDING

HOOFDSTUK II - d e  v o o r g e s c h i e d e n i s  v a n  d e  s c h e l d e  v o l g e n s-----------  UBDEDKELÏNGEN VAN DE GEOLOGEN P. TESCH EN
TH. HEINHOUV

1. De ontwikkeling van de Nederlandsche Duinkust door Dr.Ir. P. Teech. uit T.K.N.A.G. 1927« bladz» 13.
2. Idem ** 14
3. Idem " lö

HOOFDSTUK III - GESCHIEDENISVAN DE SCHELDE VAN DEN ROMSIN- “  “ SCHEN TIJD TOT 1238 OP GROND VAN HISTORISOÎ E
EN GEOGRAPHISCHE GEGEVENS,

4, Fotografie van de kaart van de provincie Zeeland van e«600 n.C, (uit bet, klooster te Egmond).
5, Idem van 1347 ten tijde van Guido van Dampierre.6, Reproductie van de kaart van de provincie Zeeland in de

12e eeuw, zooale J.A.B, Utrecht úres a e.Thuya die In 
1337 reconntmeerde.

HOOFDSTUK IV - Dïï GEDAANTEWISSELING VAN ZEELAND IN DE PERIODE „ ■ VAN 1283-1404,
7. Kaart van do provincie Zeeland in 1300 door Dr. A.A. 

Boekman.

HOOFDSTUK V - DE GEDAANTEWISSELING VAN ZEELAND VAN 1400 TOT CA 1800,
3. Reproductie van drie schetskaartjes van Zeeuwach-Vlaande- 

ren in de 16e eeuw, omatreeke 1570 en aan het einde 
van de 17e eeuw, door Blanchard (La Flandre, bl«.131i 136 en 139$.

9. Fotografie van de kaart Zeelandicarum Insularum door Jae.
van Deventer,

10.Fotografie van de kaart "Comltatus Zealandiaeu door Nie* 
Visecher.11.Fotografie van de kaart "Flandri# Comitfttua Para Batava*1 
door Nie. Visecher,

12.De wateretatekaart van de provincie Zeeland, dl. 1, schaal
1 I 50000 

13.1dem, dl.fi, schaal H 50000

HOOFDSTUK VI - DE WESTER-SCHELDE VAN 1800-1930
14, schets van de hydrografische kaart van den mond van de 

Weater-Schelde in 1799-1311.



LUST VAN ILLUSTRATIES.-

16* lit#» In 1825.
13. I3e* la 1848.
17. Idem In 1365
18. Idem In 1876-1876
19. Idem In 1394-1395.
20. Idem In 1907-1903.
21. Schets van een vergelijking van den hydrografischen

toestand van den mona van de Weater-Schelde in 1385 
en In 1922.

82. Schets van een vergelijking van den hydrografischen 
toestand van den mond van de We ater-Schelde in 1835 an in 1922. -

23. Schets van de hydrografische kaart van de Wester-SchaIds
In 1799-1800.24. Idem 1862

25. idem 1878-1879
26. Idea 1390-1891
27. Idem 190528. Idem 1923-1930.

SQQEDSrUK VI! - bkschouwinöen kb CONCLUSIES,
29* Fotografie van een sehet* naar de kaart van de provincie 

Zeeland in 1300 door Br,A.A. Beekman.
30. Fotografie van wat er ih 1600 van ¿le provincie zeeland
' *m . ■ . ....31. Idem in 1700. - 38. Idem in ÏSOO.
33. idem in 1923.

*



LITERATUUR.
■' * » ► ' > ' " * S *  ̂ M -r l " *■ ,

i ► ’ ’ ^ : i ' - ' t vi'1.: ^v*.U: i-j,»î;yX* -'4t-Bqren ,Ne verticale bouw der reeduinen áu
• ÿederluul»
#*JUN>A*^ «r.#0rief dl*XJCC (1913),

Bast (de) Relation« historique« d«« tentative»
' ' sf«it«|i Pfl* le« Santois pendant plusieurs Alfoces pour, a »ouvrit une eommunlee* 

tien directe vers I" Escaut*
. :9&&b  ^  ••••• •••• '-■
B?rs$\ (I*, van der) fertopftsnboek van Holland **t; ZeslabdT,

Amsterdam, 1866-1873•
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Báj>p¿ an J^dod.Kl^kabur.ihj^nyat^^oor»»

/ Das courant» da maría aur la littoral 
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£&ag«Sk J&andblad 1924«
Da Kaaamond in voor-historiachen tíjd*
Over hot voorkomen van midden-pliocene 
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Ĥ̂ íJOÍffÍC_îÖtijitf + J <? ir r i'#, n ä * ̂
R  U  G  G  H  E

X  1 & J K
Â  j í e :i -e d  e s

í ^ J í í  jÍ XLÍ í í\j
jJrAâter-ajiiyr

gSà«/tv '►5 e Qm V

^=5™+

iVsifcaïar
* y
ƒ S

'W+r' T-' A t. Jfe*.r
>1 m ¿ i  á A ƒ

5to*Ta*jiÂfje vLaw^ /

*7 A
*44^3*11=«̂X i

N
o\â o h  t

i  æ i

SjrttíümÉ1« 'n ta* ¿ÏJyrt
N
lí i" E ■íw^á M

i.

j

'i



     ’T*' :1 "? ', VV't̂l-1 T"*'" '-i'~t~ ,*̂ "*-V.,. '- ■ - u  • ...

VODNfiN VAN ZEBUWOCW V'-AANDECÆM 
V\X£>£N-> fcLANCHAKP.

N A  Pe OVFWOTCiOOMÍNOeN ÍN 
DC W» ECCiV

W'? U*n3'A,'lC} /OUPe V€VEHE/^>‘ ^

- i, öcj”  ƒ .* /( . W f í t r t t  (At

1
t iJ lC J  Kl WJ^k̂

a ’ ,í>trtexiito ojUfcrL
17VUET

"̂,n ̂»Mfe ¿4 -ÔCHAAL1: Soo.CKX ■■-■*■ T̂ Ô VÚCWVjfc’ OtífcYYj
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¡̂$» <v'v«lŝ  ̂  ̂"V '* • «*■•■ •?>••».y'*, «* • %, "
^-">JX#S rî,-»" -tjA1* ̂  ̂

*r* v J
¿■v -»

* “v ^  ” ^ r *  *¡p # ^  Æ-< s,«ÿi «

5* JNs» - i



<Vv jsr a ¡- ? * /?r :• - '
s».*».**.**«**'.-* w mu ********* ■.rr'-**--',~‘**.-»u „wmwMMHqmiih nwŵ i i iMirwatii
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