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Samenvatting 

De kennis van geschiedenis en cultuur van het Waddengebied is sterk gekleurd door de 
overgang van pre-industriële naar moderne samenlevingsvormen in het derde kwart van de 
20e eeuw. Historici streefden naar een vorm van integrale geschiedschrijving, die grotendeels 
aan de sociale wetenschappen was ontleend. De bijbehorende onderzoeksdoelen werden 
slechts voor een klein deel gerealiseerd. De laatste decennia is het wetenschappelijke 
onderzoek nogal verbrokkeld geraakt. Dit is niet alleen het gevolg van de perifere ligging van 
het gebied, maar ook van verschuivende onderzoeksagenda’s. Het pre-industriële verleden 



komt steeds verder van ons af te staan en wordt vaak door een nostalgische bril bekeken dan 
wel het onderzoeksobject van vakspecialisten. 

In dit rapport wordt gepleit voor een herwaardering van het integrale of interdisciplinaire 
perspectief, dat aansluit bij recente trends in de ecologische en de sociale wetenschappen. 
Studie van geschiedenis en cultuur dient niet alleen de wetenschapelijke kennisontwikkeling, 
maar kan ook bijdragen aan de oplossing van fundamentele maatschappelijke problemen. Dit 
enerzijds door het publiek bewust te maken van menselijke bestaansvoorwaarden en 
veranderende ecologische regimes en daarbij tevens open te staan voor vragen uit het publiek, 
anderzijds door te wijzen op de veranderende beelden, die richting geven aan onze kennis van 
verleden, heden en toekomst. Inhoudelijk is een verschuiving in de richting van lange termijn-
perspectieven, inbedding in de globale context, interregionale vergelijking en co-evolutionaire 
modellen gewenst. Daarbij is het van groot belang dat wordt aangesloten bij de 
belangstellingsfeer, het wereldbeeld en de idealen van een komende generatie, die het 
toekomstige onderzoek zal moeten gaan dragen. 

De studie naar de landschapsontwikkeling wordt momenteel voortvarend aangepakt, al zijn er 
zeker lacunes aan te wijzen, met name op het terrein van de vroegmoderne geschiedenis. Het 
onderzoek naar de maritieme cultuur is daarentegen sterk verbrokkeld. Met name de eilanden 
komen er vaak bekaaid af. Bij de bestudering van erfgoed en mentaliteit ontbreekt het 
eveneens aan samenhang. De materiële en immateriële cultuur verdienen meer aandacht. 
Beeldvorming en identiteitsgevoelens zijn van groot belang voor de aansturing van het 
onderzoek en de implementatie van de resultaten. Zij hangen nauw samen met de 
verschuivende perceptie van het meest recente tijdvak. 

1. Montaillou aan het wad? 

“Het zou werkelijk geweldig zijn wanneer een jonge Fries van nu, staande op de Mirnser Klif, 
een visioen zou krijgen en, analoog aan Braudels Méditerranée, een werk zou componeren 
onder de titel De Zuiderzee ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog of wanneer een ander, 
gegrepen door Le Roy Ladurie met zijn Montaillou, een dorp in Friesland zo zou laten 
herleven als met het ketternest in Zuid-Frankrijk is gebeurd” (Knetsch 1987:224-25). 

De kerkhistoricus Freerk Knetsch (1924-2006) schetste in 1987 een wijds toekomstperspectief 
voor de geschiedschrijving van het noordelijke kustgebied. Het handboek voor de 
geschiedenis van de provincie Fryslân was inmiddels twee decennia jaar oud en zijn collega’s 
zinden op een nieuw overzichtswerk dat meer recht zou doen aan de moderne stand der 
wetenschap. ‘Integrale geschiedenis’ of histoire totale was het toverwoord van de dag, dat 
nieuwe projecten inspireerde en uitgevers ertoe bracht het vertaalde werk van Franse Annales-
groep aan een groot publiek te slijten. Dit wetenschappelijke enthousiasme was niet alleen in 
Fryslân merkbaar. De universiteiten van Groningen en Utrecht namen deel aan een 
omvangrijk project, waarin de plattelandsgeschiedenis van de Groningse kleistreek met die 
van Noordoost-Brabant vergeleken moest worden. De verwachtingen waren hoog gespannen 
(Duijvendak 2002; Noordegraaf 2006:186,234). 

Dat gold ook voor de geschiedenis van het eigenlijke waddengebied. Het perspectief van een 
integrale (multidisciplinaire) geschiedschrijving die de veelzijdige historie van de noordelijke 
kuststreek aanschouwelijk en inzichtelijk zou maken, leek het wijdere publiek aan te spreken. 
De transitie van maritiem-agrarische naar moderne, post-industriële samenlevingsvormen 
bevond zich in zijn laatste fase. De herinnering aan het kleinschalige verleden, met al zijn 



schrijnende dan wel (schijnbaar) attractieve kanten, was bijna tastbaar. De 
plattelandssamenleving leek nog dicht bij de natuur te staan en zich pas onlangs daarvan te 
hebben vervreemd. Natuurliefhebbers en biologen hadden de bescherming van het 
waddengebied – met zijn rijke ecologische, geologische en culturele erfenis – hoog op de 
agenda gezet. Het internationale handboek over de Waddenzee uit 1976, dat in drie talen en in 
hoge oplagen verscheen, bood een inventarisatie van alle beschikbare kennis en vormde 
tevens een impliciete onderzoeksagenda, die vervolgens nader ingevuld leek te kunnen 
worden (Abrahamse & al. 1976). Interdisciplinariteit, maatschappelijke betrokkenheid en 
publieksgerichtheid waren eigentijdse sleutelwoorden die in het wetenschappelijke onderzoek 
hun intree deden. 

Weinigen realiseerden zich dat deze multidisciplinaire blik op het waddengebied relatief 
nieuw was en grotendeels bepaald werd door de beleving van tijdgenoten die het 
plattelandsbestaan onlangs achter zich hadden gelaten. De natuurwaarden van het gebied 
stonden eerst sinds kort op de agenda. Vanouds hadden plattelandsbewoners, die afhankelijk 
waren van weer en wind, bodemvruchtbaarheid en biologische reproductieprocessen een hele 
andere relatie met het omringende natuur- en cultuurlandschap dan de nieuwe stadsbewoners, 
voor wie het waddengebied in de eerste plaats een vrijetijdsdecor en recreatieruimte vormde. 

2. Tussenbalans 

Inmiddels is het mogelijk een tussenbalans op te maken van drie decennia (cultuur-)historisch 
kustonderzoek. De hooggestemde verwachtingen zijn niet in alle opzichten uitgekomen. Er is 
reden tot bezinning. Niet alleen de feitelijke bescherming van de natuur- en cultuurwaarden 
van het gebied bleef vaak halverwege steken, ook de kennis daarvan heeft zich minder snel 
ontwikkeld dan aanvankelijk verwacht werd. Het onderzoek bleef tamelijk verbrokkeld en 
was doorgaans beperkt van reikwijdte. 

Deze stagnatie is ten dele het gevolg van de perifere ligging van het waddengebied, 
grotendeels ver weg van economische knooppunten, culturele hoofdsteden en 
wetenschappelijke onderzoekscentra. De infrastructuur is – afgezien van enkele havensteden – 
gericht op het binnenland. Het grondgebied is versnipperd en wordt doorsneden door politieke 
grenzen, die de relatie tot afzonderlijke provinciehoofdsteden dicteren. Het waddengebied 
vormt als het ware een archipel van eilanden en schiereilanden die slechts via omwegen met 
elkaar in verbinding staan. 

Maar dat is echter niet de enige reden waarom ons beeld van de regionale geschiedenis zo 
weinig eenduidig is. De overgang van de pre-industriële naar de moderne 
plattelandssamenleving – van relatieve ‘schaarste’ naar schijnbare ‘overvloed’ – was abrupt; 
hij vond plaats binnen een tijdsbestek van slechts enkele decennia. Hij komt bovendien steeds 
verder van de ons af te liggen. De generatie die opgroeide met aardappelen en roggebrood, 
kolenkachels en vochtige bedsteden, pijnlijke handarbeid en inspannend fietsverkeer, bevond 
zich korte tijd later in een wereld van relatieve overvloed, warmte, mechanisatie en schijnbaar 
grenzenloze communicatie, die het nabije verleden van een andere geheel orde deed lijken. De 
blik terug werd geleid door persoonlijke herinneringen en in toenemende mate gekleurd door 
nostalgie. 

Deze schijnbare overzichtelijkheid van het nabije verleden maakt het voor de historici (en hun 
collega’s uit belendende vakgebieden) niet gemakkelijker een wetenschappelijke aanpak te 
hanteren. Achter de verdwijnende horizon lijkt zich een oneindig scala aan local knowledge te 



verschuilen, dat haaks staat op de vermeende eenvormigheid van het moderne bestaan. Een 
vergelijkend en situatieoverstijgend perspectief, dat inherent is aan het bedrijven van integrale 
en interdisciplinaire geschiedschrijving, wordt hierdoor tegengewerkt. 

De (semi-)perifere en geïsoleerde ligging van het gebied is niet van vandaag of gisteren. Maar 
hij kreeg eerst vanaf het einde van de 19e eeuw zijn huidige gewicht. Al eerder leidde het 
gewestelijke particularisme tot het ontstaan van tegenstellingen tussen de afzonderlijke 
landsdelen. In het verstedelijkte gewest Holland maakte het stadspatriciaat de dienst uit, in 
Fryslân daarentegen de plattelandsadel. De ‘adelsrepubliek’ Fryslân werd op zijn beurt samen 
met Holland tot de zeeprovincies gerekend, terwijl het ‘stadsgewest’ Groningen zich eerder 
met de overige landprovincies verwant voelde (Schroor 2006). De inwoners van Ostfriesland 
koesterden de banden met de Republiek en zetten zich af tegen hun lutherse oosterburen. En 
de Noord-Friezen deden hetzelfde om zich van de inwoners van Zuidwest-Jutland te 
onderscheiden. 

Daarbij kwam nog het isolement van de Waddeneilanden, die – ondanks hun banden met het 
tegenoverliggende vasteland – op het sociaal-culturele en economische vlak vooral op het 
gewest Holland waren georiënteerd. Onderling was er weinig contact, samen viste men in 
dezelfde grote ‘vijver’ en bediende men dezelfde maritieme arbeidsmarkt. Ameland werd pas 
in 1801 bij de latere provincie Fryslân ingelijfd, Terschelling en Vlieland volgden in 1942. 
Ook Schiermonnikoog nam lange tijd een zelfstandige positie in. Stonden hun buren met de 
rug naar de kust, voor de bewoners van de Waddeneilanden gold het omgekeerde. De zeedijk 
vormde een fysieke barrière, havens en sluizen daarentegen het verbindende element. 

Toch overwogen lange tijd de gemeenschappelijke trekken. De hele kuststrook – van 
Marsdiep tot Blåvandshuk – was direct of indirect georiënteerd op de zee, aanvankelijk 
opgenomen in de handelsnetwerken langs de toegangspoorten van het Karolingische rijk, 
daarna verwikkeld in het spanningsveld tussen Vlaanderen en de Hanze. Na de Middeleeuwen 
werd de Hollandse stapelmarkt toonaangevend, totdat in de 19e eeuw ook Engeland en het 
Noord-Duitse achterland in beeld kwamen. Deze situering in de marge van belangrijke 
verkeersaders relativeert de afgelegen ligging van de kustgewesten. Dankzij de nabijheid van 
de zee konden rijke natuurlijke hulpbronnen worden aangesproken en kon de landbouw zich 
vroegtijdig op het commerciële pad begeven. De naburige havensteden fungeerden als een 
demografisch ventiel en als knooppunten in een seizoensgerichte arbeidsmarkt, die tevens een 
inkomensstroom genereerde. Het welvaarts- en consumptieniveau was relatief hoog, zeker in 
vergelijking met het achterland; technische en culturele innovaties verbreidden zich 
betrekkelijk snel. Materiële en immateriële cultuur, ideeën en mentaliteiten werden vooral 
door stedelijke voorbeelden beïnvloed. 

De ligging in de (semi-)periferie – of eerder: halverwege het centrum en de buitenste schil van 
de vroegmoderne wereldmarkt – kreeg echter vanaf het midden van de 19e eeuw een nieuwe 
dimensie door ingrijpende veranderingen in de infrastructuur. Lagen de kuststreken 
aanvankelijk gunstig ten opzichte van de internationale scheepvaartroutes, door de opkomst 
van spoorwegen en wegbestrating, motorisering van het wegverkeer en het geleidelijk 
wegvallen van de kleinschalige kust- en binnenvaart werd hun positie steeds marginaler. In 
landbouw en nijverheid deden zich vergelijkbare ontwikkelingen voor. De ooit zo welvarende 
zeekleigebieden verloren hun voorsprong ten opzichte van de van nature minder vruchtbare 
zandgronden van het binnenland. Agrarische industrieën, die aanvankelijk inspeelden op 
nieuwe afzetmogelijkheden, bleken uiteindelijk niet bestand tegen de druk van de 
wereldmarkt.  



Tegelijkertijd met deze omkering van de infrastructuur stagneerde de bevolkingsgroei; er 
ontstond een toenemend migratieoverschot, waardoor vooral relatief goed opgeleide en 
initiatiefrijke jongeren wegtrokken van het platteland en in de richting van de grote steden of 
bevolkingscentra in de eigen regio. Met de veralgemening van het middelbare onderwijs 
ontwikkelde zich vervolgens een selectiemechanisme dat in belangrijke mate bepaalde wie 
vertrok dan wel achterbleef. Braindrain en culturele verschraling vormden twee kanten van 
dezelfde medaille; kleinere dorpen verloren behalve een deel van inwoners ook een deel van 
hun sociale en culturele kapitaal. 

De ‘grote omwenteling’ van de jaren zestig versterkte de leegloop van het platteland. 
Vanouds kende het Noorden vergeleken met ander delen van Nederland een hoog aandeel aan 
eenkamerwoningen. Die werden nu in hoog tempo gesloopt. De nieuwbouw legde weliswaar 
een veel groter beslag op de ruimte, maar hing meer samen met een sterke verdunning van het 
aantal inwoners per huishouden. Na 1970 sloten ook veel middenstanders hun deuren. Met de 
mechanisatie van de landbouw verdween het handwerk. Een hele generatie van landarbeiders 
die het dorpsleven had gekleurd, stierf uit. Lage inkomens en hoge werkloosheidcijfers, 
afname van winkelaanbod en voorzieningenniveau, scholingsachterstanden en een sterke 
vergrijzing kenmerken een groot deel van het waddengebied. Bevolkingsgroei maakt plaats 
voor demografische krimp. Groei, schaalvergroting en professionalisering binnen het 
overheidsapparaat leidden tot verder verlies van plaatselijke autonomie. Sociale, politieke en 
culturele doelen werden doorgaans buiten de eigen regio geformuleerd en via de massamedia 
bij een groter publiek geïntroduceerd. 

De recente herwaardering van landschap, cultuurhistorie en natuurschoon als intrinsieke 
waarden vormde daarop geen uitzondering (Bazelmans 2009). Het ging om een overwegend 
stedelijke manier van kijken, die aanvankelijk haaks stond op de belevingswereld van de 
overgebleven plattelandsbevolking. Hij werd uitgelokt door de snelle modernisering van het 
platteland en sloot aan bij de beleving van een nieuwe generatie die de gevolgen van de 
modernisering aan den lijve had ondervonden. De studie naar de regionale 
cultuurgeschiedenis had vooral plaats vanuit een bovenregionaal perspectief; het was een 
zoektocht naar het specifieke in een wereld die in toenemende mate door algemeenheden leek 
te worden bepaald. 

De herontdekking van de Waddenkust als een ‘recreatie-’ of ‘bezinningslandschap’ heeft 
daarom iets bedrieglijks. Hij benadrukt het traditionele of archaïsche karakter van het gebied 
vanuit een perspectief dat voor de bewoners geenszins vanzelfsprekend is. Het wegzakken 
naar de periferie wordt al te gemakkelijk uitgelegd als een stagnerende ontwikkeling, die ertoe 
heeft geleid dat hier nog waarden voorhanden zijn die elders zijn verdwenen. Dat is een 
misverstand: ‘vooruitgang’ en ‘traditie’ zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het beeld van 
de heile Welt die men hier meent te ontdekken, is pas recentelijk ontstaan en tevens volop aan 
erosie onderhevig. De pijnlijke werkelijkheid van opdringend water, taaie bodems en 
moeizame communicatie is grotendeels uit ons blikveld verdwenen. Wat er voor in de plaats 
kwam, is dikwijls een romantisch plaatje, een geconstrueerde levensstijl van nostalgische 
gevoelens en heimwee naar het platteland, die eerder de eigen belevingswereld van huidige 
generaties weerspiegelt dan dit verleden zelf. Jongeren kijken daar op hun beurt weer anders 
tegenaan. Het verleden vormt voor hen vooral een willekeurige fundgrube van authentieke 
beelden en ervaringen, die helpen bij het construeren van de eigen identiteit binnen de 
wisselende netwerken en groepen waarvan zij deel uitmaken (Lindgren 2005). 



Het culturele en landschappelijke erfgoed dat de slijtageslag der modernisering en de 
wisseling der generaties heeft doorstaan, is kwetsbaar. Er worden telkens nieuwe beelden van 
het verleden geproduceerd. Die kleuren de blik terug, ze verhelderen soms, maar vaak werken 
ze ook vertroebelend. Historici dienen zich ervan bewust te zijn dat ook zijzelf en hun 
collega’s uit belendende vakgebieden een vertekende blik hebben, die door eigen ervaringen 
wordt gekleurd en op zijn beurt de beleving van anderen kleurt. 

Geert Mak heeft onlangs zijn visie gegeven op de toekomt van de noordelijke kuststreek. Hij 
roept op tot terughoudendheid. Te vaak worden er grootschalige plannen gemaakt die de rust, 
de eigenheid en de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied aantasten. Maar hij waarschuwt ook 
voor een teveel aan nostalgie. “De Friese Zeelanden moeten nu iets heel moeilijks doen, iets 
dat tegen de stroom van de huidige tijd ingaat: consolideren. Dat is iets heel anders dan 
stagnatie.” Aandacht voor innovatie en dynamiek is daarvoor zijns inziens essentieel. Hij pleit 
daarom voor een vorm van overlevingskunst die ook in Scandinavië wijd verbreid is (Mak 
2006). Het is de vraag welke bijdrage historisch onderzoek daaraan kan leveren.  
 

3. Kennisagenda 

3.1. Leemtes en kansen 

Onze kennis over cultuur en samenleving van het waddengebied is verbrokkeld. Dat geldt niet 
alleen de rijke geschiedenis van het gebied, maar ook de sociale structuren en culturele 
patronen die bepalen hoe de inwoners met landschap en erfgoed omgaan en hoe zij daar in de 
toekomst vorm aan willen geven. Er is weinig gedaan om de verworven inzichten in een 
breder, interdisciplinair perspectief te plaatsen. Belangrijke thema’s zijn blijven liggen, andere 
werden al te grondig uitgediept, zonder dat er relevante vragen vanuit een ruimere context 
werden geformuleerd. 

“De grote lijnen zijn eigenlijk wel bekend”, meent Pim Kooij, die als onderzoeker aan de 
wieg stond van het Groningse project over integrale geschiedenis. Maar waaraan het 
ontbreekt, zo benadrukt hij, is de integratie van verschillende perspectieven. Het is nu tijd 
voor het maken van een synthese, stellen meerdere vakgenoten, we moeten niet meer allerlei 
details verder uitdiepen, maar vergelijkend onderzoek doen en nieuwe vragen stellen. Het hele 
gebied met inbegrip van alle ecologische, economische, politieke, sociale en culturele 
aspecten dient centraal te staan. De onderzoeksagenda zou op dit punt een ‘dwingend’ 
karakter moeten hebben, zodat niemand zich daaraan kan onttrekken. 

Vakspecialisten zien dat vaak anders, en niet geheel ten onrechte. “Eigenlijk weten we niks”, 
zegt de volkskundige Jurjen van der Kooi. Vooral waar het kennis over materiële cultuur en 
mentaliteit betreft, zijn er de afgelopen decennia (te) weinig vorderingen gemaakt. De juiste 
vragen werden niet gesteld, maar ook de belangstelling voor de historische, sociale en 
geografische diversiteit van de regionale cultuur is sterk afgenomen. Er is sprake van 
afnemende competentie, vooral waar dit terreinen als vergelijkende regionale geschiedenis, de 
empirische cultuurwetenschappen (volkskunde, naamkunde, dialectologie) en de 
rechtsgeschiedenis betreft. Men specialiseert zich bovendien liever op de eigen provincie, dan 
dat men een vergelijkend en synthetiserend perspectief hanteert. “Er is dringend fris bloed 
nodig”, hoorden we uit een andere hoek, “er zijn nu teveel eigenheimers die niet projectmatig 
denken”. Er zou een nieuwe generatie onderzoekers, gewend aan een interdisciplinaire 
benadering, moeten aantreden. 



Nog op een ander vlak is er sprake van afnemende competentie. Ook binnen de sociale 
wetenschappen is de aandacht voor regionale verschijnselen sterk teruggelopen. De 
samenhang van historische, ruimtelijke en sociale processen is uit het blikveld verdwenen. 
“We zouden nieuwe mensen moeten opleiden”, stelt cultureel-antropoloog Yme Kuiper, die 
pleit voor een herwaardering van de ‘sociografische traditie’ binnen het regionale onderzoek. 
Behoud en ontwikkeling van het natuurlijke en culturele erfgoed vraagt niet alleen kennis van 
het verleden, maar ook van de huidige samenleving. Het is schrijnend vast te stellen dat die 
kennis vaak ontbreekt, te meer daar juist de sociale wetenschappen (sociologie, culturele 
antropologie, sociale psychologie, sociale geografie, politicologie) een belangrijke 
brugfunctie kunnen vervullen tussen de cultuur- en natuurwetenschappen en als zodanig de 
verbinding kunnen leggen naar vakgebieden als landschapsecologie, geologie, planologie, 
landschapsarchitectuur en klimaatkunde, evenals naar de technische wetenschappen en de 
economie. Zij kunnen bovendien als geen ander zicht bieden op de relaties tussen wetenschap 
en samenleving, die in het Waddenonderzoek zo hoog op de agenda staan. 

“Hou het concreet”, “gebruik praktische voorbeelden”, “sluit aan bij de interesse van een 
groter publiek”: ook dat zijn uitroepen die we meermalen hebben genoteerd. De klassieke 
studie van de kunsthistoricus Auke van der Woud over de transformatie van het Nederlandse 
landschap in de 19e eeuw is juist vanwege zijn concreetheid zo’n succes (Van der Woud 
1987). Erfgoedvragen zijn in de mode: authentieke landschappen, prehistorische vondsten, 
verwaarloosde monumenten, molens, dijken, gebrandschilderde ramen, reisverhalen en 
dagboeken spreken een groeiende groep van belangstellenden aan. Ze verdienen een 
wetenschappelijke onderbouwing. 

De komende generatiewisseling binnen de verschillende onderzoeksinstellingen, die 
samenhangt met het terugtreden van de na-oorlogse generatie uit het arbeidsproces, is 
eveneens een punt van aandacht. “We moeten op zoek naar belangrijke én leuke vragen, die 
nieuwe generaties aanspreken”, stelt een van de onderzoekers met wie wij spraken. De meeste 
actieve onderzoekers behoren tot een leeftijdsgroep die de ingrijpende modernisering van het 
platteland na 1950 zelf heeft meegemaakt. Hun voorliefde voor plattelandsgeschiedenis, voor 
sociaaleconomische thema’s en een kwantitatieve benadering is hierdoor gekleurd. Nieuwe 
generaties van studenten, aio’s en postdocs, die met moderne massamedia en virtuele 
netwerken zijn opgegroeid, lijken dikwijls andere voorkeuren te hebben. Schijnbaar 
prozaïsche thema’s als ‘bodemdaling’ of ‘historische landbouwmethoden’ spreken niet direct 
aan, wel zaken als perceptie, levensloop, persoonlijke ervaring of de vraag “hoe het in het 
echt voelde”. De belangstelling van het publiek ontwikkelt zich – zoals we zagen – in 
dezelfde richting. Geslaagde projecten als ‘Cultureel erfgoed Noord- Holland’, ‘Oude paden – 
nieuwe wegen’, ‘Het verhaal van Groningen’ en de verschillende provinciale en regionale 
canons hebben dit succes vooral te danken aan het inspelen op vragen uit het publiek.1  

De dynamiek van het onderzoek zou er onzes inziens mee gediend zijn als sterker werd 
ingespeeld op de waarden en normen van de komende generatie, die wel als de Me We 
Generation wordt gekenschetst (Lindgren & al. 2005; Goux-Baudiment 2009). 

                                                 
1 Dit betreft de canon voor de geschiedenis van Friesland (Boersma 2008), de canon van Groningen 
(Boels 2008) en de canon van het Noorden (Brandsma & Duijvendak 2007; zie ook Koopmans 2009). 
De provincie Noord-Holland heeft gekozen voor het samenstellen van zeven regionale canons, 
waarvan ‘Noordkop en Texel’ en ‘West-Friesland’ in dit verband het meest relevant zijn. Zie verder: 
http://www.cultureelerfgoednh.nl, http://oudepadennieuwewegen.nl, 
http://www.hetverhaalvangroningen.nl/ (geraadpleegd 15 mei 2009). 



Netwerkbenaderingen en waarden als duurzaamheid, authentiteit, integriteit en loyaliteit aan 
de eigen groep of leefomgeving staan bij deze groep hoog op de agenda. 

Een laatste kanttekening betreft de veranderende rol en betekenis van kennis in de 
samenleving. Beleidsorganisaties hebben in toenemende mate behoefte aan een 
wetenschappelijke onderbouwing voor de door hen te maken keuzes (vgl. Van Dijk 2009). Er 
wordt vooral gevraagd naar een aanpak die is gerelateerd aan de kernvragen rond klimaat, 
duurzaamheid en samenwerking, aldus Dré van Marrewijk, die als beleidsambtenaar mee aan 
de wieg stond van het LANCEWAD-project. 

Voor de aanpak van prangende maatschappelijke kwesties als zeespiegelstijging en 
klimaatverandering is historische en sociaalwetenschappelijke onontbeerlijk. ‘Duurzaamheid’ 
is een belangrijke (toekomstgerichte) beleidsdoelstelling, die alleen bereikt kan worden als de 
effecten van het beleid worden afgezet tegen tijdschalen die oog hebben voor historische 
processen en de huidige maatschappelijke dynamiek (‘monitoring’). De vaststelling en 
uitwerking van het beleid vergt tenslotte intensieve samenwerking over territoriale, 
bestuurlijke en sectorale grenzen heen. Bewustzijn van de eigen inbreng en versterking van de 
gezamenlijke identiteit vormen belangrijke voorwaarden voor succes. Historisch en 
sociaalwetenschappelijke onderzoek kan meer zicht bieden op de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van dit proces. 

Overheidsorganisaties zijn bovendien gevoeliger geworden voor vragen uit de samenleving. 
De aandacht is verschoven van ‘government’ naar ‘governance’. Men erkent dat 
maatschappelijke ontwikkelingen niet alleen vanuit de overheid worden aangestuurd, maar 
tevens het resultaat zijn van een wisselwerking tussen vele actoren. Burgers, ondernemers en 
belangenorganisaties zijn uitdrukkelijk partij geworden in het beheer van het landschap en de 
ontwikkeling van beleid (Van Dam & al. 2008). Landschappelijke waarden en cultureel 
erfgoed leveren een belangrijke bijdrage aan de economie van het gebied en de kwaliteit van 
het woonmilieu. Behoud en versterking van deze waarden vergen een grotere betrokkenheid 
van het publiek. 

Het is dus niet alleen de overheid die vastlegt wat er belangrijk is aan landschap en cultuur. 
De waardering voor deze factoren verschuift in de loop der tijd. De betekenis die hieraan 
wordt toegekend, is in de regel een zaak van permanent debat. De overheid gaat nog teveel 
‘top down’ met dergelijke vragen om, benadrukt maritiem archeoloog Martijn Manders: de 
cultuur is van ons allen, het erfgoed behoort toe aan de gemeenschappen die er betekenis aan 
geven en iedereen hoort er daarom toegang toe te hebben. Er is kortom dringend behoefte aan 
een ‘bottum up’-benadering. 

Voor de archeologie heeft de overheid al een dergelijke verplichting. Het Verdrag van Malta 
schrijft voor dat het publiek toegang moet krijgen tot het erfgoed en bewust moet worden 
gemaakt van de waarde daarvan. Voor andere aspecten van de cultuurhistorie zou dat wellicht 
evenzeer moeten gelden. De ervaringen met het project ‘Biografie van het Nationaal beek- en 
esdorpenlandschap Drentsche Aa’ hebben in elk geval aangetoond dat nauwe samenwerking 
met lokale organisaties en natuurbeheerders veel bruikbare kennis en beleidssuggesties kan 
opleveren (Koops 2005). Oude veldnamen vormden hier een uitgangspunt voor verdere 
discussie, die uiteindelijk leidde tot grote betrokkenheid bij het onderzoek en bij de verdere 
planvorming (Elerie, Spek & al. 2009). Dit model is echter niet overal toepasbaar. Veel zal 
afhangen van de (te onderzoeken) vraag of er in lokale gemeenschappen elders dezelfde 
affiniteit met het landschap bestaat. 



“De overheid bestuurt dikwijls zonder te weten wat er bestuurd wordt”, aldus historisch-
geograaf Guus Borgers. Ondanks goede voornemens is er beleidsmatig steeds meer aandacht 
voor procedures en steeds minder voor de inhoud. “Zet daar nu eens prioriteit op, maak goed 
onderbouwde beleidsnota’s, die sturend zijn voor de ingezette programma’s. Door de 
aanwijzing van het (Nederlandse en Duitse) waddengebied als werelderfgoed staat het hele 
gebied nu internationaal op de kaart, die kans moet je aanpakken. De Waddenzee vormt een 
mooie casus om de kloof tussen het beleid en wat er leeft bij de mensen te dichten.” 

3.2. Werkwijze 

Hieronder zullen we proberen een overzicht te geven van de belangrijkste leemtes in de 
kennis over geschiedenis en regionale cultuur van het waddengebied, met inbegrip van de 
eilanden en het aangrenzende vasteland. We volgen de ruime omschrijving van het gebied, 
zoals werd gehanteerd in het internationale LANCEWAD-project (Vollmer 2001; Schroor 
2008).2 Deze omschrijving bestrijkt een groter areaal dan de Planologische Kernbeslissing 
Waddenzee, die zich beperkt tot de eigenlijke kustgemeenten (Kabat & al. 2009:22). Zoals 
bekend, betreft de aanwijzing tot natuurlijk werelderfgoed alleen het buitendijkse deel van de 
Nederlandse en Duitse wadden, met inbegrip van de Oost-Friese Waddeneilanden en een deel 
van het barrièrerif (CCWS 2008; 2009).3 De nadruk ligt weliswaar op het Nederlandse 
kustgebied, maar waar nodig zal ook naar aangrenzende Duitse en Deense regio’s worden 
verwezen. 

Het overzicht beperkt zich niet tot de geschiedschrijving, maar betrekt ook de sociale en 
culturele wetenschappen in zijn overwegingen. Dit vanuit de gedachte dat historisch 
onderzoek niet in een vacuüm plaatsvindt, maar (mede) wordt aangestuurd vanuit de 
samenleving en als zodanig wordt beoordeeld op zijn bruikbaarheid. Historici kunnen niet 
zonder sociaalwetenschappelijke theorieën. De sociale wetenschappen kunnen op hun beurt 
niet zonder een lange-termijn perspectief dat het eigen onderzoek in een ruimere context 
plaatst. De analytische scheidslijn tussen heden en verleden, zoals gehanteerd in de 
kennisagenda van het waddengebied, wordt hier dan ook gerelativeerd. Niet zozeer de 
afsluiting van de Zuiderzee in 1932, maar eerder de modernisering van het platteland, ruim 
een kwarteeuw later, vormt onzes inziens de belangrijkste cesuur in de recente sociaal-
culturele geschiedenis van het gebied en de waarneming daarvan door de inwoners. 

Eerst wordt de belangrijkste onderzoekstradities in hun context geplaatst. Daarna wordt 
ingegaan op de problematiek van interdisciplinair onderzoek en de plaats van de 
geschiedschrijving daarbinnen. Vervolgens worden enkele hoofdlijnen uit de geschiedenis 
van het gebied geschetst, waarbij de nadruk ligt de wisselwerking tussen ecologische, sociaal-
politieke en culturele processen op middellange en lange termijn. Tenslotte volgt een 
overzicht van kernthema’s. Hiervoor werden negentien ‘sleutelonderzoekers’ geïnterviewd, 

                                                 
2 Schroor (2008) rekent – onzes inziens terecht – ook het getijdengebied van Wezer en Elbe bij het 
waddengebied. Daarmee sluit hij aan bij de Duitse geografische literatuur over de Nordseemarschen. 

3 Het Duitse werelderfgoed betreft alleen de nationale parken in Niedersachsen en Schleswig-Holstein. 
De deelstaat Hamburg valt erbuiten, evenals de waddeneilanden van Sleeswijk-Holstein en de 
belangrijkste vaargeulen (Eems, Jade, Wezer en Elbe). Een plan tot aanwijzing van het Deense 
waddengebied (met inbegrip van de eilanden en het binnendijkse gebied) tot nationaal park zal 
vermoedelijk in 2010 door het Deense parlement worden behandeld.  



aan wie de vraag werd voorgelegd waar zij de belangrijkste nieuwe onderzoeksvragen op hun 
vakgebied situeren (bijlage 1). 

Bij de beoordeling van deze kennislacunes spelen de volgende overwegingen een rol: 

• Worden de kennislacunes vooral vanuit het eigen vakgebied en gesignaleerd of zijn ze 
ook vanuit een ruimer perspectief relevant? 

• Sluiten de gesignaleerde lacunes aan bij veelbelovende kennisagenda’s en 
onderzoeksprogramma’s? 

• Is er sprake van nieuwe bronnen en/of onderzoeksmethoden, waarvan nog onvoldoende 
gebruik is gemaakt? 

• Beantwoorden nieuwe onderzoeksthema’s aan de veranderde belangstelling van 
toekomstige generaties onderzoekers of de verschuivende belangstelling van het 
publiek? 

Aan de geïnterviewde onderzoekers werden drie stellingen voorgelegd, die bijna iedereen 
volmondig onderschreef. In een enkel geval werd gewaarschuwd het maritieme deel van het 
waddengebied niet te verwaarlozen ten gunste van het binnendijkse gebied (Manders: 
“vergeet het water niet!”). Maar voor de meeste onderzoekers vormen deze stellingen een 
‘open deur’. 

• De kennis over de geschiedenis van het waddengebied is vooral vanuit het perspectief 
van de provinciegrenzen georganiseerd, dan wel geschreven vanuit een nationaal 
perspectief. Een integrale benadering van het gebied is hard nodig. 

• De kennis over het maritieme deel van het waddengebied (eilanden, wadden, estuaria, 
havens en vissersplaatsen) en de binnendijkse kustgebieden is onvoldoende 
geïntegreerd. 

• Er is behoefte aan een grensoverschrijdende benadering, die rekening houdt met het 
internationale karakter van het waddengebied en die tevens een kader biedt voor 
vergelijkend onderzoek naar wetlandsgebieden elders in Europa. 

Daarmee is niet gezegd dat het waddengebied te allen tijde en op alle vlakken een eenheid 
heeft gevormd. Integendeel, het zijn juist de verschillen – de verschuivende ruimtelijke, 
sociale en temporale perspectieven – die in het onderzoek centraal zouden moeten staan. 
Grenzen zijn belangrijke scheidslijnen én contactzones. Ze zijn ontstaan in de interactie tussen 
afzonderlijke sociale groepen, maar ze geven op hun beurt ook weer vorm aan die interactie 
(Knotter 2005; Rheinheimer 2006). Alleen door een integrale en vergelijkende benadering 
kunnen de onderzoeksvragen die hiermee samenhangen, beantwoord worden. 

4. Wisselende perspectieven 

4.1. Zuiderzeecultuur of provinciaal besef? 

Niemand minder dan Karl Marx viel het op, dat de plattelandscultuur in ons land op weinig 
waardering kon rekenen. Met enige overdrijving stelde hij in 1864 dat er in een enkele 
hoofdstedelijke boekhandel geschriften in wel 88 verschillende talen voorhanden waren, maar 
niet één in het Fries: “Die Negersprachen schienen den Amsterdamern näher zu liegen als das 



Friesische, but man always contrives to neglect the things that are nearest to him” (Gielkens 
1999:182). 

Nederland was vanouds een handelsnatie die weinig oog had voor zijn periferie. Tot in de 
jaren zestig van de 20e eeuw gold de westelijke Waddenzee niet als platteland, maar als het 
voorportaal van de grote steden: het voorland van de in 1932 afgedamde Zuiderzee, een 
voormalig visserijgebied en scheepvaartbekken, dat was voorbestemd tot cultuurland en 
zoetwaterreservoir. Zo klonk het – zoals we al zagen – ook bij veel historici door. Het eigen 
karakter van deze kleinschalige maritiem ingestelde samenleving werd samengevat met de 
term ‘Zuiderzeecultuur’, een onderdeel van het nationale erfgoed dat het glorierijke verleden 
van Nederland als handelsnatie onderstreepte. Beginnend met de ‘Hindelooper kamer’ op de 
wereldtentoonstelling te Parijs in 1878 werd een kunstmatig beeld van de Nederlandse 
identiteit gecreëerd, waarin dit maritieme verleden centraal stond (Brunsting 1993; De Jong 
2001; Van Ginkel 2009b). De vissershuisjes van Marken, Volendam, Paesens-Moddergat en 
Zoutkamp kregen haast vanzelfsprekend een plaats in het in 1983 geopende 
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, naast koopmanswoningen en maritieme ambachten 
(Wieringa 1998). Voor de statige herenboerderijen, middenstandswoningen en kleine 
landarbeidershuisjes uit het directe achterland werd daarentegen verwezen naar het 
Nederlandse Openluchtmuseum in Arnhem, waar sinds de jaren twintig het agrarische erfgoed 
werd uitgestald. 

Sociaalwetenschappelijke onderzoekers rekenden de kuststreken achter de dijken niet tot het 
eigenlijke kustgebied, maar tot de ‘noordelijke zeekleigebieden’ – een prozaïsche tegenhanger 
van het Duitse begrip ‘Nordseemarschen’, maar veel minder tot de nationale verbeelding 
sprekend. Het was niet het echte boerenland, dat men zich hier voorstelde, eerder een 
halfbakken mengsel van verdwijnende tradities en burgerlijk vooruitgangsgeloof. Een 
moderniserende plattelandssamenleving die in de vorm van klassentegenstellingen en 
secularisatie ten onder ging aan zijn eigen succes. De Waddeneilanden vormden vanuit 
datzelfde perspectief een archaïsche enclave van arme schapenboeren, schippers en 
strandjutters: perifeer geworden en onvoldoende in staat zijn eigen tradities hoog te houden, 
maar gereed om door de toeristen en natuurliefhebbers te worden gekoloniseerd. 

De dominante ‘sociografische traditie’ in de sociale wetenschappen was op dit punt veeleer 
pragmatisch ingesteld, sterk gericht op een integratie van geografische, economische, 
sociologische, culturele, archeologische en historische kennis. Zij raakte na de Tweede 
Wereldoorlog steeds meer verbonden met het overheidbeleid en de groeiende rol van de 
overheid in de samenleving. Zelfstandig onderzoek maakte plaats voor toegepaste 
beleidsstudies die de modernisering van de plattelandssamenleving zouden moeten 
bevorderen. Landbouwhistorici en historisch-geografen namen aanvankelijk de fakkel van het 
streekonderzoek over, maar ook zij verzetten later de bakens. In de oproep om te komen tot 
een integrale vorm van geschiedschrijving – enkele decennia later – klonk de echo van deze 
typisch Nederlandse onderzoekstraditie nog altijd door.  

In een definitieve poging de resultaten van het sociografische onderzoek samen te vatten, 
schetste A.J. Wichers het Noorden als een niet-gefeodaliseerd gebied, dat sterk beïnvloed was 
door het agrarische kapitalisme. Middeleeuwse vrijheidtradities en rijke kleiboeren 
kenmerkten zijns inziens de cultuur van de hele Waddenregio. Alleen in Noord-Holland 
ontbraken de scherpe klassentegenstellingen, zodat de mentaliteit hier (nog) meer dan elders 
een modern karakter vertoonde. De folkloristische rafelrandjes die in het romantische beeld 



van de Zuiderzeecultuur zo’n grote rol speelden, werden daarbij geheel buiten beschouwing 
gelaten of hoogstens behandeld als een halffeodaal randverschijnsel (Wichers 1965).  

Bij de gangbare opvattingen over identiteiten in het waddengebied speelden de sociale 
wetenschappen geen rol van betekenis. Die opvattingen werden vooral bepaald door 
provinciale stereotypen en gepropageerd door regionale elites, die op het nationale vlak 
erkenning voor hun eigen claims probeerden te krijgen. De ‘Friese vrijheid’, de 
vooruitstrevende ‘Groninger herenboer’ en de verburgerlijkte Noord-Hollander vormden 
gemakkelijke, maar elkaar uitsluitende beelden, waarop de regionale identiteitsgevoelens 
geprojecteerd konden worden. Daarvoor was geen wetenschappelijke onderbouwing nodig. 

Het zelfbeeld van de spraakmakende elite in Fryslân, later ook in Groningen, raakte verweven 
met gevoelens van politieke achterstelling, op hun beurt gekoppeld aan taalkwesties en 
dreigende erosie van het economische draagvlak. Regionalisme werd vooral een zaak van 
(veelal linkse) politieke partijen, die gewestelijke emancipatie hoog in hun vaandel hadden 
staan en zich niet wilden neerleggen bij het wegzakken van hun provincie in de periferie. De 
regionale cultuur was daaraan ondergeschikt (Jensma 1998; Broersma 2005). Een dergelijke 
houding van protest kenmerkt ook het ‘eilandergevoel’ op de Waddeneilanden en de naburige 
havenplaatsen, waar men zich afzette tegen de ‘boze buitenwereld’. Overheidsinstanties en 
natuurbeschermers zouden de vrijheid van de autochtone bevolking beknotten (Van der Wal 
2007, 102). Als iets de bovengenoemde Zuiderzeecultuur kenmerkt, dan is het wel deze 
anarchistische vrijbuitermentaliteit. 

Daarentegen werd de Zuiderzeecultuur door het grotere publiek al vrij snel geassocieerd met 
gevoelens van nostalgie en heimwee naar een geïdealiseerd verleden, waarin sociaal-politieke 
en religieuze tegenstellingen geen rol van betekenis zouden hebben gespeeld. De 
herontdekking van de Nederlandse plattelandcultuur in de jaren na de Eerste Wereldoorlog 
vond plaats in een conservatieve atmosfeer, die vooral bedoeld was als tegenwicht voor de 
vooruitstrevende stadscultuur, waarvan men meende dat hij de maatschappelijke samenhang 
verstoorde (Van Ginkel 1999, 39). Vanuit deze context ontwikkelden zich ook de empirische 
cultuurwetenschappen (volkskunde, naamkunde, dialectologie) als wetenschappen van het 
regionaal eigene, die – bij gebrek aan Nederlandse samenwerkingspartners – vooral te rade 
gingen bij Duitse collega’s.  

Stonden in het Openluchtmuseum te Arnhem vooral agrarische en rurale gemeenschappen 
centraal, in Enkhuizen wilde men eerder het beeld van een kleinsteedse, maritieme 
samenleving schetsten. Beide golden als alternatief voor de conflictrijke werkelijkheid van de 
eigen tijd en als inspiratie voor een beoogd moderniseringsproces dat behoud van tradities zou 
weten te koppelen aan voorzichtige vernieuwing. De afsluiting van de Zuiderzee in 1932 leek 
weliswaar het einde in te luiden van de kleinschalige samenlevingsvormen die men liever had 
willen behouden. Maar de erfenis daarvan meende men veilig te kunnen stellen door hem een 
plaats te geven in de eregalerij van nationaal erfgoed. De naoorlogse maatschappelijke 
dynamiek liet dit romantische ideaal al snel achter zich. De beelden die erbij hoorden, leenden 
zich eerder voor vermarkting in de toeristische sector, dan dat ze maatschappelijke relevantie 
hadden. 

De noordelijke provincies, die toch al weinig met deze conservatieve tegenreactie op hadden, 
hobbelden daar tamelijk ongemotiveerd achteraan. Documentatie en behoud van de Groningse 
cultuur werd vooral een zaak van oud-Groningers in den vreemde. Hetzelfde gold voor de 
deftige achterban van het Westfriesch Genootschap, die grotendeels buiten de eigen regio 



woonachtig was. En ook de Waddeneilanden werden vooral bestudeerd door oud-inwoners 
aan de ‘vastewal’. Bij de thuisblijvers overwoog eerder een zakelijke benadering, die meer 
aandacht besteedde aan het gebouwde erfgoed dat in de noordelijke provincies rijkelijk 
aanwezig was. Acties voor het behoud van molens, boerderijen en houten huizen konden dan 
ook op brede steun rekenen. Volksdansen en folkloremarkten bleven daarentegen een 
hardnekkig, maar marginaal verschijnsel. 

Alleen in Fryslân bleef de herinnering aan het verleden een grote rol spelen. Men 
concentreerde zich aanvankelijk op het behoud van de Friese taal als symbool van 
achterstelling en nagestreefde culturele emancipatie. De laatste jaren is echter er sprake van 
een zekere kentering, waarbij het belang van de eigen taal en de afbrokkelende dialecten als 
onderdeel van de eigen identiteit verder afneemt. De Friese taal wordt – hoewel gekoesterd 
door de overheid – steeds meer als vanzelfsprekend ervaren en verschuift daardoor geleidelijk 
naar de achtergrond. In plaats daarvan heeft natuurbeleving een centrale plaats gekregen in de 
waardering van het streekeigene: de waterrijkdom van het gebied wordt in dit verband het 
vaakst genoemd (Jensma 2008). Achteraf gezien lijkt Fryslân hierbij een voortrekkersrol te 
hebben vervuld. De herwaardering van landschap en vrijetijdsbeleving begon hier al tijdens 
het Interbellum (trefwoorden: kaatsen, skûtsjesilen, eierzoeken, It Fryske Gea). Een 
vergelijkbare tendens is inmiddels ook waarneembaar in de buurprovincies. 

4.2. Nordseemarschen 

Had men in Nederland vanouds weinig oog voor de eigenheid van het Waddengebied, in 
Duitsland en Denemarken lag dat toch wel anders. Voor onze oosterburen maakte de 
kuststreken – vasteland en eilanden – al sinds de vroege 19e eeuw deel uit van het nationale 
identiteitgevoel. Zij vormden een maritieme tegenhanger van de heidevelden, wouden en 
bergen van Midden-Europa, een symbolische brug naar het vrijere stadsleven aan de oevers 
van de grote wereldzeeën. Programmatisch waren de reisbeschrijvingen van de Bremer 
geograaf Johann Georg Kohl, die de verschillende Niederlande der Welt in een vergelijkend 
perspectief plaatste en daartoe ook de Duitse kuststreken rekende (Kohl 1850). Voor een 
breed publiek schreef de herenboer en kunstliefhebber Hermann Allmers het Marschenbuch 
(1858), dat de eigenheid van het polderland en zijn bewoners uitvoerig schilderde. In 
Zuidwest-Denemarken was het onder andere de boerenleider Cornelius Petersen, die na 1920 
de eigengereidheid van de Friese kustbewoners aan zijn streekgenoten tot voorbeeld stelde 
(Knottnerus 1999; 2008). 

Bij deze waardering voor de kust kwam de ontdekking van het strand en de zee-oever als 
plekken van ontspanning, herstel en genezing: een elitair verschijnsel dat in de eerste helft van 
de 19e eeuw begon, maar na 1890 een massaverschijnsel werd. In een land als Duitsland, dat 
over een relatief korte kustlijn beschikt, kwamen dergelijke geromantiseerde beelden veel 
sterker tot ontwikkeling dan in Nederland, waar de kuststrook slechts één van de contactzones 
tussen land en water vormt.4 

Het (Friese) erfgoed dat met de kuststreken werd geassocieerd, vormde zodoende een gewild 
product dat zowel Denen als Duitsers maar al te graag aan hun nationale staalkaart van 
regionaal erfgoed wilden toevoegen. Dat gold ook voor het maritieme element – de cultuur 
van de zogenoemde waterkant – dat nauw verbonden raakte met het sociaalliberale zelfbeeld 

                                                 
4 Deze observatie dank ik aan Meindert Schroor. 



in de Hanzesteden (Tacke & Lehmann 1924; Borchling & Muuß 1936; Stoklund 1999; 
Schmidt 2001). 

Regionale identiteiten kregen bovendien een belangrijke plaats in de Duitse geografie, die 
zich vooral tot doel stelde vanuit de verschillende landsdelen een bijdrage te leveren aan de 
nationale eenwording. De zogenoemde Landeskunde was sterk interdisciplinair ingesteld en 
kende een belangrijke historische component. Hij sloot op zijn beurt nauw aan bij het lagere 
en middelbare onderwijs, waar heemkunde en regionale geografie (Schulgeographie) veel 
aandacht kregen. Cultuur werd daarentegen het domein van de volkskunde, een discipline die 
zich – ondanks zijn empirische basis – gemakkelijk leende voor een romantische 
verheerlijking van het pre-industriële verleden. Vanuit de volkskunde kwam tevens de 
Kulturraumforschung op, een interdisciplinaire onderzoeksrichting die ertoe neigde de 
geografische verbreiding van culturele kenmerken op etnische grondslagen terug te herleiden 
(Dietz 2003; Knotter 2008). 

Gevoelens van regionale achterstelling waren in Noord-Duitsland wel aanwezig, maar ze 
bleven lange tijd het domein van reactionaire protestbewegingen, die aanknoopten bij de 
gevoelens van vijandigheid ten opzichte van de grote stadscultuur. De nazi’s slaagden er 
vervolgens in het Friese erfgoed min of meer succesvol te integreren in hun nationale 
rassenideologie. De bestaande onderzoeksrichtingen – in het bijzonder het ruimtelijke 
onderzoek – werden hieraan dienstbaar gemaakt. Ook Nederland kreeg een tik van deze 
molen mee. Gedurende de bezettingsjaren deden organisaties als de SS-Ahnenerbe veel moeite 
om de bestaande regionale sentimenten in een Duits-nationale context te plaatsen. De studie 
van de volkskunde kwam hierdoor in een slecht daglicht te staan, terwijl archeologie en 
taalkunde eveneens besmet raakten (Frieswijk 1999; Dekker 2002).5 

Na de Tweede Wereldoorlog was in Duitsland de voedingsbodem voor dergelijke 
chauvinistische sentimenten grotendeels uitgedoofd. De regionale historische organisaties 
werden niet moe hun trouw aan het democratische bestel te bewijzen. Het Friese, Zuid-Jutse, 
Oldenburgse en hanzeatische culturele erfgoed werden onderdeel van een staalkaart aan 
regionale identiteiten, die het federale karakter van de Bondsrepubliek en de plek die men 
binnen de afzonderlijke deelstaten voor culturele minderheden wilde inruimen, onderstreepte. 
Het feit dat de Oostzeekust in het buitenland was komen te liggen, droeg tevens bij aan de 
groeiende waardering voor de Noordzeekust en zijn achterland. 

In Nederland bestond daarvoor weinig erkenning. De naoorlogse pogingen vanuit Duitsland 
om – in navolging van soortgelijke projecten in Westfalen en het Rheinland – opnieuw tot een 
integraal onderzoeksprogramma voor de Noordzeekust te komen, verwoord door de 
Hamburger rechtshistoricus Hermann Aubin, werden van Nederlandse zijde dan ook niet 
beantwoord. Ze golden bovendien als concurrerend voor de contacten tussen de Friese 
gewesten, waarin het taalelement een belangrijke rol speelde. De grensoverschrijdende 
Kulturraumforschung, maakte weliswaar een doorstart, maar het onderzoek bleef beperkt tot 
het Zuiden en Oosten van het land. Slechts schoorvoetend nam men daar afscheid van de 
etnocentrische premissen. Pas in de jaren tachtig werden de bestuurlijke en culturele contacten 
in het kader van de Eems-Dollard-Regio verder uitgebouwd (Knottnerus & al. 1992). Ook de 

                                                 
5 De periode rond de Tweede Wereldoorlog komt vooral aan bod in het project ‘Ideologie van volk en 
land, 1914-1946’ van de Fryske Academy, uitgevoerd door Johan Frieswijk. Een afrondende 
publicatie zal nog volgen. Ook in Duitsland is de laatste jaren veel onderzoek op dit vlak gedaan. 



wederzijdse contacten tussen Duitsland en Denemarken bleven aanvankelijk op een laag pitje 
staan, totdat de minderhedenkwestie aan beide kanten van de grens in de jaren tachtig zijn 
actualiteit verloor. Momenteel geldt deze grensstreek juist als een schoolvoorbeeld van 
succesvolle interregionale (en interdisciplinaire) samenwerking op historisch en 
sociaalwetenschappelijk gebied (vgl. Rheinheimer 2006). 

In de tweede helft van de 20e eeuw verschoof ook in Duitsland en Denemarken het 
perspectief, maar minder ingrijpend dan in Nederland. De ontdekking van de Waddenkust als 
natuur- en recreatiegebied bouwde voort op de bestaande beeldvorming over regionale 
identiteit, maritieme cultuur en (voormalige) agrarische welvaart. Hij leidde tegelijkertijd tot 
tegenbewegingen, die zich verzetten tegen de groeiende invloed van hogere overheden op 
landbouw, visserij, planologie en kustbescherming. Ten gevolge daarvan is het Deense deel 
van de Waddenzee vooralsnog niet genomineerd als natuurlijk werelderfgoed. 

4.3. Provinciale geschiedschrijving 

In Nederland was de gedachte om de Waddenzee als één geheel te zien een kwarteeuw 
geleden nog nieuw. Hij sprak een jonge generatie van hoogopgeleide stadsbewoners aan, die 
het platteland net achter zich hadden gelaten. Geert Mak bediende het belangstellende publiek 
op zijn wenken, toen hij 1996 zijn dorpsmonografie Hoe God verdween uit Jorwerd 
publiceerde, een boek dat sindsdien meer dan veertig drukken beleefde en vertaald werd in het 
Frans, Duits en Engels. Jorwerd leek weliswaar in geen enkel opzicht op Montaillou. De 
beschrijving van de oude plattelandssamenleving schoot dan ook tekort, maar het boek 
beschreef toch haarscherp hoe deze samenleving in de loop van de twintigste eeuw teloor was 
gegaan (Jensma 1997). Voor Oost-Groningen kwam Frank Westerman met De 
graanrepubliek (1999), waarin de modernisering van de landbouw werd gekoppeld aan een 
scherpe blik op de sociale tegenstellingen die grote delen van de noordelijke kleistreek in de 
negentiende en vroege twintigste eeuw kenmerkten. Ook dit boek behaalde hoge oplagen (de 
24e in 2008) en werd onlangs in het Duits vertaald. 

Maar een wetenschappelijke studie als La Méditerranée dat die geschiedenis van de 
noordelijke kustgebieden vanuit één overkoepelend of zelfs interdisciplinair perspectief zou 
beschrijven? Nee, zoiets bleek vooralsnog onbestaanbaar. De baanbrekende studie van Jan 
Lucassen naar leven en werk van de seizoensarbeiders aan de Noordzeekust bleef voorlopig 
het enige product dat in de buurt kwam van dit ideaal (Lucassen 1984). Zijn onderzoeksthema 
sprak ook het niet-academische publiek aan. 

De inspanningen van de Fryske Akademy resulteerden in een overzichtswerk over de 
betrekkingen met Holland (Breuker & Janse 1997), een bundel over politiek in de 
vroegmoderne tijd (Frieswijk & al. 1999) en een nieuw provinciaal handboek voor Fryslân na 
1750 (Frieswijk 1998). Het bovengenoemde Groningse project beperkte zich bij gebrek aan 
vergelijkingsmateriaal eveneens tot de eigen provincie. Wel verschenen er lijvige dissertaties, 
waarin allerlei deelterreinen werden ontgonnen en rolde er dankzij het mecenaat van de 
Stichting Erven De Jager een driedelig handboek over de geschiedenis van de provincie 
Groningen van de persen. De auteurs werden – opvallend genoeg – ten dele buiten het 
universitaire circuit geworven (Duijvendak 2008-09). De provincies Noord- en Zuid-Holland 
kregen eveneens een robuust naslagwerk, bestaande uit vier rijk geïllustreerde banden. 
Daarbij kwamen nog eens twee delen over de Hollanders en het water (De Nijs & Beukers 
2002-03; Beukers 2007). Via musea, speciale tentoonstellingen en gelegenheidscatalogi 
bereikte de nieuw verworven kennis het grotere publiek. 



Het ‘integrale’ karakter van de beoogde geschiedschrijving bleef, ondanks de kwaliteit van de 
afzonderlijke bijdragen, dikwijls onder de maat. Provinciegrenzen waren heilig, het 
vergelijkende element kwam nauwelijks aan bod. Het leek wel of er in iedere provincie een 
‘eilandmentaliteit’ heerste. Daarbij waren het veelal de sociaaleconomische historici, die voor 
integratie van de verschillende perspectieven moesten zorgen. Zij importeerden theorieën uit 
naburige vakgebieden, zonder dat het tot een daadwerkelijke confrontatie van verschillende 
zienswijzen kwam. Sociologen, antropologen, politicologen, economen en geografen, die het 
verleden nog maar net hadden ontdekt, verloren – weggelokt door beter in de markt liggende 
beleidskwesties en modieuze theorieën – al snel weer hun belangstelling voor de 
geschiedenis. Vanuit landschapsecologie, geologie en klimaatkunde kwam de dialoog met de 
geschiedschrijving onvoldoende tot stand. Andere disciplines als volkskunde, naamkunde, 
taal- en letterkunde, kunst- en architectuurgeschiedenis en rechtsgeschiedenis sloten zich op 
in de veilige omgeving van hun eigen specialisme. Alleen de archeologie slaagde er redelijk 
in die disciplinegrenzen te overstijgen. 

Afzonderlijke leerstoelen voor regionale geschiedenis kwamen in de afgelopen decennia tot 
stand in Groningen, Leiden, Hannover, Hamburg, Kiel en aan de Syddansk Universitet 
(SDU).6 Daarnaast besteedden ook de universiteiten van Oldenburg, Bremen, Osnabrück en 
Göttingen aandacht aan de geschiedschrijving van de eigen regio. De aandacht voor regionale 
studies is echter in Groningen door pensionering van enkele vakspecialisten sterk verminderd. 
In Noord-Holland ligt het zwaartepunt momenteel bij de leerstoelgroep economische en 
sociale geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. De Fryske Akademy heeft het meest 
complete programma én de benodigde medewerkers om dat voor een belangrijk deel uit te 
kunnen te voeren. 

Een centrale plaats in het regionale historische onderzoek en de verbreiden van historische 
kennis wordt ingenomen door de nieuwe Regionale Historische Centra (RHC’s) te Haarlem, 
Leeuwarden en Groningen. Het Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar vormt in dit 
opzicht een succesvolle combinatie van archief, bibliotheek en letterkundig museum (Looper 
& Salverda 2008). In nauwe samenwerking met Tresoar heeft de Fryske Akademy het 
Historisch Geografisch Informatiesysteem Fryslân (HISGIS) opgezet, waarin historische en 
geografische informatie worden gekoppeld en toegankelijk gemaakt (www.hisgis.nl). De 
Groninger Archieven nemen deel aan een omvangrijk project om alle geschreven bronnen 
vóór 1600 via het internet te ontsluiten (www.cartago.nl). Er bestaan bovendien ambitieuze 
plannen om archieven, bibliotheken, historisch museum en cultuurcentrum met ingang van 
2014 in het nieuwe ‘Groninger Forum’ onder te brengen. Alle drie RHC’s hebben een flink 
deel van hun iconografische collectie via het internet toegankelijk gemaakt (www.beeldbank-
nh.nl; www.friesfotoarchief.nl; www.beeldbankgroningen.nl). 

In Noord-Duitsland heeft het regionale onderzoek– mede dankzij de gunstige uitgangssituatie 
– zich aanvankelijk voorspoediger ontwikkeld dan in Nederland. Behalve de verschillende 
universiteiten waren ook archiefinstellingen, bibliotheken, historische verenigingen en 
regionale standsorganisaties betrokken bij de publicatie van een groot aantal historische, 
volkskundige, geografische en archeologische deelstudies. De afgelopen jaren verschenen hier 
net als in Nederland lijvige naslagwerken, die iedere regio van een eigen geschiedverhaal 
voorzagen. Daarbij kon men profiteren van het gegeven dat heemkunde en regionale 
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geografie in het Duitse onderwijs een belangrijke plaats innemen. De eigen regio vormt een 
vanzelfsprekend denkkader; geschiedschrijving en geografie gaan hand in hand. 

Toch blijven de grenzen van deelstaten, landsdelen en districten in de regel onoverkoombare 
scheidslijnen, die zelden worden overbrugd. De staatsarchieven en universiteiten hebben het 
onderzoeksveld zorgvuldig verkaveld. Daarnaast is ook het interdisciplinaire onderzoek 
nauwelijks van de grond gekomen. Binnen vakken als volkskunde (c.q. culturele antropologie 
of Europese etnologie), geografie en archeologie wordt nog te weinig samengewerkt met 
andere vakgebieden. Vanuit de sociologie bestaan vrijwel uitsluitend raakvlakken met de 
maatschappijgeschiedenis die sinds de jaren zestig in Bielefeld wordt bedreven. Het 
interdisciplinaire onderzoek naar nederzettingshistorie (genetische Siedlungsforschung) heeft 
– na ruim een kwart eeuw toonaangevend te zijn geweest – te kampen met een tekort aan 
opvolgers. Nieuwe perspectieven biedt daarentegen de historische antropologie, een 
multidisciplinaire stroming die in Duitsland sterk in opkomst is. 

In Denemarken lijkt er – mede door de sterke betrokkenheid van de centrale overheid bij 
landinrichting en erfgoedmanagement – sprake te zijn geweest van een inhaalslag. Het Center 
for Maritime og Regionale Studier te Esbjerg, verbonden met de Syddansk Universitet, vormt 
een schoolvoorbeeld van de succesvolle combinatie van interdisciplinair regionaal onderzoek 
en regio-overstijgende vraagstellingen, in het bijzonder vanuit een Scandinavisch perspectief. 

Ondanks het gesignaleerde gebrek aan wetenschappelijke diepgang en integratie zitten de 
regionale geschiedschrijving en cultuurbeoefening – zeker in Nederland – in de lift. De 
boekhandels liggen vol met nieuwe publicaties, films en muzikale producten; de culturele 
evenementen worden druk bezocht en het netwerk van historische verenigingen is vrijwel 
vlakdekkend geworden. De huidige generatie onderzoekers draagt telkens nieuwe thema’s 
aan, die tot verdieping van bestaande feitenkennis leiden. Nog veel groter is het aantal 
amateurs dat zich bezig houdt met historisch of regionaal onderzoek. Deze toegenomen 
belangstelling tot op zekere hoogte een luxeprobleem, opgestuwd door de golf van vroeg 
gepensioneerde babyboomers die bereid zijn tijd en geld te steken in het cultiveren van de 
herinnering aan het agrarische verleden dat zij in hun jonge jaren achter zich hebben gelaten. 

De aandacht voor het regionale verleden en de cultuur is niettemin een verschijnsel dat tot op 
zekere hoogte demografisch bepaald is. De publieksgroep die nu nog groeit, zal op den duur 
weer krimpen. Hun gedeelde ervaringen, die nu nog veel herkenning oproepen, komen steeds 
verder van ons af te liggen. De markt kan bovendien verzadigd raken als er meer van 
hetzelfde in de schappen komt te liggen. De inhoudelijke kwaliteit en diepgang laat nu al vaak 
te wensen over, mede door de toenemende marginalisering van dit type onderzoek bij de 
bestaande onderzoeksinstellingen. Het aanbod en de oplages worden dikwijls via 
subsidiestromen kunstmatig hoog gehouden. Daarbuiten geldt over het algemeen: hoe 
beperkter de reikwijdte, des te hoger de oplagen. Dorpmonografieën, genealogieën, gedenk- 
en fotoboeken scoren wat dat betreft het best. 

In sommige regio’s (in het bijzonder in Fryslân en Ostfriesland) is de verwachte terugloop 
van het aanbod en de kwaliteit van regionale producten al enigszins waarneembaar. Uitgevers 
klagen dat producten duurder dan 15 euro relatief slecht verkopen. Dat zijn opvallende 
signalen, die bij het stellen van toekomstige prioriteiten wellicht een rol dienen te spelen. 
Daarnaast is er sprake van een groeiend aantal publicaties die worden geschreven in opdracht 
van de overheid of semi-overheidsorganisaties. Zij worden – behalve via het internet – 



meestal in kleine oplagen verspreid en bereiken slechts dat deel van het beoogde publiek dat 
er toevallig mee in aanraking komt. 

4.4. Wetenschap in de periferie 

De periferie van het waddengebied uit zich in het tekortschieten van de bestaande 
onderzoekstradities. Wie de recente databank van erkende onderzoeksprojecten in Nederland 
bekijkt, kan zich nauwelijks aan de conclusie onttrekken dat de noordelijke kustgebieden er 
de laatste jaren bekaaid vanaf zijn gekomen (bijlage 2). Afgezien van een handvol historische 
studies en projecten van de Fryske Akademy, betreft deze lijst voornamelijk 
sociaalwetenschappelijke projecten waaraan de historische component ontbreekt. De studie 
naar de materiële en immateriële cultuur van het gebied sterk ondervertegenwoordigd, ook bij 
het Meertensinstituut, de bakermat van de studie naar de Nederlandse plattelandscultuur.7 

In velerlei opzicht neemt het toegepaste regionale onderzoek binnen de hedendaagse 
onderzoekswereld een marginale plaats in. Bij Nederlandse historici geldt ‘integrale 
geschiedenis’ als een achterhaald concept, dat teruggrijpt op verouderde 
ontwikkelingsmodellen (zie verder 5.1.). Op hun beurt hebben de sociale wetenschappen zich 
in Nederland – meer dan elders – ontwikkeld in de richting van toenemende specialisering, 
verkaveling en versmalling, waardoor er weinig plaats is voor regiospecifiek onderzoek. 
Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstradities staan relatief los van elkaar. Bij de meeste 
sociologische onderzoekers overweegt bovendien een zekere afstandelijkheid, die nauwe 
contacten met het onderzoeksobject uitsluit (Kuipers 2004; 2006; Nijhof 2008). 

Een belangrijke onderzoekscommissie constateerde onlangs dat bij de sociologen het 
historische perspectief “niet zelden” ontbreekt, zodra zij zich met centrale vraagstukken als 
globalisering en individualisering bezig houden (Verkenningscommissie 2006:97-98; vgl. 
Engberse & De Haan 2005). Hun collega Jan Breman stelt het nog directer: de meeste 
sociologen concentreren zich liever op hun eigen leefomgeving – de volgebouwde polder. De 
bestudering van traditionele en/of agrarische samenlevingsvormen patronen laat men liever 
aan anderen over (Breman 2006). Daardoor dreigt het instrumentarium tijdloos te worden, 
weliswaar geschikt om primitieve gemeenschappen of moderne samenlevingsvormen te 
beschrijven, maar tekortschietend waar het gaat om de analyse van complexe 
overgangsprocessen en hun ruimtelijke dimensies. Ook op dit vlak loopt Nederland 
internationaal uit de pas. Kennelijk heeft de elders gesignaleerde ‘historische wende’ in de 
menswetenschappen (McDonald 1996) zich in ons land slechts in beperkte mate doorgezet. 
Dat geldt vermoedelijk evenzeer voor verwante vakken als de politicologie en de economie 
(zie verder 5.1.). 

Toonaangevende historische studies naar thema’s als Noordzeecultuur, Nederlandse identiteit, 
de opkomst van de middeleeuwse handel, de ontwikkeling van dijkbouw en waterstaat, de 
recente modernisering van het platteland of onderzoeksprogramma’s als ‘People, Space & 
Places in History’ en ‘Groepsvorming en Civil Society’ gaan grotendeels voorbij aan de 
noordelijke provincies. Bij het onderzoek naar de regionale aspecten van de verzuiling tot 
1920, dat in de jaren negentig een grote vlucht nam, speelde het Noorden slechts zijdelings 

                                                 
7 Een uitzondering vormen het project ‘Communities claiming tales’ van het Meertensinstituut, dat 
voorziet in nieuw veldonderzoek in Groningen en het onderzoek van Mathilde Jansen, ‘Taal en 
identiteit op de Waddeneilanden’. 



een rol (Blom & Talsma 2000). De beste kaarten voor interdisciplinair, regionaal onderzoek 
heeft wellicht het nieuwe onderzoeksinstituut voor cultureel erfgoed (Cultural Landscape and 
Urban Environment, CLUE) van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ook bij de Wageningen 
Universiteit waren de afgelopen jaren interessante aanzetten voor interdisciplinaire regionale 
studies te zien, in het bijzonder bij Alterra, de leerstoelgroepen Rurale Sociologie en 
Landgebruiksplanning en de Mansholt Graduate School for Social Studies. Zo hield de 
nieuwe hoogleraar Han Wiskerke onlangs een vurig pleidooi voor regionalisering van het 
plattelandsbeleid en het daaraan verbonden onderzoek (Wiskerke 2007). Aan dergelijke 
initiatieven nemen historici vooralsnog slechts zijdelings deel. 

In historische studies rond het thema ‘Noordzeecultuur’ wordt het waddengebied meestal 
genegeerd (vgl. Roding & Heerma van Voss 1996). Het Nederlands-Deense 
samenwerkingsproject ‘Close Encounters with the Dutch’ besteedde aandacht aan 
economische verbindingen, arbeidsverhoudingen en zeevisserij tussen 1550 en 1750, maar het 
waddengebied bleef daarbij grotendeels buiten beeld. Dit geldt evenzeer voor de publicaties 
van het Hanze Studie Centrum te Groningen (sinds 2002) of voor internationale 
uitwisselingsprogramma’s als CORN (Comparative Rural History of the North Sea) sinds 
1995. Aan het laatste programma neemt geen enkele universiteit uit de Waddenregio deel. De 
grensoverschrijdende samenwerking op historisch gebied beperkt zich – afgezien van 
incidentele projecten (vgl. De Boer & al. 2001) – vooral tot de contacten tussen Nederlandse 
universiteiten en het Zentrum für Niederlande-Studien te Münster.8 

Een gunstige uitzondering vormde het vanuit Interreg IIIA gefinancierde onderzoeksproject 
‘The German Hanse as a Distant Mirror’, waarin regionale bestuursorganen uit zes 
verschillende landen participeerden (Brand 2007). Een dergelijk samenwerkingsverband 
vormt ook het Europese MACHU-project (‘MAnaging Cultural Heritage Underwater’), dat tot 
doel heeft zoveel mogelijk informatie over onderwatererfgoed beschikbaar maken voor 
publiek, wetenschappers en beleidsmakers. Als proefgebied is Burgzand-Noord (de 
voormalige Rede van Texel) aangewezen. Dit vierjarige project loopt tot en met 2009. 

Betrekkelijk succesvol waren de internationale conferenties over de Friese taalkunde en 
geschiedenis, die sinds 1959 in Leeuwarden en sinds 1990 ook in Husum werden gehouden 
(vgl. Pingel & Steensen 2008). Daarentegen schiet het internationale Handbuch des 
Friesischen op (cultuur-)historisch gebied ernstig tekort (Munske 2001). De betrekkingen 
tussen Zuidwest-Denemarken en Nederland kwamen uitvoerig aan de orde in twee 
conferenties onder de titel ‘West Jutland and the World’ (Guldberg 1993; Damgaard 1999). 
Ook individuele onderzoekers als Guus Borger, Jan Lucassen, Wilma Gijsbers, Piet Boon, 
Louis Sicking, Petra van Dam en Otto S. Knottnerus hebben delen van het Duitse en Deense 
kustgebied in hun historisch onderzoek betrokken. 

Interessante raakvlakken met de problematiek van het waddengebied bieden wellicht de 
thematische onderzoekscholen ‘Human Development in Landscapes’ en ‘Imaginatio Borealis’ 
te Kiel, ‘Zivilgesellschaftliche Verständigungsprozesse vom 19. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart. Deutschland und die Niederlande im Vergleich’ te Münster en ‘Interdisziplinäre 
Umweltgeschichte - Naturale Umwelt und gesellschaftliches Handeln in Mitteleuropa’ te 

                                                 
8 Een opvallend onderzoeksprogramma aan het Institut für Geschichte van de Carl-von-Ossiewsky-
Universität te Oldenburg betreft ‘Bäuerlich-bürgerliche Eliten in den friesischen Marschen und den 
angrenzenden Geestgebieten’, in welk kader Jessica Cronshagen een dissertatie voorbereid. 



Göttingen. Volkskundigen, sociologen en cultureel antropologen spelen binnen deze 
interdisciplinaire samenwerkingsverbanden echter vrijwel geen rol. 

Talrijk zijn de raakvlakken met het regionale onderzoek in Zeeland, de Zuid-Hollandse 
eilanden en de Vlaamse kuststreek. Daarbij valt onder andere te denken aan projecten over 
disurbanisatie en industrialisatie in Zeeland, alsmede het onderzoek naar verdronken 
nederzettingen, stormvloeden, landverlies en dijkbouwactiviteiten, dat ingebed is in het 
ruimere kader van ‘Governance and Sustainability in the Rhine-Meuse delta’ (Adri de 
Kraker).Vernieuwend zijn de onderzoekingen van Chris de Bont en Karel Leenders naar het 
ontstaan van de Hollandse en Brabantse veenontginningen (vgl. De Bont 2009). Bij de Vrije 
Universiteit Brussel (Dries Tys) en de Universiteit Antwerpen (Tim Soens) is eveneens sprake 
van enkele projecten die zich op de geschiedenis van het Vlaamse poldergebied richten.9 De 
Hoeksewaard heeft de status van een nationaal landschap gekregen. Vanuit lagere overheden 
is het initiatief genomen tot instelling van twee regionale landschappen (IJzer en Polders, 
Schelde-Deurme). 

Een andere toekomstige gesprekspartner vormt mogelijk de in 2003 opgerichte ‘Groupe 
d’Histoire des Zones Humides’, die zich momenteel vrijwel uitsluitend met wetlandgebieden 
in Frankrijk bezighoudt (Derex 2006; Beck & al. 2007). Behoud van deze gebieden is sinds 
1995 regeringsbeleid, waarvoor afzonderlijke onderzoeksprogramma’s zijn opgestart.10 De 
Franse kuststreek kent bovendien een handvol regionale landschapsparken, waarvan de 
Camargue (1.450 km2) de belangrijkst is. Daarnaast bestaan er vergevorderde plannen tot 
instelling van beschermde zee- en oeverzones (maritieme natuurparken). De status van het 
omvangrijke Marais Poitevin (970 km2) is nog altijd omstreden (Suire 2006). Men kent hier 
een rijke traditie van interdisciplinair onderzoek, die zich in het bijzonder richt op de relaties 
tussen natuurbeheer, landbouw, toerisme en cultureel erfgoed (Picon 2002; Déchamps 2004; 
vgl. Barnaud & Fustec 2007). Voorbeeldig is het onderzoeksprogramma van het regionale 
samenwerkingsverband Estuarium, dat het mondingsgebied van de Loire bestrijkt (Bergues 
2000).11 In dit kader hebben ook identiteitsconstructies die het ‘wilde’ imago van de Franse 
wetlandgebieden benadrukten, de nodige aandacht gekregen (Donadieu 1996; 1998; Zaretsky 
2004). 

In Engeland vormen de archeologische faculteiten van de universiteiten van Exeter en 
Nottingham belangrijke centra voor wetland-onderzoek. In de Engelse kuststreek bestaan 
echter – afgezien van het kanalengebied The Broads – geen landschapsparken; wel is er 
sprake van een serie beschermde landschappen (area’s of outstanding natural beauty, 
AONB’s), die een deel van de kust van East-Anglia afdekken. Het waddengebied van The 

                                                 
9 Dit betreft onder andere de projecten ‘Tussen land en zee. Kustlandschap, maritieme activiteit en 
maritieme attitude rond de Noordzee (700-1100’ (VU Brussel, 2007-2009) en ‘Haantjesgedrag. Lokale 
elites in een veranderende samenleving: een comparatief onderzoek naar machtsverwerving in 
Vlaamse en Brabantse dorpsgemeenschappen (13e-16e eeuw)’ (Universiteit Antwerpen, 2009-2012). 
10 In 1995 stelde de Franse overheid het Plan national d'action pour les zones humides vast. Op grond 
daarvan werd tussen 1997 en 2001 een omvangrijk onderzoeksprogramma doorgevoerd – Programme 
national de recherches sur les zones humides (PNRZH). Zie de website van L'Institut français de 
l'environnement (Ifen): http://www.ifen.fr/acces-thematique/territoire/zones-humides.html. Verder: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zones_humides. 
11 Het samenwerkingsverband Estuarium werd opgericht door het Franse ministerie van cultuur. De 
organisatie zet zich in voor het behoud van het culturele en natuurlijke erfgoed van het gebied rond de 
monding van de Loire. Daarvoor wordt de publicatieserie Æstuaria uitgegeven, die zich tevens op 
wetlandgebieden elders richt. Zie: http://www.estuarium.org/site/revues.htm#1. 



Wash en de aangrenzende kuststrook in Norfolk zijn geselecteerd voor nominatie als 
werelderfgoed; dat zal mogelijk ook gebeuren met de Somerset Levels and Moors. Verder is 
onlangs in Cambridgeshire een ecologisch herstelprogramma gestart onder de naam ‘The 
Great Fenland Project’. De wetland- en poldergebieden aan de Engelse kust, waarvan de 
Fenlands (3.900 km2) de belangrijkste is, lenen zich uitstekend voor vergelijkend onderzoek. 
Dit lijkt echter nog nauwelijks van de grond te zijn gekomen.  

In Polen heeft zich onder leiding van de antropoloog Jerzy Szalygin (Warschau) een 
particuliere onderzoeksgroep gevormd, die het Nederlandse erfgoed in de Żuławy Wiślane 
(Weichseldelta, ca. 1.500 km2) onderzoekt.12 Slechts een klein deel van het rivierlandschap is 
beschermd. Italië heeft met de Po-vlakte een van de grootste aaneengesloten alluviale 
gebieden van Europa (zo’n 70.000 km2), waarvan een klein deel door opslibbing en 
inpoldering is ontstaan. Het cultuurhistorisch onderzoek in de kuststreek komt de laatste jaren 
beter van de grond (vgl. Ciriacono 2006). In Canada en de Verenigde Staten kan het 
onderzoek naar de ontginning van de zilte kweldergebieden langs de oostkust op veel 
belangstelling rekenen. Vooral Franse kolonisten hebben hier hun sporen nagelaten (Hatvany 
2003). 

Andere opvallende wetlandsgebieden in Europa, die zich wellicht voor vergelijkend 
onderzoek lenen, zijn de Marismas del Guadalquivir (2.000 km2), de Pontijnse moerassen 
(775 km2) en de (dunbevolkte) monding van de Donau (4.150 km2). Buiten Europa zijn in het 
bijzonder de grotendeels vernielde brakwatermoerassen van Irak (20.000 km2) – het 
woongebied van de zogenoemde Moerasarabieren – bekend geworden vanwege rijke natuur- 
en cultuurwaarden (Nicholson & Clark 2003). Ook de dichtbevolkte kwelders van Yancheng 
en de Baai van Bohai (resp. 5.300 en 11.600 km2)., de wildernissen van de Rann van Kutch in 
India (28.000 km2) en de Everglades (20.000 km2) herbergen belangrijke natuurgebieden. 
Dichtbevolkte rivierdelta’s als de monding van de Ganges, Yangtze, Mekong, Indus, 
Mississippi, Nijl en Niger zijn nog aanmerkelijk uitgestrekter (vgl. Bromberg Gedan & al. 
2009). Vergeleken daarmee is het Waddenkust met ruim 23.000 km2 oppervlakte (waarvan 
10.800 km2 land) slechts een kleine speler (Schroor 2008 ). De instellingen uit het 
waddengebied kunnen echter wel een belangrijke rol spelen in het opstarten van internationale 
onderzoeksprogramma’s, waarin niet alleen de natuurwaarden, maar ook cultuur en 
samenleving een belangrijke rol spelen). 

Terug naar het eigenlijke waddengebied. Hier wordt het meeste onderzoek gecoördineerd 
door het internationale waddensecretariaat (CCSW) te Wilhelmshaven. In het trilaterale 
LANCEWAD-project (1999-2001) en zijn opvolger LANCEWADPlan (2004-2007) stond de 
wetenschappelijke inventarisatie van landschapswaarden, archeologie en cultureel erfgoed 
van het hele gebied centraal. Beide werden door de Europese Unie gefinancierd. Daaruit 
resulteerde het zogenoemde LANCEWAD-rapport en de Nederlandse bewerking daarvan onder 
de titel Waddenland (Vollmer 2001; Van Marrewijk 2001). Een trilaterale werkgroep voor 
landschap en cultuurhistorie (WADCULT) zorgde voor de wetenschappelijke begeleiding. Aan 
het vervolgtraject nam ook de ‘Wash Estuary Strategy Group’ uit Engeland deel (CCSW 2007; 
Maluck 2008). Een deel van de topografische resultaten voor het Nederlandse kustgebied is 
sinds 2007 beschikbaar op de website Watlas.nl. De methodiek van gegevensverwerking sluit 
aan bij de databases van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, eerder RACM), zoals 

                                                 
12 Zie http://holland.org.pl. Het Nederlandse erfgoed in de Żuławy Wiślane is in 2009 het onderwerp 
van een tentoonstelling te Novy Dwor. http://www.poolsepolder.nl. Zie ook de landschapsfotografie 
van Pawel Petasz: http://www.zulawy.art.pl  



beschikbaar op de website kich.nl. In het kader van de instelling van het Waddenfonds (2005) 
wordt opnieuw veel aandacht besteed aan het uitbouwen van de bestaande 
kennisinfrastructuur betreffende het Nederlandse waddengebied. 

Op het regionale vlak konden in Nederland vooral archeologen, stedenbouwkundigen en 
historisch-geografen op goede resultaten bogen. Sinds het uitbrengen van de Nota Belvedere 
(1999) is er veel aandacht voor het cultuurhistorische erfgoed van het waddengebied. De 
regio’s Zuidwest-Fryslân, de Noardelike Fryske Wâlden en Middag-Humsterland zijn in 2005 
aangewezen als nationaal landschap; Middag-Humsterland staat daarnaast op de voorlopige 
lijst van archeologische monumenten, die worden genomineerd als werelderfgoed. Bij de 
gerealiseerde projecten ontbreekt echter vaak de historische onderbouwing die voor de 
contextualisering en de gewenste integrale aanpak onontbeerlijk zou moeten zijn (Schuurman 
2003; Bijlage 3). Dat geldt nog sterker voor de activiteiten die vanaf 1991 in het kader van de 
Europese programma’s voor plattelandsontwikkeling werden gefinancierd (Leader I en II, 
Leader+, POP2). Sinds 2001 valt de hele Nederlandse en een groot deel van de Duitse en 
Deense Waddenkust onder deze regeling. 

Het wetenschappelijke onderzoek naar de landelijke gebouwde omgeving – vanouds het 
terrein van de volkskunde – is sinds de teloorgang van de Stichting voor Historisch Boerderij-
Onderzoek (SHBO) in 2007 grotendeels tot stilstand gekomen; de collectie is ondergebracht bij 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bouwhistorisch onderzoek blijft doorgaans beperkt 
tot rijksmonumenten; alleen de provincie Noord-Holland kent een provinciale 
monumentenlijst. Gemeentelijke monumentenlijsten zijn dun gezaaid. Een gunstige 
uitzondering vormt de gemeente Groningen, die de resterende boerderijen op het eigen 
grondgebied heeft laten onderzoeken. Het onderzoek naar molens, buitenplaatsen (resp. 
stinzen en borgen), kerken, industrieel erfgoed en vestingwerken is grotendeels in handen van 
particuliere organisaties, die veelal provinciaal georganiseerd zijn. 

Het ideaal van interdisciplinair en grensoverschrijdend onderzoek wordt in de museumwereld 
wellicht nog het best bereikt. Tentoonstellingen als ‘Werken over de grens’ (1993), ‘Hel en 
Hemel’ (2001), ‘Koningen van de Noordzee’ (2003) en ‘Die Friesische Freiheit des 
Mittelalters’ (2003) trokken veel belangstelling en vielen op door een geslaagde combinatie 
van vormgeving en inhoudelijke presentatie. Dat geldt ook voor de vaste opstelling ‘Mensch 
und Meer - Küste und Marsch: Eine ewige Liebesgeschichte’ (2006) in het Landesmuseum 
Natur und Mensch te Oldenburg. Verschillende musea hebben een eigen wetenschappelijke 
staf en geven een publicatiereeks uit, die zich kenmerkt door betaalbaarheid, toegankelijkheid 
en vaak hoge oplagen. Naast de grotere streekhistorische, archeologische en 
scheepvaartmusea besteden ook de openluchtmusea van Arnhem, Carolinensiel, Cloppenburg, 
Molfsee en Lyngby via eigen onderzoek en wetenschappelijke publicaties aandacht aan de 
cultuur van het waddengebied. De kosten die met de instandhouding van de historische 
gebouwen gepaard gaan, zetten echter in toenemende mate de onderzoeksfaciliteiten onder 
druk. 

Het Deutsche Schiffahrtsmuseum te Bremerhaven vormt een onderzoekscentrum van 
internationale allure, dat nauwe contacten heeft met musea en andere instellingen in het 
buitenland. Het Landesmuseum ‘Schloss Gottorf’ te Schleswig, dat omvangrijke 
(kunst)historische, archeologische en volkskundige collecties herbergt, streeft eenzelfde status 
na. Het Fiskeri- og Søfartsmuseet te Esbjerg en de archeologische openluchtmusea te 
Albersdorf (trechterbekercultuur) en Ribe (Vikingecenter) nemen eveneens volop aan 
internationale uitwisselingen deel. 



Er zijn echter ook andere tendensen waarneembaar, zoals bij het Zuiderzeemuseum, waar het 
publiek sinds kort “een dynamische publieksgerichte museale ervaring” van “mode, design en 
erfgoed op de grens van land en water” wordt aangeboden. Het verst gaat daarin het centrum 
‘Sturmflutenwelt “Blanker Hans”’ te Büsum, dat bezoekers via een multimediale presentatie 
in de gelegenheid stelt een stormvloed als virtuele ervaring te ondergaan. Een ramp zonder 
weerga, die desondanks geen slachtoffers kent. 

5. Vorm en inhoud 

De bijdrage van regionaalhistorisch onderzoek aan interdisciplinaire projecten is helemaal 
niet vanzelfsprekend. Hieronder zullen we eerst op een aantal organisatorische en theoretische 
problemen ingaan, die plaats van de geschiedenis binnen het geheel van wetenschappen 
betreffen. De algemene tendens gaat in de richting van transdisciplinair onderzoek, waarbij 
niet alleen de samenwerking tussen disciplines, maar ook discussies met het publiek een grote 
rol spelen  (5.1.). De geschiedschrijving heeft daar moeite mee. De huidige teneur binnen het 
vak is – zeker in Nederland – sterk ‘culturalistisch’ getint, wat succesvolle samenwerking met 
andere disciplines in de weg kan staan. De sociale wetenschappen kennen dezelfde 
problematiek, maar bieden tevens meer openingen (5.2.)  Wij pleiten voor een heroriëntatie 
op lange-termijn perspectieven (5.3.) en ‘globalistische’ benaderingen (5.4.), die het meer 
kleinschalige onderzoek van een ruimer wetenschappelijk kader kunnen voorzien en een 
gemeenschappelijk platform kunnen bieden voor interdisciplinaire samenwerking. Tenslotte 
doen we een voorstel om de hoofdlijnen van de geschiedenis van het waddengebied aan de 
hand van een co-evolutionair ontwikkelingsmodel te bestuderen (5.5.). 

5.1. Geschiedenis en interdisciplinariteit 

Kernprobleem is het ontwikkelen van een wetenschappelijke visie die zich leent voor 
integratie van de geschiedschrijving met andere wetenschapsgebieden. Daartoe is een 
functionele indeling van (sub)disciplines zoals die vooral in de sociale en 
natuurwetenschappen gebruikelijk is, waarschijnlijk minder geschikt. Het is onzes inziens 
ongewenst dat er een soort multidisciplinaire ‘waddenkunde’ gaat ontstaan, waarin de 
regionale onderwerpskeuze en de daarmee verbonden sectorale beleidsvragen bepalend zijn 
voor de gekozen integratievorm. De beschikbare kennis dient te worden vertaald naar andere 
vakgebieden. Het tijdsperspectief dat kenmerkend is voor een historiserende benadering mag 
daarbij niet verloren te gaan. 

Multidisciplinariteit leidt – als we niet oppassen – gemakkelijk tot nieuwe vormen van 
verkokering, waarin de gewenste vertaling van kennis naar andere vakgebieden en 
maatschappelijke velden plaats maakt voor kwantitatieve modellen, die sectorale 
beleidsdoelen verbinden met meetbare resultaten. Succesvol interdisciplinair onderzoek vergt 
een grondige discussie over de nagestreefde waarden en gehanteerde onderzoekspremissen. Er 
is bovendien veel aandacht nodig voor de relatie naar het publiek. De sociale wetenschappen 
kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, maar ze kunnen ook roet in het eten gooien. De 
gehanteerde benaderingen lopen namelijk sterk uiteen. Voornamelijk binnen de neoklassieke 
economie en de verklarende sociologie overweegt een kwantitatieve aanpak, die weinig oog 
heeft voor de interpretatieve problemen waarmee interdisciplinair onderzoek gepaard gaat. 
Kennis is altijd contextafhankelijk, gebonden aan tijd, ruimte en de sociale kring waarbinnen 
zij is ontstaan. Bewustwording daarvan voorkomt veel misverstanden en maakt de vertaalslag 
naar een andere context stukken eenvoudiger. 



Daarnaast kan ook het diachronische perspectief dat de geschiedschrijving met de 
levenswetenschappen, de aardwetenschappen en (een deel van) de sociale wetenschappen 
deelt door de confrontatie met technische onderzoeksvragen gemakkelijk in verdrukking 
komen. De ontwikkeling van fysieke landschappen, ecosystemen, menselijke 
samenlevingsvormen, individuele levenslopen en kortstondige beslissingstrajecten spelen zich 
af op verschillende tijdschalen, die onderling samenhangen en zich niet tot sectorale 
deelbelangen laten reduceren. Naast de drie dimensies van een geïntegreerde, duurzame 
ontwikkeling (People, Planet, Profit/Prosperity) dient daarom ook de tijdsfactor (Past) 
uitdrukkelijk als een vierde dimensie in het onderzoek en het publieke debat te worden 
betrokken (Bazelmans 2009). 

De studie naar het waddengebied biedt een unieke kans om te komen tot een nieuwe vorm 
van projectmatige interdisciplinariteit (joint disciplinarity) of transdisciplinariteit, die 
aansluit bij de kennisvragen uit het publiek, recht doet aan lange-termijn ontwikkelingen en 
rekening houdt met processen als globalisering, individualisering en de (veelal lokale) reacties 
daarop (vgl. Klein 2004; Mittelstraß 2003). Een dergelijke benadering sluit aan bij het recente 
internationale pleidooi voor een ‘publieke wetenschap’, die zich door zijn holistische aanpak 
en maatschappelijke betrokkenheid onderscheidt van de traditionele beleidsstudies en 
academische specialisaties: zo is er inmiddels sprake van onderzoeksrichtingen als Public 
Sociology, Public Anthropology, Public Ecology, Public Geographies en Community 
Archaeology (Burawoy 2005; Chase-Dunn 2005; Eriksen 2006; Ward 2006; Robertson & 
Hull 2001). Op het terrein van de beleidsstudies en de politicologie gaan belangrijke impulsen 
uit van de zogenoemde Perestroika Movement, met als belangrijkste woordvoerder de 
geograaf Bent Flyvbjerg, hoogleraar bestuurskunde te Oxford (eerder Delft en Aalborg). 
Flyvbjerg beschrijft zijn eigen methode ook wel als phronetic social science: een vorm van 
sociale wetenschap, gebaseerd op praktisch oordeel, morele afweging en gezond verstand 
(Flyvbjerg 2001; Schramm & Caterino 2006). Een vergelijkbare positie (Public Philosophy) 
wordt tenslotte ingenomen door Amerikaanse sociaalfilosofen die voorstander zijn van het 
communitarisme. Binnen de economie heeft de kritiek op het heersende neo-klassieke 
paradigma een meer marginaal karakter (zgn. Post-Autistic Economics).13 

De beoogde wisselwerking met de samenleving, de betrokkenheid op het maatschappelijke 
middenveld en de oriëntatie op bewustwordingsprocessen en patronen van collectieve actie 
vormen een verfrissend contrast met traditionele beleidsgerichte studies die vooral vanuit 
overheid en bedrijfsleven worden aangestuurd. Het integreren van een historisch perspectief 
biedt de mogelijkheid om lange termijnontwikkelingen met handelingsperspectieven en 
zingevingvraagstukken te verbinden. 

Er is op dit vlak sprake van opvallende ontwikkelingen die voor het waddenonderzoek van 
groot belang kunnen zijn. Interdisciplinaire landschapstudies, die behalve andere 
wetenschappers ook publiek en beleidsmakers bij het onderzoeksproces betrekken, kunnen 
rekenen op groeiende populariteit. Voornamelijk binnen de landschapsecologie, de 
ecologische economie en de sociale ecologie (een zijtak van de sociologie) heeft men de 
afgelopen jaren ervaringen opgedaan met een dergelijke aanpak. De ontstaansgeschiedenis 
van het landschap speelt daarbij uiteraard grote rol (Bürgi & Russell 2001; Tress & al. 2005; 
Luks & Siebenhüner 2007; Naveh 2007). Vergelijkbare aanzetten zijn te vinden in de rurale 
sociologie, de milieuwetenschappen en de bedrijfskunde (Almekinders & al. 2009). Een 
voorbeeld is het project ‘Kennisinfrastructuur’ in Wageningen, waar plattelandsontwikkeling 

                                                 
13 Zie voor verdere literatuurverwijzingen de betreffende wikipedia-artikelen. 



werd verbonden met plannen voor het oprichten van regionale innovatie- en kenniscentra 
(Roep & al. 2008). In een ander onderzoeksprogramma – gefinancierd door het Ministerie van 
LNV – staat de betrokkenheid van de burgers bij het behoud van het cultuurlandschap centraal 
(Van Dam & al. 2008).14 

Dergelijke vormen van onderzoek kenmerken zich gewoonlijk (maar niet altijd) door een 
bottom-up of grassroots benadering, waarbij de onderzoekers worden gevoed met vragen 
vanuit de samenleving. Dikwijls kiezen zij voor een participerende aanpak, die ook wel met 
de term actieonderzoek wordt aangeduid. In veel gevallen voelen zij zich bovendien 
verbonden met specifieke sociale bewegingen, zoals de milieubeweging. De objectiviteit van 
de onderzoeksresultaten kan hierdoor ter discussie komen te staan. Losgemaakt uit de directe 
politieke context bieden participerende benaderingen echter interessante mogelijkheden voor 
nieuwe vormen van regiospecifiek, interdisciplinair onderzoek. 

Interdisciplinair onderzoek biedt nieuwe mogelijkheden, maar kent ook specifieke 
problemen, waarvan de betrokkenen zich rekenschap moeten geven (Tress & al. 2007; Lélé 
& Norgaard 2005). Succesvol interdisciplinair onderzoek vergt nauwgezette planning, een 
goede verkaveling van het onderzoeksveld en een zorgvuldige inbedding van de stakeholders. 
Hoe kleinschaliger en concreter van opzet, des te groter de kans op succes. Veel is afhankelijk 
van de ervaring van de onderzoekers met dit type onderzoek en de gezamenlijke 
betrokkenheid bij het onderwerp. Langdurige en kostbare projecten lopen dikwijls stuk op 
overspannen verwachtingen, onvoldoende kennis van de elkaars uitgangspunten, gebrek aan 
theoretische flexibiliteit en het ontbreken van een gemeenschappelijke terminologie. Wanneer 
ook groepen uit de samenleving in het onderzoek worden betrokken, is de kans op mislukking 
groter naarmate de belangen die op het spel staan zwaarder wegen. 

Het is daarom van groot belang dat het historische en sociaalwetenschappelijke onderzoek 
aansluiting vindt bij bestaande initiatieven en netwerken, waarin men al eerder ervaring 
met een transdisciplinaire aanpak heeft opgedaan. De succesvolle onderzoeksprogramma’s 
van de Fryske Akademy of het maritieme onderzoekscentrum in Esbjerg hebben vooral 
kunnen profiteren van het aanzien en het netwerk die deze instituten in hun eigen regio 
hebben opgebouwd. Het vernieuwende onderzoek in de Duits-Deense grensstreek is vooral 
mogelijk dankzij zijn inbedding in het werk van de minderhedenorganisaties aan beide kanten 
van de grens. 

5.2. Geschiedenis en de sociale wetenschappen 

Bovengenoemde ontwikkelingen – interdisciplinariteit en historisering – hebben belangrijke 
raakvlakken, maar ze lopen niet altijd parallel. Terwijl in de natuurwetenschappen de 
bereidheid tot interdisciplinaire samenwerking en publieke verantwoording groeit, leeft bij 
veel cultuurwetenschappers nog altijd een afkeer van de doelgroepenbenadering uit het 
recente verleden. Emancipatorische geschiedenis, geschiedenis van het dagelijks leven 
(Alltagsgeschichte), geschiedenis van onderop (history from below) dan wel het oprichten van 
historische ateliers (history workshops) gelden in Nederland als tamelijk gedateerd (vgl. 
Deneckere 2002). Slechts het gebruik van interviewmethoden (oral history), de bestudering 
van egodocumenten en de aandacht voor biografieën zijn min of meer in zwang gebleven. Er 
bestaat bovendien een flinke aversie tegen globale ontwikkelingsmodellen en pasklare 

                                                 
14 De uitvoerige literatuurlijst van het Programma Landschap met een groot aantal online beschikbare 
rapporten: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?project=BO-01-006  



moderniseringstheorieën. De ‘integrale’ geschiedschrijving, die enkele decennia geleden hoge 
ogen gooide, wordt nu in Nederland veelal als achterhaald gezien (Noordegraaf 2006). 
Cultuurrelativisme, postmoderne kritiek en weerzin tegen ‘grote verhalen’ (Lyotard) 
bemoeilijken de discussie met het natuurwetenschappelijke domein. Terwijl elders de 
aandacht voor mondiale vraagstukken groeit, lijkt zich in ons land juist een omgekeerde 
beweging af te spelen. “Nederland schijnt zich eerder terug te trekken op zichzelf”, aldus de 
cultuurhistoricus Karel Davids: “in de Nederlandse samenleving is de opvatting over 
geschiedenis aan het verschuiven, maar in een andere richting dan in het internationale 
historisch onderzoek. Er wordt een toenemend gewicht gehecht aan het behoud van het eigen 
erfgoed” (Davids 2005:7). 

Samenwerking met collega’s uit andere vakgebieden of met het publiek is voor historici 
allesbehalve vanzelfsprekend. Dat ligt vooral aan de aard van het materiaal. In de regel is 
directe communicatie met het object van onderzoek – mensen in het verleden (past) – 
onmogelijk. Doelgroepen kunnen een rol spelen bij het formuleren van de probleemstelling en 
het implementeren van de onderzoeksresultaten, maar de onderzoeker kan niet zomaar in 
dialoog met het verleden gaan. Hij blijft aangewezen op gestileerde gegevens die uit hun 
oorspronkelijke context zijn gelicht. Ook aan het gebruik van interviewtechnieken kleeft een 
dergelijk risico, omdat de verteller zich baseert op herinneringen die achteraf opnieuw worden 
geïnterpreteerd (zie 6.5.1.). De onderzoeker dient zich bewust te zijn van de 
vooronderstellingen die in het bronnenmateriaal en zijn eigen blik besloten liggen. Voor hem 
zijn gerichte onderzoeksstrategieën en adequate theorieën onontbeerlijk teneinde de gegevens 
te kunnen contextualiseren en de (indirecte) dialoog met het verleden alsnog tot stand te 
brengen. In feite gaat het om een vorm van enscenering of nabootsing van de oorspronkelijke 
context, die hem dichter bij de veronderstelde werkelijkheid brengt. 

Er bestaat een levendig spanningsveld tussen het zoeken naar algemene theorieën en het 
koesteren van deze contextafhankelijke kennis. Bij de (verklarende) sociale wetenschappen is 
er dikwijls sprake van verkokering: men importeert losse feiten om de eigen theorieën te 
kunnen toetsen, maar integreert ze niet in een samenhangende visie. De historische realiteit 
wordt hier als het ware geïmiteerd, zonder dat men doordringt tot de contingentie van tijd en 
plaats. Cultuurhistorici doen dikwijls het omgekeerde: om de gereconstrueerde werkelijkheid 
beter te kunnen verklaren, gaan zij op zoek naar passende theorieën en spelen ze leentjebuur 
bij sociale wetenschappen die pretenderen deze werkelijkheid op een hoger niveau te kennen 
dan zijzelf (vgl. Tilly 2001). 

Binnen de sociale en culturele wetenschappen heeft zich vanaf de jaren zeventig een 
‘culturele wende’ voltrokken, die de grondslagen van de wetenschapsbeoefening diepgaand 
ter discussie heeft gesteld. Daardoor was het lange tijd “één en al historisering, hermeneutiek 
en contextualisering” wat de klok sloeg. Volgens sommige critici is dit ten koste van de 
geschiedschrijving zelf gegaan (Jonker 2006:40-41). Het blikveld van de meeste historische 
onderzoekers raakte sterk verbrokkeld en werd gekleurd door een preoccupatie met 
wisselende perspectieven, beeldvorming en gedachteconstructies. 

Deze beweging is nog geenszins over zijn hoogtepunt heen. In de Verenigde Staten wordt 
gesproken van een derde historisch-sociologische onderzoeksgolf, die wil afrekenen met de 
moderniseringstheorieën van zijn 20e-eeuwse voorgangers. De huidige generatie van 
onderzoekers legt sterker de nadruk op interpretatieve vormen van kennis en het gebruik van 
kwalitatieve methoden. Daarbij draait het niet alleen om aandacht voor cultuur, maar ook de 
bestudering van institutionele processen, handelingsmodellen (rational choice theory), 



gendergerelateerde en etnisch-raciale kwesties (Adams & al. 2005; vgl. ’t Hart 2007). In 
Duitsland heeft vooral de historische antropologie zich krachtig geprofileerd (Winterling 
2006). Eerdere aanzetten uit de Duitse volkskunde en de Scandinavische etnografie, de Franse 
mentaliteitsgeschiedenis, de Engelse cultural studies, de nieuwe culturele geografie in de 
Verenigde Staten, het nieuwe historicisme in de literatuurtheorie en het nieuwe 
institutionalisme in de politieke en economische wetenschappen werken nog volop door.  

De sociale wetenschappen ondervonden de gevolgen van deze culturele wende. Net als bij 
historici is er onder de sociologen een grote consensus over een pragmatische aanpak, afkeer 
van grote theorieën en maatschappijkritiek (Kuipers 2006). De onderzoekers zijn min of meer 
in een spagaat geraakt. Wanneer ze samenwerken met collega’s uit de natuurwetenschappen, 
raakt het historische perspectief al snel op de achtergrond. Wanneer ze kiezen voor 
samenwerking met de geesteswetenschappen, overweegt eerder een relativerende benadering, 
die geen rekening wenst te houden met de ‘harde’ werkelijkheid van natuurlijke en 
biologische processen. Interdisciplinariteit en historisch perspectief gaan daarom in de 
praktijk vaak moeilijk samen. Er zijn weliswaar nieuwe vormen van samenwerking ontstaan, 
maar die zijn over het algemeen sterk cultuurwetenschappelijk gekleurd en staan vaak op 
gespannen voet met de (evolutionaire) perspectieven die in de natuurwetenschappen 
gebruikelijk zijn. Alleen op het vlak van de kwantitatieve methodiek, waar weinig 
epistemologische vragen worden gesteld, is een vruchtbare discussie tussen de alfa-, bèta- en 
gammawetenschappen verhoudingsgewijs simpel. Sociologen doen dan in feite niet meer 
waar ze goed in zijn: het verbinden van individuele handelingen met de maatschappelijke 
context.  

De wetenschapshistoricus Ed Jonker (2006) stelt desondanks dat de culturele wende veel van 
zijn momentum heeft verloren. Volgens hem is er eerder een omslag naar ethisch gefundeerde 
concepten te verwachten. Hij voorspelt dan ook dat men de komende tijd sterker terug zal 
grijpen op de klassieke, historiserende theorieën uit de sociale wetenschappen. Jonker spreekt 
over een aantaande ‘morele wende’, die min of meer samenvalt met de hierboven 
gesignaleerde omslag naar ‘publieke wetenschap’. Andere onderzoekers trekken vergelijkbare 
conclusies. Internationaal zijn vormen van mondiale of globale geschiedschrijving in 
opkomst. 

Door gedeelde nadruk op contextafhankelijke kennis en lange-termijnontwikkelingen zijn er 
interessante raakvlakken tussen verschillende wetenschapsgebieden ontstaan, die uitzicht 
bieden op een vruchtbare integratie van verschillende benaderingen. Het zoeken is onzes 
inziens enerzijds naar co-evolutionaire modellen, die aandacht hebben voor samengestelde 
processen, verschuivende evenwichten, terugkoppeling, veerkracht, complexiteit en dynamiek 
(zie 5.4.). Anderzijds naar een brede, reflexieve rationaliteit die rekening houdt met de 
context van de bestudeerde verschijnselen (thick description) en ruimte laat voor het gebruik 
van ‘wollige’ of losse begrippen (fuzzy concepts) – begrippen die verwijzen naar het 
dagelijkse taalgebruik en zich als zodanig gemakkelijk laten vertalen naar andere 
wetenschapsvelden en maatschappelijke domeinen. Een tekort aan systematiek en precisie 
dient weliswaar voorkomen te worden, maar reikwijdte en relevantie van het onderzoek 
moeten niet – zoals vaak gebeurt – onder deze vereisten lijden. Het gaat hier eerder om het 
juiste evenwicht. 

Er wordt in dit kader wel gesproken van een ‘delta-benadering’, een integrale aanpak die de 
verdeeldheid tussen de verschillende takken van wetenschap (alfa, bèta en gamma) moet 



trachten te overstijgen.15 Even belangrijk voor een dergelijk concept is echter de oriëntatie op 
vragen uit de samenleving, het betrekken van belanghebbenden bij het onderzoek en het 
terugkoppelen van de resultaten naar het maatschappelijke veld waarop zij betrekking hebben. 

5.3. Lange-termijn perspectief 

De historische processen, waarmee de wetenschap zich bezig houdt, staan niet los van de 
tastbare werkelijkheid. Ze zijn opgebouwd uit lange ketens van gebeurtenissen, handelingen 
en mentale constructies, die ieder voor zich zijn ingebed in een dynamische en 
veelomvattende context. De rijkdom van de natuur, de veelzijdigheid van onze eigen 
leefwereld en de verscheidenheid aan beelden die wij daarvan vormen, laten zich niet 
simpelweg reduceren tot abstracte schema’s. De context is medebepalend voor de vorm die 
wij waarnemen. 

Een zekere mate van contextualisering van kennis is dus geboden. De nagestreefde 
samenwerking tussen de natuurwetenschappelijke en de cultuurhistorische benaderingen vergt 
wederzijdse erkenning van de contingentie van elkaars materiaal: de ‘harde’ feiten van 
geologie en ecologie versus de ‘zachte’ waarneming van de sociale en culturele 
wetenschappen. Een belangrijk raakvlak is onzes inziens het gemeenschappelijke 
tijdsperspectief dat aan beide zijden van het wetenschappelijke spectrum wordt gehanteerd. 
Een diachronisch, genetisch of procesmatig perspectief biedt het beste uitzicht op 
interdisciplinaire samenwerking en onderlinge discussie. Theorieën fungeren daarbij vooral 
als onderdeel van de wetenschappelijke gereedschapskist, of het nu gaat om grootschalige 
ontwikkelingsschema’s, theorieën van beperkte reikwijdte dan wel methoden van thick 
description. 

Voorzichtigheid blijft geboden met theoretische constructies die zich afsluiten voor de 
contingentie van tijd en plaats. De wetenschap abstraheert en maakt de feiten los uit hun 
directe context, maar hij maakt daarmee tevens een nieuwe context zichtbaar, die weliswaar 
ruimer is, maar voor de waarnemer dikwijls niet minder reëel. De natuurwetenschapper die de 
gravitatiewetten van Newton verdedigt, heeft daarbij niet alleen een theoretisch concept voor 
ogen, maar ook een feitelijke ervaring: het principe van de zwaartekracht. De socioloog die 
zegt het kapitalistische systeem te bestuderen, ziet zijn onderwerp onlosmakelijk verbonden 
met vormen van commercialisering en uitbuiting die hij zelf waarneemt. Het reconstrueren 
van parallelle ontwikkelingen in tijd en ruimte vergt modellen die niet buiten en boven de 
historische en geografische werkelijkheid staan. 

De toonaangevende socioloog en politicoloog Charles Tilly heeft kort voor zijn dood in 2008 
een overzicht gegeven van de belangrijkste benaderingen op het grensvlak van sociale theorie 
en geschiedschrijving (2007b; zie ook Tilly 2001; 2007a). De drie golven van historisch-
sociologisch onderzoek, die anderen menen te onderscheiden, vallen zijns inziens samen met 
drie fundamenteel verschillende wijzen van aanpak. 

1. Fasegewijze synthese (epochal synthesis), dat zijn studies vanuit een lange-termijn 
perspectief en met een brede (geografische) reikwijdte, die verschillende fasen of 
stadia van maatschappelijke ontwikkeling onderscheiden en tevens de voorwaarden 
voor faseovergangen (transformaties, metamorfosen) onderzoeken. Dat laatste 

                                                 
15 Vgl. het in 2008 afgeronde project ‘Delta research: Interactive interdisciplinary and area specific’ 
van de Leerstoelgroep Landgebruiksplanning te Wageningen. 



kenschetst hij elders als patroonidentificatie. Tot deze benadering rekent hij eveneens 
evolutionaire studies, die de ‘natuurlijke geschiedenis’ van de samenleving 
bestuderen. Wellicht nog beter zouden we hier van ‘faseologie’ kunnen spreken 
(Goudsblom 1996). Fernand Braudel gebruikt op soortgelijke wijze de term ‘structuur’ 
teneinde onderliggende patronen die gedurende een langere tijd werkzaam blijven aan 
te duiden. 

2. Stelselmatige vergelijking (critical comparision), dat zijn vergelijkende studies 
vanuit een middenlange-termijn perspectief, elders door hem ook wel systematisch 
constructivisme genoemd. Hierbij worden sociale processen en verhoudingen op 
systematische wijze in hun ruimtelijke en historische context bestudeerd. Dit teneinde 
‘robuuste mechanismen’ van sociale verandering te kunnen identificeren. Vandaar de 
term proces analyse, waartoe Tilly een groot deel van zijn eigen werk en dat van zijn 
collega’s sinds het einde van de jaren zestig rekent. Dit is te vergelijken met het 
analyseniveau van de ‘conjunctuur’ bij Braudel. 

3. Retrospectieve beschrijving (retrospective ethnography), dat is de systematische 
beschrijving en interpretatie van gebeurtenissen uit het verleden met behulp van 
hedendaagse sociaalwetenschappelijke categorieën, dan wel het ontwikkelen van 
sociaalwetenschappelijke theorieën met behulp van materiaal uit het verleden. Bij dat 
laatste gaat het in feite om vergroting van de theoretische reikwijdte (scope 
extension) van bestaande opvattingen. Hiertoe rekent hij zowel het pragmatische 
gebruik van sociologische theorieën door mentaliteitshistorici à la Peter Burke als 
hedendaagse stromingen binnen de culturele geschiedschrijving, die hij enigszins 
denigrerend als ‘culturele fenomenologie’ afdoet (zie Adams & al. 2005). Braudel zou 
dit het analyseniveau van het ‘evenement’ noemen, Goudsblom spreekt over 
‘chronologie’. 

Daarnaast onderscheidt Tilly als vierde stroming allerlei vormen van maatschappijkritiek 
(social criticism) of sociale filosofie, die de beschikbare historische studies gebruiken om 
daaruit lessen voor de toekomst te genereren (Tilly 2001).16 De strekking is duidelijk. De 
culturele wende heeft geleid tot een versplintering van de historische theorievorming. Tilly 
verdedigt daarom zijn eigen vergelijkende benadering en voorspelt bovendien een terugkeer 
van de grote synthesen, die veertig jaar geleden uit de mode zijn geraakt. 

Er is kortom een tekort aan breed aangezette benaderingen die een lange-termijn perspectief 
hanteren. Zij komen niet in de plaats van het empirische onderzoek, waarin lokale 
veranderingen op kortere termijn centraal staan. Ook vervangen ze geenszins het 
vergelijkende onderzoek en de theorieën van beperkte reikwijdte (waar Tilly zich warm voor 
maakt). Het gaat er veel meer om deze aanzetten in een ruimer kader te plaatsen: “niet om te 
laten zien dat ontwikkelingen au fond overal hetzelfde verlopen, wel om het inzicht in het hoe 
en waarom van de bestudeerde veranderingen te vergroten en tevens bij te dragen tot de 
theorievorming op hogere niveaus van generalisatie”(Wilterdink 2007).  

                                                 
16 Dit schema is zeker niet uitputtend. Tilly aarzelt bijvoorbeeld om de belangrijkste auteurs (Marx, 
Weber, Elias, McNeill) die zich op het kruispunt van sociologie en geschiedschrijving hebben 
begeven, bij deze of gene stroming in te delen. 



5.4. Co-evolutionaire modellen 

Mensen en natuur hebben zich in hun onderlinge afhankelijkheid ontwikkeld. Beide maken 
deel uit van een complexe dynamiek. Nieuwe theoretische modellen, dateringsmethoden en 
(virtuele) vormen van kennisuitwisseling hebben ons begrip van de wisselwerking tussen de 
evolutie van menselijke systemen en die van de natuur waarin zij zijn ingebed, spectaculair 
doen toenemen. Het gaat er om een meer omvattend beeld te krijgen van deze veelzijdige 
ontwikkelingen, gespecificeerd naar meerdere schaalniveaus in tijd en ruimte ( Costanza 
2007). 

Deze terugkeer naar het lange-termijn perspectief hangt vooral samen met de groeiende 
belangstelling voor evolutionaire modellen en onderzoeksresultaten uit vakken als biologie, 
ecologie, archeologie en geologie (Jonker 2001:35-57; Wilterdink 2005; 2007; Goudsblom 
2007). Meerdere onderzoekstradities vullen elkaar aan – tradities die vanuit een verschillend 
perspectief alle de nadruk leggen op de ontwikkeling van transplanetaire structuren, processen 
en bewegingen (vgl. Crossley 2008; Eriksen 2007): 

• Ecologisch-evolutionaire benaderingen, die de nadruk leggen op sociaal-culturele 
evolutieprocessen, cultuuroverdracht, variatie en selectie. Toonaangevend is het werk 
van de macrosocioloog Gerhard Lenski, dat voortbouwt op de traditie van het neo-
evolutionisme (Ecological-Evolutionary Theory, 2003).17 In Nederland zijn in het 
bijzonder de sociologen Joop Goudsblom en Nico Wilterdink aanhangers van deze 
stroming, die tevens belangrijke raakvlakken met de culturele antropologie, de 
archeologie en de sociobiologie heeft. 

• Ecosysteem benaderingen, die zich bezig houden met de historie van en de 
wisselwerking tussen menselijke en natuurlijke ecosystemen. Deze benadering sluit aan 
bij de historische geografie, de biologie evenals de historische en economische 
ecologie (zie bijvoorbeeld Jarred Diamond, Guns, Germs and Steel, 1997). 
Toonaangevend is het IHOPE-Project (Integrated History and Future Of People on 
Earth), dat de toekomst van de mensheid verbindt met het vermogen tot leren en 
aanpassen. Duurzaamheid (sustainability) is hierbij een sleutelwoord. Het project, 
gestart naar aanleiding van een conferentie te Berlijn-Dahlem in 2005, is ondergebracht 
bij de University of Arizona (Costanza & al. 2007a; 2007b. Contactpersoon in  
Nederland is de ecoloog Rik Leemans (Wageningen Universiteit). 

• Wereld- en mensheidsgeschiedenis – een onderzoeksrichting, die zich sinds de jaren 
zestig vooral onder invloed van het werk van de Amerikaanse historicus William 
McNeill heeft ontwikkeld (zie The Human Web, 2003). Bij deze benadering wordt de 
totstandkoming van de wereldgemeenschap of ‘oecumene’ gezien als een proces van 
toenemende contacten en onderlinge uitwisseling van culturele verworvenheden. Het 
zwaartepunt binnen deze richting is de laatste jaren in toenemende mate verschoven 
van de expansie van de  westerse wereld naar een wereldomspannend, niet-
eurocentrisch perspectief. In Nederland maakt vooral het International Institute of 
Social History (IISH) (Marcel van der Linden, Jan Luiten van Zanden) zich warm voor 
een dergelijke benadering, in het bijzonder op het terrein van internationale 
arbeidsrelaties. 

                                                 
17 Een handzame inleiding tot het werk van Gerhard Lenski: 
http://www.faculty.rsu.edu/~felwell/Theorists/Lenski/Presentation/Lenski.pdf (laatst geraadpleegd 15 
augustus 2009). 



• Globaliseringsgeschiedenis (Global History) – een vorm van wereldgeschiedenis, die 
zich richt op het globaliseringsproces en dit met terugwerkende kracht tracht te 
begrijpen. Deze programmatische stroming – ontstaan in de jaren negentig – is sterk 
publieksgericht. Doelstelling is bewustmaking van en het werken aan oplossingen voor 
hedendaagse problemen vanuit een historisch perspectief (Mazlish & Irye 2005:1-14). 
De belangrijkste woordvoerder van deze stroming is de Amerikaanse historicus Bruce 
Mazlish, oprichter van het (inmiddels zieltogende) netwerk ‘New Global History 
Initiative’. In Nederland is het vooral de historicus Karel Davids (VU), die zijn naam 
met een dergelijke aanpak verbindt. Deze richting heeft veel invloed op 
onderwijsprogramma’s die doorgaans als Global Studies worden betiteld. Verwant 
hiermee zijn programmatische benaderingen als Global Sociology, Global 
Anthropology, Global Psychology, Global Geography en Global Archaeology. 

• Big History – een vrij recente stroming die deels op de natuurwetenschappen is 
georiënteerd en gebruik maakt van cybernetische begrippen om de ontwikkeling van de 
menselijke samenleving en de opeenvolging van ‘ecologische regimes’ daarbinnen te 
beschrijven. Belangrijke woordvoerders zijn de Australiër David Christian (Maps of 
Time, 2004) en de Nederlandse onderzoeker Fred Spier (The Structure of Big History: 
From the Big Bang until Today, 1996; zie ook Spier 2005). 

• Historisch-sociologische benaderingen – de zogenoemde ‘globalistische’ 
benaderingen binnen de sociologie die aansluiten bij het werk van klassieke denkers als 
Max Weber, maar afstand nemen van de afzonderlijke staten als analyse-eenheid 
(Wilterdink 2005). Daarbij staat de wisselwerking tussen economische, politieke en 
culturele processen op de langere termijn centraal. Een voorbeeld is The Sources of 
Social Power van Michael Mann (1986-1993), dat zich vooral op de ontwikkeling van 
politieke systemen in de geschiedenis van de mensheid richt. De sociaalfilosoof Ernst 
Gellner schreef een studie over de ontwikkeling van rationaliteit en ideologische 
systemen (Plough, Sword, and Book, 1988). 

• Wereldsysteem benaderingen, die voortbouwen op het werk van de geograaf Fernand 
Braudel en de neomarxist Immanuel Wallerstein. Hierin wordt de ontwikkeling van de 
menselijke samenleving als een wereldomvattend (menselijk) (eco-)systeem 
bestudeerd, waarbij een geografisch centrum-periferie-model centraal staat. 

Dit overzicht is zeker niet uitputtend. Ook binnen de antropologie, psychologie, sociale 
filosofie en economie is er groeiende aandacht voor evolutionaire benaderingen, die een 
wereldomspannend lange-termijnperspectief hanteren. Voor het waddengebied kunnen 
dergelijke theorieën een achtergrond bieden voor kleinschaliger onderzoek en de vereiste brug 
slaan tussen natuurwetenschappelijke en sociaal-culturele benaderingen. 

5.5. Een ontwikkelingsmodel 

De geschiedenis van het landschap staat niet los van de ontwikkeling van de samenleving 
door de eeuwen heen. Het waddengebied – met de eilanden en het aangrenzende zeeklei- en 
laagveengebied – vormt een afzonderlijke ecoregio, die uitdrukkelijk van het achterliggende 
gebied onderscheidt.18 Deze kustlandschappen zijn te beschouwen als een serie 
                                                 
18 Het Waddengebied komt niet voor op de Global 200 lijst van meest bedreigde natuurgebieden, die 
het Wereld Natuur Fonds (WWF) onlangs heeft opgesteld. Ook de uitputtende lijst met ruim 1500 
ecoregio’s vermeldt de wadden niet. Dat ligt kennelijk ten dele aan de systematiek, waarbij vrijwel 
geheel Europa tot de habitat van riviervlakten (temperate floodplain rivers and wetlands), kustrivieren 
(temperate coastal rivers) of de gemengde loofwouden wordt gerekend. Kweldergebieden elders in de 



sociaalecologische niches, die door menselijke activiteiten werden getransformeerd. De 
gevolgen van menselijke activiteiten waren doorgaans onbewust, ongepland en onbedoeld. 
Aanpassing en gericht ingrijpen leidden tot verschuivingen in de balans van afhankelijkheid 
en beheersing, waarin mensen ten opzichte van de natuur én ten opzichte van elkaar leefden 
(Goudsblom 1990). De succesvolle beheersing van de natuur ging bovendien gepaard met het 
ontstaan van collectieve arrangementen, waarmee de mensen hun activiteiten op elkaar 
afstemden. De sociale dwang, die van deze arrangementen uitging, had op zijn beurt weer 
invloed op de vormen van zelfbeheersing en daarmee de mentaliteit van de bewoners van het 
gebied (De Swaan 1987). Op grond daarvan kunnen processen op verschillende niveau’s en 
hun onderlinge wisselwerking worden onderscheiden: 

1. landschap en economie (beheersing van de natuur) 
2.  politiek en samenleving (beheersing van elkaar) 
3. mentaliteit (cultuur, religie, ideologie) (zelfbeheersing) 

Een tentatief co-evolutionair ontwikkelingsmodel, zoals hierboven geschetst, zou een 
passend kader kunnen bieden om de genese van landschap en samenleving in het 
waddengebied op de lange termijn en interdisciplinair te kunnen bestuderen (Knottnerus 
1996). Maar er zijn uiteraard ook andere modellen mogelijk. 

Op de lange termijn kunnen we uitgaan van een ontwikkeling van militair-agrarische via 
agrarisch-commerciële en uiteindelijk industriële sociale regimes. Het maritieme element was 
daarbij uitdrukkelijk aanwezig, maar kreeg alleen op de eilanden, in vissersgemeenschappen 
en stedelijke nederzettingen tijdelijk de overhand. De verschillende delen van het gebied 
hebben zich bovendien in een onderscheiden tempo ontwikkeld. De zeekleigebieden en de 
stedelijke enclaves liepen voorop, zij gaven – alleen al door hun demografische en 
economische overwicht – de toon aan; de eilanden en het directe achterland volgden pas later. 
De historische periodisering vertoont overlappingen; de overgangen waren vloeiend. 

• Prehistorie en Vroege Middeleeuwen: militair-agrarische samenlevingen in een 
maritiem landschap (700 v.Chr. tot 1000 n.Chr.) 

• Middeleeuwse vetesamenleving (900-1550): van grote ontginningen tot crisis – 
militair-agrarische en agrarisch-commerciële samenlevingen in een deels bedijkt 
kustlandschap 

• Handelskapitalisme (1500-1800): gevestigden en buitenstaanders – een agrarisch-
commerciële samenleving, die zich sterk van zijn achterland onderscheidde 

• Agrarisch kapitalisme (1750-1900): herenboeren, landarbeiders en eilandbewoners 
• Industrietijdperk (1850-2000): verstedelijking, mechanisatie, verlies van autonomie en 

’eigenheid’. 
 
Dit tentatieve ontwikkelingsmodel wordt hieronder schematisch samengevat. Voor iedere 
periode wordt een kenmerkende typering gegeven, daarna de voornaamste contradicties en 
centrale problemen behandeld, die in een volgende fase tot een oplossing leiden. Het model is 
vooral op de zeeklei- en veengebieden gemunt, voor andere delen van het kustgebied gelden 
(deels) andere parameters. 

                                                                                                                                                         
wereld deelt men daarentegen bij de overstroomde weidegronden (flooded grasslands and savannas) 
in. Zie de website van het Wereld Natuur Fonds: http://www.panda.org/about_our_earth/ecoregions/; 
Fresh Water Ecoregions of the World http://www.feow.org (laatst geraadpleegd 15 augustus 2009). 
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6. Kernthema’s 

De integrale geschiedenis van het waddengebied is vooral beschreven in het LANCEWAD-
Report (Vollmer 2001), in de Nederlandse bewerking daarvan (Van Marrewijk 2001) en in 
een aantal wetenschappelijke artikelen en verzamelbundels, waarin verschillende aspecten aan 
de orde komen (Lozán & al. 1994; Fischer 1997; Endlich 2005; Lotze & al. 2005; Lotze 2007; 
Schroor 2008; Knottnerus 1996; 1999; 2001; 2005). Pre- en protohistorie worden elders 
behandeld (Meier 2006; Bazelmans & al. 2009). Ook enkele auteurs uit andere regio’s hebben 
over geschiedenis, archeologie, historische ecologie en sociale geografie van het 
waddengebied gepubliceerd (Lebecq 1983; Rippon 2000; Gouldner-Gianella 2000; 2007; 
Bata & al. 2002; Ciriacono 2004; 2006; Bromberg Gedan & al. 2009).  

6.1. Landschapsontwikkeling 

6.1.1. De formatieve periode 

De formatieve periode van de maritieme cultuurlandschap tussen de 9e en de 14e eeuw is – 
als we het gros van de onderzoekers mogen geloven – ‘het grote desideratum’ op de 
kennisagenda van het waddengebied. De bedijking van de kuststrook en de ontginning van de 
veengebieden daarachter vormen samenhangende processen, waarvan de contouren nog altijd 
onduidelijk zijn. Het middeleeuwse klimaatoptimum was gunstig voor de ontginning, 
tegelijkertijd vroeg de stijgende zeespiegel om tegenmaatregelen. De kuststrook kwam als het 
ware klem te zitten tussen het binnen- en het buitenwater; het achterland daalde geleidelijk tot 
beneden de zeespiegel. De eerste dijkbouw had bovendien grote consequenties voor de 
ecologie: het brakke milieu veranderde in een zoetwateromgeving; het bedijkte land werd niet 
meer jaarlijks opgehoogd met een verse kleilaag. In een volgende fase – tijdens het 
middeleeuwse klimaatoptimum – moest men zich tegen de gevolgen van een stijgende 
zeespiegel weren. Dijkbouw en landontginning had bovendien vergaande sociale en politieke 
consequenties: gemeenschapsgronden werden opgedeeld, de vrije toegang tot de kust 
ingeperkt tot een beperkt aantal havens, die bovendien onder controle van lokale 
machthebbers kwamen te staan. Deze laatste groep beheerste de ontwateringsluizen en 
daarmee ook de sleutel tot de bodemvruchtbaarheid van het achterland. Domaniale structuren 
en de agrarische ontginningsbeweging stonden met elkaar in verband. Daarbij kwam het 
ontbreken van centraal gezag, waardoor vetewezen en verwantschapsbanden een belangrijk 
ordenend principe in de samenleving vormden. 

Een dergelijke vraagstelling sluit aan bij prangende vragen rond opwarming van de 
atmosfeer en zeespiegelstijging (Global Change) en bij de plannen met betrekking tot het 
versterken van zwakke plekken in de kustverdediging, die op hun beurt consequenties hebben 
voor het landschappelijke en archeologische erfgoed. Het heeft volop raakvlakken met andere 
vakgebieden en probleemvelden: klimaatgeschiedenis, zeespiegelniveau, 
waterstaatsgeschiedenis en landschapsecologie. 

In een interdisciplinair onderzoeksproject willen Fryske Akademy, Rijksuniversiteit 
Groningen, RCE en DELTARES de historie van het kustlandschap en zijn achterland tussen 800 
en 1500 gaan onderzoeken. Enkele pilotstudy’s – men denkt daarbij aan de stroomgebieden 
van de Boorne en de Hunze met de Drentsche Aa – komen daarbij centraal te staan. Door 
combinatie van oude en nieuwe methoden (ecologisch veldnamenonderzoek, bodemkunde, 
stuifmeelonderzoek, nederzettingsarcheologie, historische bezitsreconstructie, 
kustmorfologie) hopen de onderzoekers los te komen van verouderde 19e-eeuwse concepties. 



Historische ecologie en de landbouwgeschiedenis spelen daarbij een belangrijke rol. Te 
denken valt in dit verband onder andere aan kwesties van duurzaamheid: hoe ging men om 
met de schaarse hulpbronnen, zoals zoet water, akkerland, dijkaarde, brandstof en 
bouwmaterialen. Ook landbouwkundige kwesties en gezondheidsaspecten (malaria, miltvuur, 
leverbot, runderpest en andere aan het specifieke milieu gerelateerde ziekten) zouden daarbij 
aan bod kunnen komen. 

Toch zijn bij dit voorstel een aantal kanttekeningen te plaatsen, die alle draaien om de vraag 
of een dergelijk onderzoek niet ruimer opgezet zou moeten worden, zowel geografisch, 
als thematisch en in de tijd. 

6.1.2. Ruimer geografisch kader 

Het onderzoek naar de formatieve periode van het kustlandschap dient zich niet te beperkten 
tot de stroomgebieden van enkele veenrivieren en hun estuaria in Fryslân en Groningen. Een 
aantal gebieden blijft dan ook in het bovengenoemde projectvoorstel buiten schot, in het 
bijzonder in Noord-Holland, waar onderzoekspotentieel en financiële mogelijkheden ten dele 
onbenut blijven. 

Bij de veenweidegebieden in Zuidwest-Fryslân is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat 
de bewoningsgeschiedenis verder terug reikt en een grotere dynamiek heeft gekend, dan tot 
dusverre werd aangenomen. Over de ecologie van de brakke rietmoerassen en venen, waarvan 
men veronderstelt dat die aanvankelijk wijd verbreid waren in het waddengebied, is weinig 
bekend. 

In de omgeving van de buitendijkse kwelders en estuaria (Balgzand, Lauwerszee, 
Eemsmonding, Dollard) is sprake geweest van omvangrijk landverlies en bodemerosie, 
onder andere door zoutwinning. De bewoningsgeschiedenis van de verdronken veengebieden 
in de westelijke Waddenzee vormen nog altijd niet goed in kaart gebracht. Verkennend 
archeologisch onderzoek rond het Balgzand en ten noorden van Wieringen heeft in elk geval 
laten zien dat hier middeleeuwse huisplattegronden, grafvelden en sporen van zoutwinning te 
vinden zijn. Nader onderzoek zou uitsluitsel kunnen geven over de wisselwerking tussen 
mens en natuur in het maritieme milieu. In het mondingsgebied van de Lauwerszee heeft de 
Stichting Verdronken Geschiedenis de laatste jaren enig onderzoek gedaan. In Ostfriesland 
gebeurt dergelijk onderzoek onder de vlag van de Ostfriesische Landschaft. Een ander aspect 
is de doorbraak en daarop volgende verbreding van het Marsdiep in de late Middeleeuwen, 
die belangrijke sociale en economische consequenties voor de aangrenzende (schier-)eilanden 
heeft gehad. 

De veenontginningen in West-Friesland bieden belangrijk vergelijkingsmateriaal voor de 
Fries-Groningse situatie. Enerzijds omdat dit gebied zich vanuit een relatieve 
achterstandssituatie in slechts enkele eeuwen ontwikkeld heeft van een zuiver agrarische tot 
een maritiem ingestelde, semi-urbane samenleving. Fryslân en Groningen hadden door de 
grotere complexiteit van economie, cultuur en samenleving aanvankelijk een voorsprong op 
de Hollandse veengebieden, die later weer verloren ging. Anderzijds is zo’n vergelijking 
waardevol omdat in West-Friesland een aantal goed bestudeerde bronnen voorhanden zijn, die 
een nieuw licht kunnen werpen op de Fries-Groningse situatie. Te denken valt vooral aan het 
omvangrijke rechtshistorische werk van Arian de Goede en een ongepubliceerde studie van 
Herman Lambooij over dit onderwerp. 



De keileemopduikingen of ‘pleistocene hogen’ van Texel, Wieringen, Gaasterland, Winsum, 
Schokland en Urk vormen sinds het Neolithicum bewoonde eilanden in het opdringende veen 
en bieden als zodanig een interessant uitgangspunt voor vergelijkend onderzoek. 

De landschapsgeschiedenis van de overige bestaande en voormalige Waddeneilanden 
(inclusief Callantsoog en Huisduinen) dient in een samenhangend perspectief te worden 
geplaatst. Vooral het kustmorfologisch onderzoek van Henk Schoorl en anderen 
(oorspronkelijk in opdracht van de NAM) zou geconfronteerd moeten worden met andere 
perspectieven, die de bewoningsgeschiedenis centraal stellen (zie 6.2.3.). 

6.1.3. Andere thema’s 

De sociaaleconomische, politieke, culturele aspecten dreigen bij het landschapsonderzoek 
gemakkelijk buiten beeld te raken. Het risico is aanwezig dat de landschappelijke evolutie los 
wordt gezien van de ontwikkeling van de samenleving. Gezagsstructuren, maatschappelijke 
organisatie, sociale betrokkenheid bij het landschap en uiterlijk vertoon dienen niet 
verwaarloosd te worden. Daarom moet de geschiedenis niet vanuit het landschap, maar vanuit 
de samenleving geschreven worden, aldus historicus Pim Kooi, die daar enigszins polemisch 
aan toevoegt: “de biografie van het landschap is helemaal niks”, Hij krijgt daarin gedeeltelijk 
bijval van de historisch-geograaf Guus Borger, die pleit voor een gelaagde opzet, waarbij 
naast de dynamiek van de Waddenzee ook ruimtelijke economische structuren, 
handelsverbindingen, waterstaatsorganisaties, rechtstelsel, religie en mentaliteit een rol 
spelen. Borger wijst in dit verband op het contrast met Zuidwest-Nederland, waar dijkbouw 
en landontginning werden aangejaagd door verstedelijkingsprocessen, handelscontacten en de 
ontwikkeling van de textielnijverheid. In het Noorden ontstond juist zijns inziens een 
belangenconflict tussen de agrarische sector en de lange afstandshandel, die door de dijkbouw 
en het afsluiten van de vaarverbindigen ernstig verstoord werd. 

In dit kader dient ook het landschapsbegrip zelf gethematiseerd te worden: is er sprake van 
ecologische niches (dan wel een functionele eenheid, bestaande uit meerdere niches) met 
bepaalde fysieke kenmerken, ontstaan door de actie en interactie van natuurlijke en 
menselijke factoren? Gaat het om politiek-bestuurlijke eenheden (inclusief door de overheid 
ingestelde erfgoedlandschappen) of juist om producten van de menselijke verbeelding (zie 
6.4.1 en 6.4.2; vgl. Ashworth 2008)? 

Om het landschapsonderzoek in een internationaal kader te kunnen plaatsen, dienen vooral 
de discussies met buitenlandse wetenschappers meer aandacht te krijgen. De (internationaal) 
toonaangevende Duitse onderzoekers gaan nog altijd uit van het klassieke model van 
gefaseerde zeespiegelstijging met sterking schommelingen, zoals dat onder andere door 
Haarnagel en Behre is geformuleerd (Behre 2003). Dit model heeft ook een plaats gekregen in 
de aanvraag voor erkenning van de Waddenzee als werelderfgoed. Het Nederlandse 
onderzoek veronderstelt eerder een dynamische situatie, waarbij dergelijke schommelingen 
uit regionale omstandigheden worden verklaard. In Nederland gaat men er bovendien – zie de 
toonaangevende dissertatie van Guus Borger uit 1975 – van uit dat grote delen van het 
kustgebied aanvankelijk bedekt waren met metersdikke hoogveencomplexen (Borger 1975). 
In de Duitse studies over de middeleeuwse veenkolonisatie, is dit perspectief nog maar 
gedeeltelijk doorgedrongen. Een belangrijk discussiepunt vormt verder de organisatie van de 
veenontginning: was er sprake van centraal geleide projecten (regelmatige Hufensiedlungen) 
of boereninitiatief (onregelmatige Aufstrecksiedlungen)? De mate waarin geestelijken en 



adellijke lokatoren en de door hen aangestelde landmeters een rol hebben bespeeld, is nog een 
belangrijke punt van discussie. 

De kennis over middeleeuwse en vroegmoderne stormvloeden is beperkt en versplinterd. In 
aansluiting bij het onderzoek dat Adrie de Kraker in Zuidwest-Nederland doet, zou dit aspect 
– gerelateerd aan klimaat en zeespiegel – ook in het Noorden nader onderzocht moeten 
worden. 

Dijken vormen een belangrijk deel van het bodemarchief, dat tot dusverre slechts in 
weinige gevallen is onderzocht. Dat is een groot verschil met de situatie in enkele Duitse 
regio’s, waar de archeologen Dirk Meier, Hans-Joachim Kühn en Johannes Ey tientallen 
coupures hebben bestudeerd. Er zou eigenlijk een meldingsplicht moeten komen, waardoor 
iedere nieuwe dijkcoupure onmiddellijk de aandacht krijgt die het verdient.  

Kleine landschapselementen en andere topografische kenmerken verdienen bijzondere 
aandacht, mede vanwege de mogelijkheid hiermee de interesse voor het landschap te 
vergroten (zie 6.4.2.). Te denken valt aan oude wegen en dijken, kerk- en kloosterterreinen, 
uithoven, stinzen en borgen, stinswieren en kerkhoven. Op dit terrein zijn er voornamelijk in 
de provincie Fryslân de nodige initiatieven die aanknopen bij de ontwikkeling van HISGIS. Een 
kloostercatalogus voor Noord-Nederland wordt door de Fryske Akademy voorbereid; de 
versnelde publicatie daarvan – bij voorkeur op het internet – is gewenst. 

De stedenbouwkundige geschiedenis van dorpen en grotere plaatsen dient een integraal 
onderdeel van de landschapsgeschiedenis te vormen. De middeleeuwse dorpskernen zijn 
bijvoorbeeld dikwijls rond kerkhoven en kloosterdomeinen ontstaan. Recent onderzoek in 
Noordwest-Duitsland, dat belangrijke mentaliteitshistorische en sociaal-politieke implicaties 
heeft, verdient navolging (Brademann & Freitag 2007). Daarbij valt bijvoorbeeld aan te 
knopen bij het werk dat de archeoloog Pieter Glazema eerder deed. Voor de vroegmoderne 
tijd en de 19e eeuw zijn verschillende nederzettingstypen en uitbreidingsmodellen te 
onderscheiden. Vooral de regionale typen van de Sielhäfensiedlung en de rurale 
handelsplaatsen (‘vlekken’ of Geestrandorte) vallen daarbij op. 

Verschillende subthema’s zijn uitermate geschikt om in een interdisciplinair verband een 
verbinding te leggen tussen de landschapsgeschiedenis, ecologie en de ontwikkeling van de 
samenleving op lange termijn. Een dergelijk thema, dat zich goed leent voor een 
projectmatige aanpak, is bijvoorbeeld de geschiedenis van de zoetwatervoorziening en de 
kwaliteit van het oppervlaktewater in de kuststreek, die een breed scala aan 
(interdisciplinaire) uitwerkingsmogelijkheden biedt (bv. plantenecologie, putten en 
drinkwatervijvers, verbreiding van malaria, etc.). Weinig is tot dusverre bekend over de mate 
van verzilting van het binnenwater vóór de 20e eeuw. 

6.1.4. Na de Middeleeuwen 

De landschapshistorie houdt niet op na de Middeleeuwen. Vooral op het vlak van de kennis 
van waterstaats- en bedijkingsgeschiedenis lopen Groningen en Fryslân achter bij 
aangrenzende gebieden. De vroegmoderne tijd (1500-1800) was een cruciale periode voor de 
uitbouw van de waterschapsorganisaties. Tegelijkertijd werden de dijken min of meer op 
stormvloedhoogte gebracht. De waterstaatsorganisaties staan aan de wieg van de collectieve 
arrangementen, die voor het overleven van een samenleving dicht bij de zeespiegel 



onontbeerlijk zijn. Juist daarom verdienen zij meer aandacht. Daarnaast verdient ook de 
ontwikkeling van het agrarische cultuurlandschap meer aandacht. 

Goede overzichten van de vroegmoderne waterstaatgeschiedenis van Noordoost-Nederland 
ontbreken. Alleen voor een latere periode (19e en 20e eeuw) is er het nodige werk gedaan. De 
bestaande waterschapen beschrijven dikwijls hun eigen geschiedenis, waarin weinig plaats is 
voor vergelijking en samenhang. Er is een vertaalslag nodig, die deze individuele studies in 
een overkoepelend perspectief plaatst. Daarbij dient meer aandacht te komen voor 
ecologische aspecten, tegenstrijdige belangen en de perceptie daarvan. In Holland is dit 
inmiddels gebeurd: de institutionele geschiedenis van de belangrijkste 
hoogheemraadschappen is in grote lijnen bekend. Het ecologische perspectief is 
vanzelfsprekend geworden. De zwaartepunten in het onderzoek verschuiven zich nu in de 
richting van economisch, financiële, politieke en culturele aspecten van de 
waterstaatsgeschiedenis. Elitestudies, prosopografie en biografieën van waterstaatkundigen 
vormen nieuwe aandachtspunten. Ook in Noord-Duitsland werden de afgelopen jaren door 
auteurs als Michael Eckhardt, Norbert Fischer en Marie-Luise Allermeyer grensverleggende 
historische studies gepubliceerd, die veel aandacht aan het politieke proces besteedden. 
Een dergelijke benadering zou ook voor Groningen en Fryslân nieuwe aanknopingspunten 
kunnen bieden. Achter het toneel van kibbelende jonkers, lijntrekkende boeren en onwillige 
polderjongens verscholen zich dikwijls essentiële belangenconflicten. De strijd tussen de 
eigenaren van hoger en lager gelegen landerijen, conflicten tussen boeren en schippers, ruzies 
over het inlaten van zout water of het onderhoud van kanalen, havens en sluizen bieden 
inzicht in de bestaansvoorwaarden van een halfamfibische samenleving. 
Een afzonderlijk punt van aandacht vormen gereedschap en terminologie van het 
waterbeheer. Niet alleen drinkglazen en hensbekers, maar ook baggerbeugels en kruiwagens 
vormen een spiegel van de toenmalige maatschappij. 

De vroegmoderne tijd kenmerkt zich door een beperkt aantal ernstige stormvloeden, die grote 
aantallen slachtoffers hebben gemaakt. De impact van deze stormvloeden is tot dusverre 
vrijwel niet onderzocht. Een belangrijk interpretatiekader sluit aan bij de gevolgen van de 
zogenoemde Kleine IJstijd, de (mogelijk) dalende zeespiegel en de (veronderstelde) 
verhoogde frequentie van stormvloeden. Waren de gevolgen zo ernstig vanwege 
klimatologische omstandigheden, heeft men de dijken verwaarloosd of was het juist de 
toegenomen hoogte van de dijken, die het achterliggende land extra kwetsbaar maakte? 

Ook is er in Nederland tot dusverre weinig aandacht besteed aan stormvloeden als catastrofe, 
het omgaan met de gevolgen (‘coping’), de psychologische impact en de perceptie daarvan. 
De baanbekende studie van Manfred Jakubowski-Tiessen naar de Kerstvloed van 1717 is 
nauwelijks gerecipieerd. Wel is er opvallend veel aandacht voor de stormramp van 1953, 
waarvan het Noorden verschoond is gebleven. Stormvloeden vormen over het algemeen een 
breekpunt in het waterstaatsbeheer, doordat overheden de noodsituatie aangrijpen om hun grip 
op de waterstaatsorganisaties te versterken. 

Tussen de 15e en de 19e eeuw vond een belangrijke ecologische, sociaaleconomische en 
sociaal-politieke transformatie van het agrarische kustlandschap plaats, namelijk van een 
amfibisch weidegebied met beperkte akkercomplexen tot een goed ontwaterd 
akkerbouwgebied met weilanden aan zijn randen. De laagste delen van het gebied 
concentreerden zich daarentegen op de melkveehouderij. Marginale gebieden werden in 
cultuur gebracht, de omgang met gemeenschappelijk gebruikte hulpbronnen (kwelders, venen, 
wegranden, dijkaarde, viswater) in toenemende mate gereguleerd dan wel geprivatiseerd. De 



buitendijkse kwelders, waar plaatselijk nederzettingen met akkerland te vinden waren, 
kwamen binnen de dijken te liggen. 

Het opkomen van centrumplaatsen, stichting van nieuwe arbeidersdorpen op marginale 
gronden (dijken, wegbermen, randvenen) en de uitbouw van de natte en droge infrastructuur 
vormen andere aspecten van dit transformatieproces. Delen van het achterland kregen een 
functie als ‘energielandschap’: vooral dankzij de hoogveenontginningen beschikte de regio 
over een efficiënt kanalennet en betaalbare brandstof in de vorm van turf. Dit vormde op zijn 
beurt weer een voorwaarde voor de opkomst van de steenbakkerijen in de eigenlijke 
kuststreek. 

De verkaveling van de ruimte had ook een politieke component: de elites claimden delen van 
het gebied – voornamelijk polders, venen en knooppunten in de infrastructuur – voor zichzelf. 
Parken, straatwegen, monumentale dorpskerken, buitenplaatsen en voorname boerderijen 
hadden een functie voor de vrijetijdscultuur en de representatiebehoefte van de elite. Vanaf 
het einde van de 18e eeuw was het vooral de boerenelite, die op het Groningse, Noord-
Hollandse en plaatselijk ook op het Friese platteland de toon aangaf. Een nieuwe militaire 
infrastructuur – bestaande uit vestingen en inundatiezones – diende vooral de bescherming 
van de belangrijkste bevolkingsconcentraties en machtscentra. 

In het bijzonder kunsthistorici hebben zijdelings aandacht besteed aan deze verschillende 
aspecten. Het lege land van Auke van der Woud concentreert zich echter op 19e eeuw, toen 
het transformatieproces van de kuststrook al grotendeels voltooid was. De 
landbouwgeschiedenis heeft deze periode eveneens verwaarloosd: een samenhangende visie 
ontbreekt. 

Met de geleidelijke marginalisering van de kuststreek na 1850, de mechanisatie van 
landbouw, de omkering van de infrastructuur en groeiende invloed van de centrale overheid 
veranderden opnieuw de opbouw en structurering van het landschap. Ruilverkaveling en 
herinrichting wisten de historische verkavelingstructuren grotendeels uit. Grootschalige 
bedijkings- en ontwateringsinitiatieven maakten plaats voor renaturering, waterberging en 
ontwikkeling van natte ecologische verbindingszones. De bestaande publicaties geven zich 
van deze ontwikkelingen nog onvoldoende rekenschap. “De landbouwgeschiedenis over de 
19e en 20e eeuw moet over”, stelt hoogleraar Pim Kooij: er is dringend behoefte aan een 
nieuwe integrale geschiedschrijving van het platteland, die zich volop rekenschap geeft van 
landschap en ecologie. 

6.1.5. Digitale bronnen 

Geografische informatiesystemen (GIS) vormen een onmisbaar instrument voor het 
ontsluiten, rubriceren en toegankelijk maken van historisch-topografische en naamkundige 
informatie. HISGIS – opgezet door de Fryske Akademy – vormt wat dit betreft een 
succesverhaal. De Akademy werkt samen met andere partners en met steun van het 
Waddenfonds aan een uitbreiding naar de provincie Groningen. Over het algemeen lijkt er 
echter een zeker spanningsveld te bestaan tussen door overheidsinstanties bijgehouden 
databanken (KICH, FAMKE, Cultuurhistorische Kaart Fryslân), die vooral de bescherming van 
het erfgoed tot doel hebben, dan wel andere systemen als HISGIS en databaken gebaseerd op 
GoogleEarth, die eerder gericht zijn op het vastleggen van informatie ten behoeve van de 
wetenschap en het gebruik door derden. In de eerste categorie leidt het bijhouden van de 
databank gemakkelijk tot het opstellen van gesloten catalogi, waaraan nieuwe informatie 



uitsluitend via een formele procedures kan worden toegevoegd. De tweede categorie is relatief 
open en toegankelijk voor het publiek, maar is door de omvang van het te verwerken 
materiaal vaak afhankelijk van medewerking van buitenaf. Zo bereidt de provincie Groningen 
een project voor, waarbij historische verhalen aan een via GPS-sytemen oproepbare kaart 
worden gekoppeld. De afzonderlijke systemen zouden in elk geval sterker geïntegreerd 
moeten worden. Er ligt bovendien nog een schat aan materiaal, waaronder historische kaarten, 
te wachten om te worden gedigitaliseerd en voorzien van georeferenties. Vooral voor het 
kustmorfologische onderzoek biedt dit nieuwe perspectieven. 

Problematisch is nog de internationale standaardisatie van de gegevens en de toegang tot 
elkaars data via een zelfde format. De maritiem archeologen werken op dit punt al samen met 
hun collega’s uit Mecklenburg-Vorpommern. Samenwerking met instanties uit Noordwest-
Duitsland en Denemarken (het Kartografisk Dokumentationscenter te Odense) is tot dusverre 
niet tot stand gekomen. Ook in Duitsland ligt veel materiaal nog te wachten op georeferentie, 
zoals de ongepubliceerde Atlas der Kulturspuren Nordfrieslands, die een deel van het 
waddengebied in kaart heeft gebracht. In Frankrijk heeft men voor ecologische doeleinden 
vergelijkbare systemen ontwikkeld (Hubert-Moy 2003). 

Samengevat: er is dringend behoefte aan een integrale geschiedenis van de verschillende 
kustlandschappen, waarin niet zozeer het fysieke landschap zelf, maar eerder de 
wisselwerking tussen dit landschap en de leefwijze van de bewoners centraal staat. De 
ontwikkeling van de waterstaat (dijkbouw, afwatering) en de daarmee samenhangende 
collectieve arrangementen speelt bij dit alles een sleutelrol. Sociaal-politieke, militaire, 
mentaal- culturele aspecten mogen echter niet verwaarloosd worden. Te denken valt aan 
een aantal pilot-projecten, die zich over de hele onderzoeksperiode vanaf de Middeleeuwen 
tot het heden uitstrekken. Het is aan te bevelen daarbij ook delen van Noord-Holland te 
betrekken.  

6.2. Maritieme cultuur 

Maritieme cultuur is iets anders dan de kustcultuur. Kustculturen staan dikwijls met de rug 
naar de zee, ze zijn het product van menselijke aanpassing aan specifieke ecologische niches 
en hebben als zodanig slechts beperkte onderlinge relaties. De maritieme cultuur (Zweeds: 
sjöbruk) is per definitie op het open water georiënteerd, zij richt zich op exploitatievormen 
die alleen door het gebruik van schepen mogelijk zijn, zij is gestructureerd rond 
gemeenschappelijke verbindingszones en vaargebieden in plaats van gesegmenteerde ruimtes, 
zij is verbonden met vrijheidsidealen die dikwijls op gespannen voet staan met gereguleerde 
gebruiksrechten. De maritieme cultuur vormt in de regel het verbindende element, dat de 
afzonderlijke kustculturen met elkaar delen. Zo maakte het waddengebied eeuwenlang deel 
uit van een verbindingszone of ‘maritiem cultuurgebied’ (seascape) dat zich uitstrekte van de 
Monding van het Kanaal tot aan het Skagerak (Westerdahl 1992; 1998; 2007). 

Het is eigenaardig dat in dit kader de maritieme cultuur en leefwijze in het Nederlandse 
waddengebied zo weinig aandacht hebben gekregen. De belangrijkste studies over de visserij 
zijn – in tegenstelling tot die over de Hollandse kuststreek en de Zuiderzee – op één hand te 
tellen en hebben niet tot een samenhangend beeld geleid. De handelsgeschiedenis 
concentreert zich over het algemeen op de verbindingen tussen Holland en het Oostzeegebied 
of Scandinavië, waarbij Noordoost-Nederland en de Duitse Bocht (‘de Kleine Oost’) 
stiefmoederlijk behandeld worden. Handelsvaart en visserij hangen in allerlei opzichten 
onderling nauw samen. Ook de verbrokkelde eilandgeschiedenissen passen (grotendeels) in 



dit maritieme kader. Een tot dusverre weinig onderzocht aspect betreft de sexuele rolverdeling 
(gender), die in het maritieme milieu tamelijk uitgesproken was. 

6.2.1. Visserij 

De Zuiderzee- en Noordzeevisserij kregen tot dusverre het meeste aandacht, onder andere in 
een recente studie over de Nederlandse haringvisserij, die aanknoopt bij biologische studies 
over de verplaatsing van visscholen (Poulsen 2008; Holm 1993). Deense studies hebben 
aandacht besteed aan de introductie van de lijnvisserij op open zee vanuit Vlaanderen in de 
15e en 16e eeuw. Het is een open kwestie of de invoering van deze nieuwe techniek ook elders 
in het waddengebied vergelijkbare consequenties heeft gehad. Over de kustvisserij op diverse 
vissoorten, schelp- en schaaldieren is minder bekend. Eén van de belangrijkste 
discussiepunten betreft de vraag of de teloorgang van bepaalde sectoren het gevolg was van 
overexploitatie, biologische fluctuaties, klimaatveranderingen of economische concurrentie op 
de beschikbare afzetmarkten. Zo zou de opkomst van de Hollandse buizenrederij lokale 
producenten elders uit de markt hebben geduwd. 

In grote lijnen kan gesteld worden dat in de loop der eeuwen de beschikbare hoeveelheid 
biomassa in de Waddenzee en zijn directe voorland is afgenomen en de soortenrijkdom is 
teruggelopen. De gangbare verklaring – verwoord door de ecoloog Garrett Hardin – wijdt dit 
aan overexploitatie van het mariene gemeengoed door concurrerende gebruikers. Voor het 
eiland Texel in de periode 1813 tot 1932 (en ook daarna) heeft de antropoloog Rob van 
Ginkel deze veronderstelde ‘tragedie van het gemeengoed’ aan een nader onderzoek 
onderworpen. Zijn conclusie is dat allerlei vormen van regulering – bedoeld om de 
ongewenste gevolgen van groeiende gebruikersaantallen, nieuwe technieken en fluctuerende 
afzetmarkten te voorkomen – een belangenconflict tussen gevestigden en buitenstaanders 
hebben gecreëerd. De spanning tussen privatisering van gebruiksrechten en het ontduiken 
daarvan (uit naam van een soort vrijheidsideologie) kan alleen door collectieve arrangementen 
(c.q. de vorming van coöperaties) doorbroken worden (Van Ginkel 1993; 2005; 2009a; Van 
Ginkel & Steins 2001). 

De zee- en kustvisserij waren geconcentreerd in een beperkt aantal plaatsen. Het lijkt erop dat 
cultuur en leefwijze in de vissersdorpen als ‘maritieme enclaves’ sterk afweken van hun 
agrarische omgeving. Dat was tenminste het geval in het Zuiderzeegebied en West-Jutland. 
Daarentegen vulden elders in Scandinavië (vooral rond het Kattegat) landbouw en visserij 
elkaar dikwijls aan (Holm 1991). De instandhouding van een vissersvloot was – gezien de 
korte levensduur van houten schepen – een kostbare zaak. Eén vliegende storm kon het 
visserijbedrijf in een bepaald dorp decimeren. Het zwaartepunt verschoof dan ook geregeld 
van de ene regio naar de andere. De afzetmarkt werd in de loop der eeuwen stapsgewijs 
uitgebreid door invoering van betere bewaartechnieken (kaken, zouten, roken, levend bewaren 
in een bun en invriezen) en transportmethoden (snellere schepen, spoorwegen). Zo kon de 
reikwijdte van het vissersbedrijf, dat aanvankelijk steeds lokaler werd, na 1860 weer worden 
uitgebreid, terwijl de schaal van de bedrijfsvoering (tijdelijk) opnieuw toenam. 

De historie van de oestervisserij wordt momenteel bestudeerd door de bioloog Karel Essink. 
Afzonderlijke takken van bedrijvigheid betroffen het afgraven van mosselbanken ten 
behoeve van de kalkbranderij, het verzamelen en oogsten van zeegras en de jacht op 
zeehonden en bruinvissen (Van Ginkel 1997; ’t Hart 2008). 



Gestrande walvisachtigen vormen een dankbaar onderwerp dat nog niet is uitgeput: 
interessant niet alleen voor biologen, maar ook voor mentaliteits- en kunsthistorici. De 
walvisjacht in de Atlantische Oceaan en de Noordelijke IJszee vond vooral plaats vanuit 
grotere havens en was vooral van belang als maritieme arbeidsmarkt voor een deel van de 
kustbevolking. Maar ook kleinere plaatsen monsterden hiervoor schepen uit. 

Het minst is bekend over de kleinschalige kustvisserij op het wad (garnalen, bot, rog), de 
sluisvisserij en de binnenvisserij, die niet per definitie met maritieme leefwijzen verbonden 
zijn, maar vooral in de bedijkte kuststreken wijd verbreid waren. Alleen over de palingexport 
uit de omgeving van in de Friese meren is het nodige gepubliceerd. Verwante sectoren 
vormen de jacht op waterwild, het verzamelen van eieren en de vogelvangst 
(eendenkooien, vangnetten), waarover enkele recente detailstudies bestaan. Gereedschap en 
terminologie (bv. sliksleden) vormen een verwaarloosd onderzoeksterrein. Voor vrijwel al 
deze sectoren geldt dat een synthese, die ecologie, geschiedenis en erfgoed met elkaar in 
verband brengt, dringend nodig is. Buitenlandse onderzoekers noemen de in Nederland 
beschikbare kennis op dit vlak teleurstellend. 

De motorisering van scheepvaart in het Interbellum en de decennia daarna zorgde 
aanvankelijk voor ‘involutie’ van het vissersbedrijf: er was sprake van ‘verkeutering’, 
diversificatie en intensivering (vergelijkbaar met de opkomst van de varkensfokkerij in het 
Gelderse rivierengebied), maar ook van schaalvergroting. Beide processen gingen kennelijk 
hand in hand. Hierdoor nam de exploitatiedruk toe en liep de soortenrijkdom vermoedelijk 
sterk terug. Dit onderwerp is nog nauwelijks onderzocht, maar uiterst relevant voor de 
beoordeling van de huidige biodiversiteit in het gebied (Lozán 1994). 

Over de geologische, ecologische, sociaaleconomische en sociaal-culturele gevolgen van de 
afsluiting van de Zuiderzee in 1932 is weinig bekend: dit onderwerp zou zich goed lenen 
voor een interdisciplinaire en vergelijkende studie, waarbij het contrast met een van de Duitse 
kustgebieden nader zou kunnen worden uitgewerkt. Op Wieringen en Texel is al het nodige 
vooronderzoek gedaan. De verzilting van de westelijke Waddenzee, het afsterven van de 
zeegrasvelden en de teloorgang van de traditionele Zuiderzeevisserij hadden vergaande 
consequenties. De Zuiderzeewerken hadden bovendien diepgaande gevolgen voor de sociale 
structuur van de omliggende plaatsen: de lokale bevolking, die ten dele wegtrok naar de grote 
steden en de industrie, werd aangevuld met nieuwkomers, die minder goed geïntegreerd 
waren. Daardoor ontstonden sociale spanningen.  

6.2.2. Scheepvaart 

Aan de zuidelijke Noordzeekust zijn tentatief verschillende vaargebieden te onderscheiden, 
die grotendeels samenvallen met bestaande scheepstypes (Westerdahl 1998; Schutten 2004):  

1. Internationale handelsvaart (VOC-schepen) 

2. Buitengaanse vaart (nauw gerelateerd aan de vaart op de Golf van Biskaye, de 
Noordelijke Atlantische Oceaan en de Oostzee) 

3. Kust- en waddenvaart 

4. Scheepvaart op open binnenwater 

5. Binnenvaart op kanalen 

6. Kleinschalige binnenvaart en visserij rond de Zuiderzee 



7. Binnenvaart op rivieren en gekanaliseerde beken 

Bij de overslagpunten aan de uiteinden van ieder vaargebied ontstonden havensteden en 
laadplaatsen die met andere zones in verbinding stonden, zoals de redes van Texel en Vlieland 
of de havens van Den Helder, Harlingen, Delfzijl en Emden. Met name de grotere steden aan 
de uiteinden van het handelssysteem (Amsterdam, Bremen en Hamburg), fungeerden als 
centra van cultuuroverdracht tussen kust en achterland. 

De handelsgeschiedenis concentreert zich op de middelgrote vaart (schepen van 50 tot 200 
ton) in Noord- en Oostzee, die vanaf de 12e eeuw in het kader van de Hanze opkwam. De 
Zuiderzee en de Waddenzee komen vooral in beeld als het voorland voor deze internationale 
handelsvaart. Daarbij is het de vraag of de eigenlijke kustvaart en de buitengaanse 
Ommelandvaart gescheiden systemen vormden dan wel geïntegreerd waren. Vormde de 
Waddenkust een economische as die door leveranties dan wel door distributie van 
aangevoerde producten met de internationale handel verbonden was? Ontwikkelde zich 
nieuwe sectoren van nijverheid? Ontstonden er vormen van agrarische specialisatie? Duidelijk 
is wel dat de Nederlandse kustgewesten – in tegenstelling tot Noord-Duitsland – vanaf de 15e 
eeuw eeuw meer afhankelijk werden van ingevoerd broodgraan uit het Oostzeegebied. 

De betrokken onderzoekers (Fryske Akademie, RUG, RUL) verwachten veel nieuwe kennis 
over de buitengaanse vaart door gebruikmaking van seriële en prosopografische bronnen, 
zoals tolboeken, paalgeldregisters en zeilbrieven uit meerdere landen. Veel minder is bekend 
over de kleinschalige kust-, wadden- en binnenvaart, die vanwege de geringe omvang van 
de schepen (tot 40 ton) vaak niet in de registers voorkomt. De indruk bestaat dat de 
waddenvaart pas in de 16e eeuw in zijn volle omvang opkwam en kleinschaliger was dan zijn 
middeleeuwse voorgangers (koggen, hulken). Dit vergt echter nader onderzoek. Over de 
Friese vrachtvaart in de 18e eeuw wordt een dissertatie voorbereid.19 De rede van Texel was 
vooral van belang voor de internationale grote vaart. Enkele gezonken schepen zijn inmiddels 
aangewezen als Rijksmonument. 

De maritieme archeologie biedt kennis over de praktijk van kustvaart en visserij, 
internationale handelsgeschiedenis, leven aan boord en de ontwikkeling van scheepstypes. De 
westelijke Waddenzee is wat dit betreft een uitermate rijk gebied, al gaat het vrijwel 
uitsluitend om vondsten vanaf de 17e eeuw. Het centrale gedeelte is ten gevolge van de 
afsluiting van de Zuiderzee in 1932 zodanig geërodeerd dat er nauwelijks archeologische 
sporen resteren. Over het oostelijke deel is veel minder bekend: de schaarse middeleeuwse 
toevalsvondsten van scheepsresten en nederzettingssporen suggereren een veelbelovend 
perspectief. Mogelijk zijn hier ook sporen van bewoningsgeschiedenis te vinden. Met name 
het Sleeswijk-Holsteinse en Deense kustgebied zijn rijk aan wrakvondsten. 

Het toekomstige archeologische onderzoek – waarin kartering door de RCE een sleutelrol 
vervult – vergt een interdisciplinaire aanpak die rekening houdt met de kustmorfologie en 
gebruik maakt van onconventionele methoden, veelzijdige bronnen (inclusief ‘oral history’ en 
boedelinventarissen), nieuwe signaleringstechnieken en modellen met een voorspellende 
heuristiek. De dynamiek van de natuurlijke milieu (verschuivende geulen, schade door 
paalworm) vraagt om grote alertheid. Om de vrijkomende restanten niet verloren te laten 
gaan, is intensieve samenwerking met beroepswadlopers, schippers en lokale bevolking 

                                                 
19 Dit betreft onderzoek van R. Wegener Sleeswijk: ‘Investerings- en beleggingsgedrag in de Friese 
vrachtvaart (ca. 1740 - ca. 1800)’. 



noodzakelijk. De internationale uitwisseling schiet ernstig tekort: er is dringend behoefte aan 
format, die het mogelijk maakt databanken te koppelen. Qua maritiem-archeologische 
opleidingsmogelijkheden scoort Nederland eveneens slecht. 

De bestaande overzichten van scheepstypen lijden dikwijls onder overbodige 
classificatiedwang. Zo zou het type van de kogge volgens sommigen vooral het product van 
archeologische theorievorming zijn, meer dan van feitelijk onderzoek. Scheepsbouwhistorie is 
in elk geval geen postzegelverzamelen. Eerder is er behoefte aan nieuwe en toegankelijke 
overzichtswerken, die de functie van scheepstypen en hun plaats binnen de afzonderlijke vaar- 
of transportzones en visgebieden centraal stellen en daarbij gebruik maken van dynamische 
ontwikkelingsmodellen. Scheepsbouwers waren vaak uiterst flexibel en pasten zich telkens 
aan de veranderende vraag aan. De 19e-eeuwse scheepstypen en hun vaargebieden zijn 
recentelijk in kaart gebracht door Schutten (2004). Hij toonde aan dat er een nauwe 
verwantschap bestond tussen de verschillende platboomde scheepstypen in het waddengebied 
en de Hollandse kuststrook. Deze wijken af van de modellen uit het Zuiderzeegebied. 
Speciaal voor het bulkvervoer op open binnenwater werd de tjalk ontwikkeld. Daarnaast 
werden in de 17e eeuw langgerekte trekschuiten voor het vervoer op de kanalen 
geïntroduceerd. De zeewaardige scheepstypen voor buitengaans verkeer, vermoedelijk 
ontstaan uit de kogge, werden in de 19e eeuw door buitenlandse voorbeelden afgelost. 
Verdere integratie met het buitenlandse materiaal en met historische gegevens en 
archeologische vondsten is echter dringend nodig. 

Een afzonderlijke thematiek betreft de instandhouding van maritieme verbindingsroutes: 
bakens, vuurtorens, loodswezen, veerverbindingen, maar ook het bestaan van scheepswerven, 
het onderhoud van los- en laadplaatsen, het ijsvrij houden van havens en vaarroutes, piraterij, 
strandrecht, zeeverzekeringen en de opkomst van het reddingswezen. 

De geschiedenis van havenplaatsen en schippersdorpen vormt een afzonderlijk aspect van 
de sociaaleconomische en culturele ontwikkeling van het gebied. De havens fungeerden 
dikwijls als motor voor economische en demografische ontwikkeling van het achterland en als 
uitlaatklep voor de structurele overbevolking van de regio. Dat geldt ook voor de 
veenontginningen, die voor de turfexport afhankelijk waren van de lokale scheepvaart. De 
Groningse Veenkoloniën herbergden in de 19e eeuw een flink deel van de Nederlandse 
handelsvloot. Daarentegen werd de Friese scheepvaart ingekrompen en oriënteerden Friese 
havensteden als Makkum en Workum zich versterkt op hun achterland. Slechts een beperkt 
aantal steden (Den Helder, Harlingen, Delfzijl, Emden, Bremerhaven, Esbjerg) profiteerde 
van de herstructurering infrastructuur en de concentratie van havenactiviteiten rond 
spoorwegen en scheepvaartkanalen. 

Een internationaal vergelijkende studie tussen verschillende 19e-eeuwse boomtowns zou wat 
dit betreft interessante nieuwe inzichten bieden. Met name marinesteden als Den Helder, 
Wilhelmshaven en bijvoorbeeld La Spezia kennen vergelijkbare sociale structuren en een 
cultuur, die zich kenmerkt door een ‘pioniersmentaliteit’ en een geïmporteerde veelvoud aan 
tradities.  

6.2.3. Eilanden 

De literatuur over de afzonderlijke Waddeneilanden is omvangrijk. Desondanks bestaat er 
geen samenhangend verhaal; ieder eiland is vooral bezig met zijn eigen geschiedschrijving en 
erfgoed. Tussen de eilanden bestaan opvallende sociaaleconomische en culturele verschillen, 



die zich uitstekend lenen voor vergelijkend onderzoek. De sociale structuur op de eilanden 
werd grotendeels bepaald door de bloei van de Nederlandse economie in de 17e en 18e eeuw 
(zie 6.3.2.). In Duitsland en Denemarken is dit aspect goed onderzocht, aldus Martin 
Rheinheimer, directeur van het maritieme onderzoekscentrum te Esbjerg, maar Nederland 
vertoont op dit punt een teleurstellende achterstand. 

De Waddeneilanden waren vanaf het einde van de Middeleeuwen relatief overbevolkt. Enkele 
nederzettingen hadden al vroeg een stedelijk karakter door hun ligging nabij een rede, waar 
schepen werden bevoorraad, overgeladen en van loodsen voorzien. Deelname aan de 
maritieme arbeidsmarkt genereerde een inkomensstroom, de toevloed van culturele 
stimulansen en het ontstaan van een lokale elite van kapiteins, schippers en reders. Het 
economische leven op de Waddeneilanden kenmerkten zich door een dual economy: terwijl 
de mannelijke bevolking deels op zee werkzaam was, was het kleinschalige landbouwbedrijf 
vooral een zaak van vrouwen, kinderen en bejaarden. De maritieme cultuur van de 
Waddeneilanden sloot nauw aan bij de levenswijze in de havensteden en vissersplaatsen rond 
de Zuiderzee. De agrarische structuren hadden daarentegen een schijnbaar archaïsch karakter 
dat – ondanks onderlinge overeenkomsten – vooral door allerlei vormen van lokaal 
gewoonterecht, plaatsgebonden instituties en kleurrijke gebruiken (voorjaarsvuren, 
sinterklazen) werd gekenmerkt. Naast intensief bewerkte akkertjes (infields) waren er 
omvangrijke weide- en hooilanderijen (outfields), waarvan de toegang via ingewikkelde 
stelsels van collectieve bepalingen en individuele gebruiksrechten was geregeld. Hoe deze 
structuren zich onder invloed van de toenemende commercialisering van de economie hebben 
ontwikkeld, is nog ten dele onduidelijk. Het bergen van wrakhout en strandgoed, jacht, 
visvangst en allerlei verzamelactiviteiten vormden een belangrijke bijdrage aan het 
levensonderhoud. In samenhang daarmee ontwikkelde zich een vrijbuitermentaliteit, die zich 
tegen allerlei vormen overheidsregulering keerde. 

In de 19e eeuw raakte de economie van de eilanden steeds verder gemarginaliseerd. De 
invoering van de aardappel zorgde voor een gedeeltelijke terugval in autarkie, terwijl de 
overheid als werkgever in het kader van kustverdedigingsmaatregelen en bosaanplant sterker 
in beeld kwam. Toch bleef de maritieme traditie – met name op Terschelling – aanwezig. 
Door de opkomst van het massatoerisme na de Tweede Wereldoorlog werden de 
sociaaleconomische structuren diepgaand getransformeerd, waarbij het culturele erfgoed en 
de bestaande verbeeldingswaarden (bv. eilandergevoel, strandjutten) als handelswaar gingen 
fungeren. 

De opkomst van het badwezen in de 19e eeuw en de omslag in de richting van massatoerisme 
en vrijetijdscultuur is tot dusverre alleen in Noord- en Zuid-Holland onderzocht (Beukers 
2007, 533 ff.). Hij leent zich goed voor een internationaal vergelijkend perspectief, waarbij de 
Duitse Waddeneilanden een belangrijk referentiepunt kunnen bieden. Opmerkelijk is de 
ontwikkeling van de beeldvorming rond het strandvermaak, die zowel in Nederland als in 
Duitsland en Denemarken (Esbjerg) door omvangrijke verzamelingen aan ansichtkaarten 
wordt gedocumenteerd. Een ander grensoverschrijdend aspect vormt de vestiging van 
beeldende kunstenaars en literatoren, die het maritieme landschap en het leven van zijn 
bewoners tot onderwerp van hun werk maakten (zie 6.5.2.).  

Een interessant onderzoeksthema wordt gevormd door de samenhang tussen strandrecht, 
visserijrechten, jachtrecht, het recht van aanwas en het recht van ontginning, zoals op 
de eilanden als aan de kust. Een dergelijk onderzoek, dat belangrijke rechtshistorische en 
volkskundige componenten heeft, kan niet alleen zicht bieden op de eerder genoemde 



problematiek van het gemeengoed en op kwesties van sociale stratificatie, maar zou tevens 
nieuwe perspectieven op middeleeuwse ontginnings- en kolonisatiebewegingen kunnen 
leveren. 

Een ander mogelijk thema betreft tenslotte de vraag in hoeverre menselijke activiteiten een rol 
hebben gespeeld bij het versnellen of afremmen van geologische processen als de 
verplaatsing van duinen en het ontstaan van landaanwas. Met name voor het 
duinengebied hebben factoren als begrazingsdruk, aanplant van bos en helmgras, de 
introductie van het konijn ten behoeve van de jacht en de kunstmatige regulering van de 
konijnenpopulatie en zijn belangrijkste predatoren een zekere rol gespeeld. Voor het het 
Noord-Hollandse vasteland is dit onderzocht, echter niet voor de Waddeneilanden (vgl. Van 
Dam 2001). 

Samengevat: de geschiedenis van de scheepvaart en de handelsgeschiedenis in het 
waddengebied komen al aan de orde in bestaande projecten. Veel minder aandacht is er 
voor de geschiedenis van de visserijsector en de sociaal-culturele geschiedenis van de 
Waddeneilanden. Onderzoek naar dergelijke thema’s biedt tevens perspectief op 
theoretische kwesties als de betekenis van de maritieme cultuur en de problematiek van het 
gemeengoed. 

6.3. Erfgoed en mentaliteit 

Ons culturele erfgoed is in de mode: 2009 is het jaar van de traditie; tijdschriften als Vertel 
eens, Het alledaagse leven en Geloven in Nederland kunnen bogen op een brede lezersschaar. 
Verhaaltoerisme, belevingsroutes en identiteitswerkplaatsen maken het verleden tastbaar. Op 
meerdere vlakken is sprake van een nieuwe mythenproductie, die – als we de kenners mogen 
geloven – dikwijls leidt tot het propageren van “baarlijke nonsens”. Geregeld ontbreekt het 
aan de benodigde competentie en blijken auteurs kennelijk “een feilloze neus voor foute 
literatuur” te hebben. Over de materiële en immateriële cultuur van het waddengebied en de 
mentaliteit van de bewoners is maar weinig bekend en er worden bovendien veel fabeltjes 
verteld. 

Er zou zo snel mogelijk een handboek over de volkscultuur van het waddengebied moeten 
komen, stelt volkskundige Jurjen van der Kooi. Een breed opgezet naslagwerk, dat zonder 
regionale vooringenomenheid het hele werkterrein van gereedschappen en siervoorwerpen tot 
voedselbereiding, vaktaal en mondelinge overlevering bestrijkt. Dit in tegenstelling tot een 
taalkundige aanpak, die te weinig oog heeft voor gemeenschappelijkheden die de taalgrenzen 
overschrijden. Een dergelijk naslagwerk zou een analytische opzet moeten hebben, sterk 
gericht op de wisselwerking van Wörter und Sachen, op de contextualisering van het 
materiaal en het signaleren van problemen. Als lichtend voorbeeld noemt Van der Kooi het 
overzichtswerk over de materiële cultuur van boeren en handwerkers in Ostfriesland, dat 
Hinrich Siuts enkele jaren geleden publiceerde (Siuts 2004). De verzamelingen van sprookjes 
en spreekwoorden die Van der Kooi zelf uitgaf, kunnen eveneens daartoe gerekend worden. 
Daarnaast maken ook de beeldvorming van de kust en het zelfbeeld van de bewoners deel uit 
van de culturele erfenis van het gebied. Wij zullen die afzonderlijk behandelen (zie 6.4.). 

Drie mogelijke zwaartepunten op het gebied van materiële en immateriële cultuur kunnen hier 
worden onderscheiden: 1. Middeleeuwse culturele modellen, 2. De vroegmoderne 
stadscultuur en zijn weerslag op het materiële erfgoed, de religieuze volkscultuur, de 
elitecultuur en de gebouwde omgeving, 3. Het groeiende cultuuraanbod in de 19e en 20e eeuw. 



6.3.1. Hemelse idealen 

De naar Europese maatstaven rijke bestanden aan kloosterkronieken, juridische 
handboeken en literaire teksten – zowel Friestalig als in het Latijn en het Nederduits – 
bieden, met name voor bestudering vanuit een antropologisch perspectief, veel meer 
mogelijkheden dan tot dusverre zijn benut (Vries 2007). Dit onderzoek is goed te verbinden 
met zaken die sterk tot de verbeelding spreken als topografie en architectuur.  

De middeleeuwse kloosters in de Friese landen zijn te beschouwen als toonaangevende 
beschavingscentra, die de verworvenheden van de stedelijke cultuur – waaronder het 
gebruik van het schrift – in een landelijke omgeving verspreidden (Bremmer 2004). De 
kerkelijke elite had een sterk vergeestelijkte blik op natuur, landschap en samenleving, die 
zijn weerslag had op het materiële en immateriële erfgoed. Als ideaalbeeld fungeerde de Stad 
Gods (het hemelse Jeruzalem), waarvan de vormen op architectuur, landschap en samenleving 
werden geprojecteerd. De architectuur van kerken, kloosters en kloosterterreinen vormde 
als zodanig een afspiegeling van hogere principes (zie ook 6.4.2.). Een voorbeeld is de 15e-
eeuwse topografie van het dorp Kloosterburen, die werd onderzocht in het kader van een 
Belvedereproject. Mogelijk weerspiegelt de rechthoekige dorpsuitleg de symboliek van de vijf 
wonden van Christus (Klasema 2007). 

In scherp contrast daarmee stond de realiteit van een staatloze samenleving, waarin het 
vetewezen een belangrijk ordenend principe vormde. Dit aspect is inmiddels aan de hand van 
juridische teksten uitvoerig onderzocht (Nijdam 2008). De fragiele vormen van 
maatschappelijke organisatie oriënteerden zich vermoedelijk tevens op stedelijke 
voorbeelden, waarbij de pacificering van concurrerende familieclans een belangrijk actiepunt 
vormde. De instandhouding van dijken en sluizen had opvallende parallellen met het 
onderhoud van stadsmuren en poorten. De wereldlijke elite nam verder – samen met strijders 
uit de Hanzesteden en Denemarken – in groten getale deel aan de kruistochten en ontleende 
daaraan tal van nieuwe culturele modellen. Tegelijkertijd was er sprake van een 
migratiestroom vanuit de Hollandse en Friese kuststreken naar de Elbemonding, Zuidwest-
Jutland en het Oostzeegebied. Interessante onderzoeksmogelijkheden biedt tenslotte de 
systematische vergelijking met het Scandinavische materiaal, waar in de 12e en 13e eeuw 
eveneens een rijke literaire traditie ontstond, die was gekoppeld aan samenlevingsvormen die 
opvallende parallellen met de Friese situatie vertoonden (vgl. Hastrup 1998).  

Over de culturele aspecten van de omgang met natuur en landschap, de imaginaire sociale 
rangorde van hoofdeling tot bedelaar en de verbreiding van wereldse utopieën als het Friese 
vrijheidsideaal, die uit deze teksten spreekt, is minder bekend (zie ook 6.4.1.). Mogelijk 
bestond er een relatie tussen dit vrijheidsideaal en de religieus geïnspireerde profetieën, die 
vanaf het einde van de 15e eeuw in de kustgewesten opduiken. 

De Oudfriese manuscripten – met name de Collectie Von Richthofen, die nu door Tresoar 
wordt bewaard – speelden een belangrijke internationale rol bij de hernieuwde belangstelling 
voor de Middeleeuwen ten tijde van de Romantiek. 

6.3.2. Tastbare vormen 

De bovengenoemde Zuiderzeecultuur is in de eerste plaats te beschrijven als de materiële en 
immateriële erfenis van een stedelijke beschaving, die zich vanaf het einde van de 
Middeleeuwen tot het begin van de 19e eeuw over het Nederlandse platteland verbreidde. 



Deze stedelijke cultuur had vooral zijn weerslag op het leven in de havenplaatsen en eilanden 
die het meest intensief met de grote steden in verbinding stonden. Het was tot op zekere 
hoogte een maritieme cultuur (zie 6.2.3.), die zich vooral door kleurenrijkdom, 
pluriformiteit en een vorm van exotisme kenmerkte. De intensieve handelsverbindingen, de 
toevloed van stedelijk kapitaal en de oriëntatie op de stedelijk-maritieme arbeidsmarkt 
zorgden ervoor dat nieuwe impulsen snel werden opgepikt en deel gingen uitmaken van een 
competitief ingestelde consumptiecultuur. Ook het directe achterland van de havensteden 
deelde daarin. In de 19e eeuw ontstond – door de teruggang van het kustverkeer – een neiging 
tot fixering van de culturele erfenis en het vasthouden aan achterhaalde tradities. Eerder 
bereikte verworvenheden werden gekoesterd, buitenstaanders hiervan uitgesloten. De 
gefixeerde cultuuruitingen kregen op hun beurt een plaats in de canonisering van de 
Nederlandse volkscultuur, zoals die na 1900 plaats had en uiteindelijk door de toeristische 
industrie werd toegeëigend. 

De invloed van de vroegmoderne stadscultuur strekt zich uit over het hele Noorden. Veel 
aspecten waarvan men vroeger dacht dat ze deel uitmaakten van de oude plattelandscultuur, 
hebben zich eerst ten tijde van de Renaissance vanuit de steden verbreid. Dit verschuivende 
perspectief biedt mogelijkheden om het bestaande materiaal opnieuw te analyseren. Daarbij is 
het voor Noord-Nederland vooral de vraag of het gaat om innovaties vanuit de Zuidelijke 
Nederlanden of juist vanuit het Rheinland en het Hanzegebied. Vanaf de 17e eeuw was de 
Hollandse cultuur toonaangevend, maar in de loop van de 18e eeuw komen ook de buurlanden 
weer in beeld. Recent onderzoek naar het verloop van de Reformatie in Groningen laat zien 
dat de Westfaalse invloeden niet onderschat moeten worden (Knottnerus in Duijvendak 2008-
09, dl. 2). 

De Fryske Akademy bereidt een onderzoek naar de cultuur van het havenstadje Hindeloopen 
voor, waarin deze aspecten centraal staan. Dit onderzoek leent zich goed voor een 
vergelijkende behandeling, waarin ook de Waddeneilanden en maritieme enclaves als 
Marken, Volendam, Urk en Schokland een plaats kunnen krijgen. Het onderzoek is 
gerelateerd aan de onderzoekingen naar de ontwikkeling van de internationale handel (zie 
6.2.2.). Onder andere via boedelbeschrijvingen probeert men een beeld te krijgen van de 
materiële cultuur. Interessante perspectieven biedt mogelijk de kledinggeschiedenis, waarbij 
kerkelijke vormen van regulering kunnen worden gecontrasteerd met de door de overheid 
opgelegde reglementering elders. 

Een dergelijk onderzoek biedt tevens perspectieven voor de bestudering van immateriële 
cultuur. Te denken valt aan het taalkundige onderzoek naar eiland- en stadsdialecten en aan 
volkskundig onderzoek, onder andere naar de opkomst van specifieke tradities als 
Sinterklaasviering, Vastenavondlopen en andere vormen van levensloop- en seizoensfolklore. 
Daarnaast bieden de religieuze pluriformiteit en de verbreiding van Nadere Reformatie en 
piëtisme in dit gebied aanknopingspunten voor nadere studie. De 17e-eeuwse bestseller 
Groote Christelycke Zeevaert van Adam Westerman (Staveren 1625) had bijvoorbeeld veel 
invloed op de morele opvattingen van Nederlandse en Noord-Duitse zeelieden. 

De religieuze volkscultuur in Noord-Nederland is nog maar ten dele onderzocht en 
nauwelijks geanalyseerd. Kerkenraadnotulen en visitatieverslagen vormen dikwijls een 
onverwacht rijke bron (vgl. Luth 2006). Dat geldt ook voor juridische protocollen en 
boedelinventarissen, die allerlei aspecten van de volkscultuur en de 
mentaliteitsgeschiedenissen kunnen verhelderen. Met name de volkskundigen aan de 
universiteit van Kiel hebben de afgelopen decennia veelvuldig gebruik gemaakt van 



dergelijke bronnen. Het materiaal is echter zeer omvangrijk. Op dit punt is meer coördinatie 
nodig om de wetenschappelijke vraagstellingen en het onvermoeibare werk van genealogen 
en andere vrijwilligers beter op elkaar te laten afstemmen. Met name in de laatste decennia 
van de 18e eeuw werd de basis gelegd voor de regionale mentaliteitsverschillen, die de 
politieke en religieuze kaart van Nederland bijna twee eeuwen lang zouden bepalen. 

Een voorbeeld van zo’n nieuw perspectief biedt het onderzoek naar de introductie van het 
koffie- en theedrinken. Studies in Ostfriesland hebben laten zien dat de opkomst van het 
theedrinken nauw samenhing met een piëtistisch beschavingsoffensief, dat de blik op natuur, 
samenleving en menselijke psyche grondig wijzigde (Wassenberg 1991). Het koffiedrinken 
(feitelijk aftreksels van cichorij, waarvan de teelt wijd verbreid was in de regio) sloot 
daarentegen aan bij burgerlijke vormen van sociabiliteit, die beter pasten in een 
geseculariseerde context. 

Discussie is mogelijk over de vraag of de elitecultuur als een integraal onderdeel van de 
culturele erfenis van het waddengebied moet worden beschouwd of dat zij slechts een 
weerspiegeling van een algemeen Europees cultuurpatroon vormt. De producten van deze 
elitecultuur nemen binnen het totale erfgoed een belangrijke plaats in. Sommige aspecten – 
zoals het orgelbezit – zijn specifiek voor de regio. Belangrijker is echter dat de constatering 
dat de adellijke en patricische representatiecultuur toonaangevend was voor andere sociale 
lagen. Dat geldt ook voor de hofcultuur, die zich in Noord-Nederland vooral in Leeuwarden 
concentreerde. Op deze punten is al het nodige voorwerk verricht. 

Met name op terreinen als de opkomende vrije tijdscultuur, sport en spel, strand- en 
ijsvermaak, spelevaren en rondrijden, plezierjacht en hengelsport, muziek, literatuur en 
beeldende kunst, tuinarchitectuur en de bouw van buitenhuizen speelde de elite een 
belangrijke rol. Deze aspecten sluiten aan bij de esthetiserende waardering van landschap en 
natuur, die in de Republiek vroeger begon dan in omliggende landen (zie ook 6.4.2.). Maar 
ook bij zaken als maaltijdcultuur, politieke manifestaties en levensloopgebruiken gaf de elite 
de toon aan. De regionale elite vormde als zodanig de top van een gecompliceerd stelsel van 
reciprociteit, dat zich uitstrekte van beschaafde drinkrituelen en geïnstitutionaliseerde vormen 
van cliëntelisme tot aan massale bedeltochten en geritualiseerde geweldsdreigingen op 
hoogtijdagen (bv. Sint Maarten, Nieuwjaar, luilakviering en hooioogst). 

Een belangrijk element van de vroegmoderne materiële cultuur wordt gevormd door 
boerderijen, woonhuizen, loodsen, kerkgebouwen en molens. Met name bij de Fries-
Groningse boerenschuur en de Noord-Hollandse stolpboerderij gaat het om innovatieve 
vormen die zich uit de middeleeuwse kloosterschuur hebben ontwikkeld, maar hun huidige 
verbreiding pas in een latere periode hebben gekregen (Knottnerus 2008b). Nogal wat 
gebouwen bevatten oudere gebinten, die dankzij nieuwe dateringsmethoden beter op hun 
waarde kunnen worden geschat. Het aantal boerderijen zal in de komende decennia drastisch 
afnemen. Er is dringend behoefde aan een vorm van monitoring, die garandeert dat relevante 
bouwhistorische informatie tijdig wordt vastgelegd. Op het gebied van de molengeschiedenis 
ontbreekt het vooral aan een regio-overstijgend perspectief. Vooral de opkomst van de 
poldermolens (wipmolens, tjaskers, binnen- en bovenkruiers) is nog met veel vraagtekens 
omgeven. 



6.3.3. Groeiend cultuuraanbod 

De 19e eeuw was een uitgesproken productieve periode voor de plattelandscultuur. Veel 
schijnbaar traditionele vormen ontstonden eerst in deze periode dankzij de ontluikende 
massacultuur, die zorgde voor een groeiend cultuuraanbod waaruit men steeds vrijer te 
kiezen had. Stedelijke voorbeelden, die werden verbreid door de voorlopers van moderne 
massamedia, toerisme en vermaakindustrie, hadden hun weerslag op het leven van alle 
plattelandsbewoners van hoog naar laag. Het vooruitgangsbesef werd toonaangevend, eerst 
als een dwangmatige opeenvolging van modestijlen, later ook als keuzemogelijkheden die 
zich aan historische voorbeelden oriënteerden. 

De aandacht zou hierbij niet alleen uit moeten gaan naar het moderniseringsproces zelf 
(waarover al het nodige is geschreven), maar vooral ook naar het materiaal dat in deze 
periode verbreid raakte. Niet alleen de culturele hoogtepunten verdienen aandacht, maar ook 
het culturele gebruiksgoed dat in deze periode gemeengoed werd.  

Aanvankelijk ontwikkelden zich na 1800 levendige regionale stijlen, bijvoorbeeld op het 
gebied van de vrouwenmode (oorijzers). In de tweede helft van de 19e eeuw overheersten 
eerder de internationale voorbeelden, waarbij Parijs, Londen en Berlijn toonaangevend 
werden. De gebouwde cultuur in Noord-Nederland was rijk aan ornamenten en figuratieve 
symboliek; hij greep terug op een breed scala aan geleende stijlen en historische modellen. De 
Fries-Groningse rentenierswoningen waren bijvoorbeeld gemodelleerd naar de adellijke 
buitenhuizen uit de 18e eeuw, de Oldambtster herenboerderijen bootsten met hun hoge 
zaadzolders de aanblik van stedelijke grachtenpanden na. In Groningen en de Kop van Noord-
Holland verschenen na 1870 ook stedelijke villa’s op het platteland, frivole tegenhangers van 
de robuuste herenhuizen uit de Duitse Gründerzeit. De ornamenten waren vaak van gietijzer – 
een impliciete verwijzing naar de verworvenheden van de industriële revolutie. Dit alles 
werkte tevens door in de rijke grafcultuur en in de architectuur van kerken, scholen en 
herbergen. 

De 19e eeuw was ook de eeuw van genootschapswezen, leesgezelschappen, rederijkers en 
operetteverenigingen. Het was bovendien het tijdvak van kerkstichtingen, 
volkspetionnementen en politieke protestbewegingen. Nieuwe culturele modellen die 
aanvankelijk bestemd waren voor een lokale elite van herenboeren, notabelen en 
scheepskapiteins, bereikten geleidelijk andere maatschappelijke lagen. Een sleutelrol werd 
daarbij ingenomen door tussenpersonen of brokers (dorpsintellectuelen, ambachtelijke 
specialisten, winkeliers en herbergiers), die profiteerden van hun bemiddelende rol. Het 
verkrijgen van toegang tot dit groeiende cultuuraanbod ging dikwijls gepaard met sociale 
strijd. De toe-eigening van de culturele verworvenheden was echter een creatief proces, 
waarin nabootsing en inpassing in de eigen situatie samengingen. Niet alleen de vroege Friese 
beweging, ook andere religieuze en sociale stromingen hadden daarom tot op zekere hoogte 
het karakter van een emancipatiebeweging. Daarnaast passen de vormen van consipicious 
consumption, die tot doel hadden de solidariteit binnen de eigen groep te versterken, in dit 
patroon. Geheelonthouding en kroegcultuur waren twee zijden van dezelfde medaille. 

Pas in een volgende fase ontstonden – vooral bij sociale lagen die hun eigen positie als 
cultuurmakelaar wilden veiligstellen – gevoelens van weemoed, die ertoe leidden dat eerdere 
verworvenheden werden verheerlijkt. De 20e eeuw kenmerkte zich door een massalisering, 
standaardisering en institutionalisering van de regionale cultuurbeoefening, waarbij 
verzuilde organisaties een sleutelrol vervulden. De Friese beweging is daarvan een typerend 



voorbeeld. Toch was er ook sprake van tegenbewegingen in de vorm van jeugdcultuur, 
uitgaan en vrijetijdsbeleving en de ontluikende belangstelling voor het natuurschoon. Nieuwe 
vormen van consumptief gedrag transformeerden ook de bestaande collectieve rituelen, 
bijvoorbeeld rond sinterklaasavond, kerstviering en Oranjefeesten. Een opvallend verschijnsel 
in het derde kwart van de 20e eeuw waren de regionale piratenzenders, die zich afzetten tegen 
het nationale cultuuraanbod. 

Ondanks het feit dat de Noord-Nederlandse plattelandselite in de 19e eeuw overwegend 
liberaal en seculier gezind was, kan niet in algemene termen van een onttovering van het 
wereldbeeld worden gesproken. De regionale mentaliteitsverschillen die zich in een eerdere 
periode hadden uitgekristalliseerd, werkten nog lange tijd door. Er ontstonden bijvoorbeeld 
juist op plekken waar de maatschappelijke dynamiek het grootst was – in jonge polders of 
recentelijk ontgonnen veengebieden – nieuwe vormen van gepersonaliseerd ‘bijgeloof’ die in 
oudere nederzettingen al verdwenen waren. Wetenschappelijk-seculiere, kerkelijk-
moralistische en magisch-mythische wereldbeelden streden om de voorrang. De 
geschiedschrijving van de verzuiling, die in het Noorden nog grote gaten vertoont, zou meer 
aandacht aan dergelijke mentaliteitsaspecten moeten besteden. 

In het boerenbestaan vormde het erfrecht een belangrijke constitutieve factor, die allerlei 
vormen van sociale dwang, groepsvorming en uitsluiting veroorzaakte. De regionale 
mentaliteit werd er diepgaand door beïnvloed, niet alleen in het milieu van de herenboeren, 
maar ook in streken waar het kleine boerenbezit overheerste. Het lijkt erop dat er tussen 1600 
en 1950 op dit vlak sprake was van een grote mate van continuïteit. Onderzoek in Ostfriesland 
heeft bovendien aannemelijk gemaakt dat de hierdoor veroorzaakte selectiemechanismen 
tevens een belangrijke biologische component hadden (infanticide). 

De nagenoeg vergeten leefwereld van ambachtslieden en andere middenstanders is vooral 
door verzamelaars van gereedschappen gedocumenteerd. De ruimere sociale en culturele 
context komt daardoor niet altijd tot zijn recht. 

De cultuur van landarbeiders, polderjongens en andere groepen arbeiders, die tot 1970 
een groot deel van de plattelandsbevolking uitmaakten, is – afgezien van enkele 
autobiografieën en vakbondshistorische studies - over het algemeen slecht gedocumenteerd 
(vgl. Knottnerus. Dit thema, dat met gevoelens van achterstelling samenhangt, verdient meer 
aandacht (zie 6.5.1.). Dat geldt voor de rol van vrouwen in de plattelandssamenleving. Over 
het leven van boerinnen, landarbeidsters en dienstmeisjes is inmiddels het een en ander 
gepubliceerd dan wel in beelden vastgelegd. 

6.3.4. Literaire bronnen 
• Een rijke bron die tal van nieuwe perspectieven biedt, wordt gevormd door kranten, 

almanakken en ander populair drukwerk. De oude jaargangen van de Leeuwarder 
Courant zijn inmiddels elektronisch toegankelijk en te doorzoeken. Van belang is 
vooral een adequate vraagstelling. Daarnaast zal men ook adequate selectiecriteria 
moeten hanteren. Samenwerking tussen wetenschappers en amateuronderzoekers biedt 
wellicht een uitkomst. 

• Ook de streektalen maken deel uit van het culturele erfgoed. De rijke collecties aan 
verzameld materiaal bieden – mits ze elektronisch toegankelijk worden gemaakt – 
allerlei mogelijkheden voor historisch onderzoek. Hiertoe behoort tevens het 
naamkundige materiaal, dat zich goed leent om in de bestaande geografische 



informatiesystemen te worden ondergebracht (zie ook 6.1.). Vanuit de Fryske 
Akademy heeft men sinds 1938 gegevens verzameld voor het Wurdboek fan de Fryske 
taal, dat inmiddels gedigitaliseerd (maar nog niet vrij toegankelijk) is. Samen met de 
Rijksuniversiteit Groningen worden voorbereidingen getroffen voor de opbouw van 
soortgelijke databanken van het Oud- en Middelfries, die met het overige materiaal in 
een gezamenlijke ‘taaldatabank’ zullen worden geïntegreerd. Het Nedersaksische taal- 
en naamkundige (en ook volkskundige) materiaal, dat de Rijksuniversiteit Groningen 
verzamelde, is minder goed geconserveerd en ontsloten. Hier ligt een belangrijke 
opdracht. 

• Een derde bron die nog onvoldoende voor sociaal- en cultuurhistorisch onderzoek is 
gebruikt, betreft streekromans en streektaalliteratuur. Een deel daarvan geeft een 
clichématig en slordig beeld van de verhaalcontext, die vooral dient om de eigentijdse 
verhaallijn meer diepgang te geven. Een ander deel – vooral de oudere werken – 
probeert deze context juist nauwkeurig te beschrijven. Typerend voor Groningen is het 
voorkomen van een aantal vrouwelijke auteurs uit het boerenmilieu. Enkele romans 
waren richtinggevend voor de identiteitsbeleving van de bewoners van het 
waddengebied. Te denken valt aan de werken van Theun de Vries, Gustav Frenssen en 
Theodor Storm. Dankzij de roman van Thomas Lange, Eventyrets land (1865) raakten 
de natuurwaarden van het schiereiland Skallingen bij een groter publiek bekend. Zowel 
aan de Rijksuniversiteit Groningen als bij de Fryske Akademy wordt momenteel 
onderzoek naar regionale literatuur gedaan. 

Samengevat: Het onderzoek naar materiële en immateriële cultuur, mentaliteit en 
beeldvorming verdient meer aandacht. Het cultuurgoed zelf – in al zijn schakeringen – 
dient daarin centraal te staan. De culturele geschiedenis van de kustgewesten weerspiegelt 
de maatschappelijke dynamiek van het gebied. In de Late Middeleeuwen overheersten 
beschavingsmodellen en religieuze idealen die grotendeels aan de stadscultuur ontleend 
waren. Vanaf de 16e eeuw golden de steden ook in materiële zin als het belangrijkste 
voorbeeld. Dit had zijn weerslag op de vroegmoderne plattelandscultuur, waarvan de 
rijkdom doorwerkt op materiële erfgoed, maar ook op folklore, religieuze 
mentaliteitsverschillen en de elitecultuur. De liberale 19e eeuw heeft vooral zijn stempel 
gedrukt op de gebouwde omgeving, de burgerlijke organisatiecultuur en het werkzame 
leven van boeren, arbeiders en ambachtslieden. De 20e eeuw staat in het teken van de 
‘grote omwenteling’, de overgang van de pre-industriële naar de moderne samenleving, die 
hierna uitvoeriger aan de orde komt. 

6.4. Beeldvorming 

De beeldvorming van de kuststreek en zijn bewoners vormt een belangrijk deel van het 
immateriële cultuurgoed en verdient als zodanig nadere studie. Drie elementen zijn daarbij 
vooral van belang: 

a. Groepsidentiteit 

b. Zelfbeeld 

c. Beelden van natuur en landschap 

Deze beelden dienen echter niet afzonderlijk te worden bestudeerd, maar geplaatst te worden 
binnen het totale proces van maatschappelijke ontwikkelingen. De recente overgang van de 
schaarste- naar de overvloedeconomie, van lokale beeldvorming naar virtuele werkelijkheden 



vormt echter een belangrijke scheidslijn in onze herinnering, die de directe toegang tot 
eerdere werkelijkheden bemoeilijkt (zie ook 6.5.1.). 

6.4.1. Beelden van zichzelf en anderen 

Saamhorigheidsgevoelens en gedeelde identiteitsbeelden hebben een groeiende betekenis 
voor het overheidsbeleid. Ze legitimeren het gevoerde beleid en vormen dikwijls een 
doelstelling op zich. Ze weerspiegelen de publieke opinie, maar vormen tegelijkertijd het 
resultaat van conflicterende belangen en bijbehorende voorstellingen. Onderzoek kan 
duidelijk maken in hoeverre regionale identiteitsbeelden representatief zijn, of ze aansluiten 
bij de opvattingen in een specifieke kring en of ze recht doen aan bestaande 
belangentegenstellingen. Een dergelijk onderzoek werpt ook licht op de historische 
overlevering: hij relativeert de bestaande beelden en toetst of deze beelden recht doen aan 
verleden dan wel of ze een adequate weergave vormen van de opvattingen die bij 
verschillende groepen hebben geleefd en als zodanig een weerslag in het erfgoed hebben 
gekregen. In ruimere zin maken regionale identiteitsbeelden deel uit van collectieve 
mentaliteiten: de gedeelde omgangsvormen, gevoelens en opvattingen die de relatie van de 
groepsleden tot elkaar en anderen bepalen. Ze hangen nauw samen met verschuivingen in de 
regionale machtsbalans en met de voortgang van het proces van staatsvorming. 

De verbeelding van de Friese identiteit is een onderwerp dat zich bij uitstek leent voor een 
diachronisch perspectief. Over dit onderwerp is wel het nodige geschreven, maar een synthese 
die een langetermijnperspectief hanteert en ook de naburige gewesten in vergelijkende 
beschouwingen betrekt, ontbreekt. “Al zou je dit onderzoek alleen maar gebruiken om de 
Lauwers dicht te plempen, dat zou het al winst zijn”, stelt Goffe Jensma enigszins uitdagend. 
Het is bijvoorbeeld de vraag of het culturele nationalisme in Fryslân uitsluitend een product 
van de 19e en 20e eeuw was of juist kon teruggrijpen op oudere vormen van etnisch 
nationalisme. 

Met name een antropologische blik kan hier verhelderend werken. Symbolen als vlaggen en 
wapens, maar ook gedenktekens, mythes en richtinggevende verhaalmotieven lenen zich voor 
nader onderzoek. De Friese vrijheidsideologie heeft bovendien talrijke raakvlakken met 
andersoortige identiteitsbeelden, variërend van het calvinisme uit de tijd van de Opstand of 
het Orangisme en patriottisme tijdens de Republiek tot meer eigentijdse bewegingen als 
anarchisme, boerenprotesten en eilandergevoel.  

De geschiedschrijving van de Friese vrijheidsideologie zou moeten beginnen bij de 
religieuze mythes uit de tijd van de Kruistochten en andere middeleeuwse verhaaltradities, die 
tot dusverre vooral door taalkundigen en rechtshistorici zijn bestudeerd (6.3.1.). Meer 
aandacht hebben recentelijk het adelijk-humanistische zelfbesef in de 16e eeuw, het 
gewestelijke particularisme tijdens de Republiek en de burgerlijke emancipatiebewegingen 
van de 19e eeuw gekregen. Vooral Paul Noomen en Goffe Jensma hebben gewezen op de 
productie van afstammingsmythes en etnische identiteitsbeelden en de functie die deze 
beelden voor verschillende sociale groepen hadden. De producten van de apocriefe Friese 
geschiedschrijving en een geschrift als het Oera Linda Boek hebben een uitwerking gehad, die 
ver boven de grenzen van de huidige provincie Fryslân uitging. De nationalistische 
denkbeelden van een geleerde elite werden in de loop van de 19e eeuw het voertuig voor een 
brede politieke emancipatiebeweging van de burgerij. Een figuur als de 17e-eeuwse schrijver 
Gysbert Japicx fungeerde daarbij als icoon voor de zelfstandige bijdrage die het gewest aan de 
cultuur van de Gouden Eeuw zou hebben geleverd. Uiteindelijk gingen de Friese taal en 



identiteit een belangrijke rol spelen binnen verzuilde massaorganisaties, die opinieleiders en 
achterban met elkaar verbonden. In de laatste decennia van de 20e eeuw namen 
overheidsinstanties het initiatief van de particuliere organisaties over: zij bepaalden 
grotendeels welke identiteitsbeelden via subsidies en beleidsnota’s werden gepropageerd 
(Noomen 1994; Jensma 1998; vgl. Van der Laarse 2005). 

Verschillen en overeenkomsten met naburige gewesten en afzonderlijke deelgebieden 
kunnen op deze kwesties een nader licht werpen. Binnen de Republiek gingen Holland en 
Groningen bijvoorbeeld hun eigen weg. Ze namen afscheid van de gemeenschappelijke Friese 
mythologie en vervingen die ten dele door Bataafse of andere mythen. Na 1820 overheerste in 
Holland de verheerlijking van de Gouden Eeuw (‘Zuiderzeecultuur’, het leven van 
Rembrandt), terwijl men na 1870 in Groningen aansluiting zocht bij conservatieve beelden uit 
het Nederduitse achterland die de sociale cohesie centraal stelden (bv. Fritz Reuter). 

Telkens is het de vraag welk beeld de regionale elite had van het eigen gewest, de naburige 
gewesten en de overkoepelende staatsorde. Zag men het eigen gewest als eenheid of slechts 
als een territorium, dat uit een optelsom van afzonderlijke delen bestond? Vanaf het einde van 
de 19e eeuw was er sprake van religieuze en sociale groepsvorming die de ontwikkeling van 
gewestelijke identiteitsgevoelens doorkruiste. Groepsloyaliteiten en identificatie met de lokale 
gemeenschap namen dikwijls de rol van regionale identiteiten over. Traditionele 
familiebanden vielen bovendien uiteen en maakten plaats voor het ideaalbeeld van zelf 
gekozen identiteit. Moderne massamedia hebben de kring van mogelijke identificaties tot in 
het oneindige vergroot. Naast face-to-face communities zijn er een virtuele gemeenschappen 
ontstaan, waarin het beeld van de ander nog slechts op afstand wordt waargenomen. 
Anderzijds heeft de opkomst van regionale omroepen er toe geleid dat gewestelijke 
identiteitsgevoelens toch weer sterker worden. Richtinggevend is daarbij de manier waarop 
bestuurders over “hun provincie” spreken.  

Tamelijk recent is het beeld van het Noorden als een perifeer gebied, dat vooral in de 
provincie Groningen door de overheid sterk benadrukt wordt, maar als zodanig tevens de blik 
vanuit het centrum op de periferie weerspiegelt (“er gaat niets boven Groningen”). Het 
waddengebied vormt zo geredeneerd “het groene jasje om de Randstad”: een archaïsch en 
robuust gebied, vol ‘stoere’ tradities, ongerept landschappelijk schoon en ongekende 
mogelijkheden. In Oost-Groningen (maar ook elders) is dit beeld van periferie eerder 
vermengd met gevoelens van achterstelling, ontstaan uit een historie van scherpe sociale 
tegenstellingen en de strijd daartegen. Deze voormalige landarbeidersidentiteit kent zijn 
tegenhangers in de oostelijk Fryslân en het Duitse grensgebied. Hij leidde in het nabije 
verleden dikwijls tot een sterke afkeer van het historische erfgoed, dat als neerslag van een 
elitecultuur werd ervaren. Een confessionele variant daarvan vormt de ‘kleine luiden’ 
mentaliteit, die zich vooral in Noord-Groningen en Noordoost-Fryslân tegen de dominantie 
van de liberale elite keerde. Beide vormen van regionaal besef kennen sinds de vroege jaren 
zeventig een moderne variant, die zich tegen (vermeende) nieuwkomers richt. Deze 
buitenstaanders worden dan als ‘import’, ‘Hollanders’ of ‘Westerlingen’ tegenover de 
gevestigde bevolking geplaatst. 

De keerzijde van deze identiteitskwesties is de vraag hoe buitenstaanders daar tegenaan 
keken. Reisbeschrijvingen bieden een rijk scala aan beelden, idealen en vooroordelen dat nog 
maar ten dele is onderzocht. Minstens zo interessant is de vraag hoe het oordeel van 
buitenstaanders op het zelfbeeld van de bewoners heeft ingewerkt. Met name in de 
Renaissance was de neiging van lokale auteurs om het oordeel van gezaghebbende schrijvers 



over te nemen, overheersend. In de loop van de 19e en 20e eeuw kreeg het Noorden van het 
land een plaats binnen de nationale identiteit. Ook hier is de vraag hoe dit in literatuur, 
beeldende kunst en muziek doorwerkte. 

Dergelijke kwesties spelen ook een rol bij de beeldvorming van de Waddeneilanden. 
Golden de eilandbewoners tot in de 17e eeuw als primitief en onvolledig gekerstend, in de 18e 
eeuw werd eerder hun beschavingsniveau geprezen, daarna werden ze weer gezien als 
achterlijk. In de 20e eeuw overheersten juist beelden van zuiverheid en authenticiteit. 
Dergelijke opvattingen knoopten vooral aan bij de status van dit gebied als waardevol 
natuurlandschap. In het kielzog daarvan ontstonden spanningen tussen de opvattingen van 
gevestigden en die van buitenstaanders. Zij genereerden nieuwe beelden, variërend van de 
aaibare zeehond en de verheerlijking van het jutterbestaan tot het Oerolgevoel en het icoon 
van de vuurtorendochter (verweesd in de ongenaakbare natuur, maar afkomstig uit de grote 
wereld). Het is daarbij de vraag hoe verschillende groepen deze beeldvorming gebruiken om 
zichzelf te ensceneren. Anders gezegd: hoe verkopen de eilanden en de daarmee verbonden 
belangengroepen zichzelf? 

Het is verder de vraag hoe deze vormen van zelfkennis en identiteitbeleving momenteel tot 
stand komen. Waar worden ze gevormd, wie stuurt ze aan? De overheid speelt daarbij een 
belangrijke rol: behoud van het Fries-eigene geldt sinds 2007 zelfs als een politieke 
doelstelling voor de provincie Fryslân.20 Nieuwkomers en tijdelijke bezoekers hebben een 
ander beeld van zichzelf en de ander dan de autochtone bewoners. Identiteitsgevoelens 
worden in toenemende mate verbonden met vrije tijdsbeleving; geleerde kennis en eigen 
ervaringen raken daarbij vermengd. Bij de overheid zien we vergelijkbare processen: de 
beschikbare vormen van zelfkennis worden gerelateerd aan beleidscycli die zelden verder dan 
tien jaar terug reiken. In de virtuele werkelijkheid valt het onderscheid tussen gevestigden en 
buitenstaanders gedeeltelijk weg, waardoor relatieve buitenstaanders een spraakmakende plek 
tussen de gevestigden kunnen gaan innemen. Identificaties met dieren, bomen en 
landschapselementen ontstaan vooral op het individuele vlak en krijgen daardoor een 
onvoorspelbaar karakter. Oral history kan een rol spelen dergelijke vormen van zelfkennis in 
kaart te brengen (zie 6.5.1.). 

Meindert Schroor wijst in dit verband nog op een andere openstaande kwestie, namelijk de 
vraag waarom de Friese taal zich in de Vroegmoderne Tijd zo goed tegenover de 
Nederlandse kerk-, school- en bestuurstaal heeft gehandhaafd en al vroeg verbonden raakte 
met regionale identiteitsgevoelens. Het Stadsfriese dialect, dat de brug naar het Nederlands 
vormde, bleef grotendeels beperkt tot het stedelijke en maritieme milieu. Hij wijdt dit aan de 
bestaande tegenstellingen tussen stad en platteland en aan de hoge interne mobiliteit, onder 
andere door het gecommercialiseerde pachtstelsel, de intensieve binnenscheepvaart en de 
structurele overbevolking. De Friese taal vormde zijns inziens een belangrijk aspect van 
groepsidentiteit in een mobiele, maar sterk naar binnen toe gekeerde samenleving (vgl. 
Schroor 2007). Op Waddeneilanden bleef het gebruik van het Fries daarentegen grotendeels 
beperkt tot de agrarische en huiselijke sfeer. 

Dat geldt ook voor de Nedersaksisch/Nederduitse (stads)dialecten, die in het Groningerland 
en Noord-Duitsland een grote aantrekkingskracht bleven uitoefenen, ook op de aangrenzende 
Friestalige gebieden. De stad Groningen verloor weliswaar een deel van zijn invloed op de 

                                                 
20 Fryslân: iepen en eigen! Fertrouwen yn in Fryslân op maat: mei-inoar en foar elkoar. 
Koersdokumint fan CDA, PvdA en ChristenUnie. Leeuwarden 2007. 



omliggende gewesten, maar daar tegenover stond de expansie van de Veenkoloniën, waar het 
Nederduits opnieuw de lingua franca vormde. Voor de snelle opkomst van Hamburg geldt 
hetzelfde. De taal was hier veel minder sterk verbonden met rurale identiteitsgevoelens dan in 
Fryslân. Het Handbuch des Friesischen besteedt aan dergelijke taalsociologische kwesties 
vrijwel geen aandacht. 

De samenhang tussen regionale identiteit en streektaal is niet meer vanzelfsprekend 
(Jensma 2008). De huidige positie van de streektalen is onder invloed van massamedia en 
onderwijs in beweging. Door ondertekening van het Europees Handvest voor streektalen of 
talen van minderheden (1996) heeft de nationale overheid zich verplicht de streektalen te 
beschermen, het gebruik van en de studie naar de streektaal te stimuleren en de wensen van de 
gebruikers te respecteren. Dit geldt met name voor het Fries en het Nedersaksisch. De Friese 
taal valt bovendien onder Deel III van het handvest, dat concrete beschermings- en 
stimuleringsmaatregelen in het vooruitzicht stelt. Er zijn verregaande plannen om ook het 
Nedersaksisch voor een dergelijke status te nomineren. Het overheidsbeleid wordt vanuit de 
samenleving breed ondersteund. Bij de verschillende sprekergroepen vindt echter – met name 
bij jongere generaties – een geleidelijke aanpassing aan het Nederlands plaats, gedeeltelijk 
door erosie van binnenuit, gedeeltelijk door overschakeling naar een regiolect of naar de 
standaardtaal. Bij de Nedersaksische dialecten en de Friese stads- en eilanddialecten gebeurt 
dat dikwijls vrij abrupt: op een groot deel van het platteland spreken jongere generaties 
uitsluitend een regionaal gekleurde vorm van het Nederlands. De Friese en Nedersaksische 
schrijftalen worden slechts door een minderheid gebruikt, de literaire productie is sterk 
afhankelijk van subsidies. Het publiek is tamelijk vergrijsd. 

De Fryske Akademy heeft tussen 1967 en 1994 in drie veldstudies uitvoerig onderzoek 
gedaan naar de relatie tussen taal en identiteit (Gorter & Jonkman 1995). In de toekomstige 
onderzoeksprogramma’s staan meertaligheid, taalverandering en minderheidsliteratuur 
centraal Daarbij kan men gebruik maken van het materiaal dat – in aansluiting bij een 
soortgelijk project van de Nederlandse taalunie – recentelijk werd verzameld voor het Korpus 
Gesproken Fries. Met name voor het Nedersaksisch zouden méér gegevens over het 
streektaalgebruik en de samenhang tussen streektaal en identiteit welkom zijn. 

6.4.2. Beelden van natuur en landschap 

De beelden van het weidse kustlandschap en de waterrijke natuur van het kustgebied spreken 
het grote publiek aan. Ze lenen zich niet alleen voor historische studie, maar zijn ook van 
belang om de betrokkenheid van de bevolking bij het behoud van landschap, natuur en 
erfgoed te vergroten. 

Op het eerste gezicht lijkt het te gaan om individuele belevingwaarden die door opvoeding en 
socialisatie zijn verkregen. Achter deze ‘omgevingspsychologie’ verbergen zich echter sociale 
mechanismen, die de wisselwerking tussen samenleving en natuur reflecteren. In 
samenlevingen waar de collectieve beheersing van de natuurkrachten onder grote inspanning 
tot stand komt, bijvoorbeeld in gemeenschappen achter een kwetsbare dijk, wordt de natuur 
vaak als uiterst dreigend ervaren. De druk op het individu is hoog, de angst om te falen 
verbonden met schrikbeelden ten aanzien van de natuur. Meer zekerheid – in ons voorbeeld 
door de bouw van hogere dijken – geeft ook een meer ontspannen houding. Hij leidt tot 
informalisering of zelfs vrijblijvendheid, zoals blijkt uit de houding van de stadsbewoners die 
het platteland slechts als recreatielandschap hebben leren zien. 



Kleinschalige samenlevingsvormen, waar de aanpassing aan het natuurgeweld in beperkte 
kring plaats vindt, hebben daarentegen een veel directere relatie met hun omgeving. De 
natuurkrachten worden dikwijls in gepersonaliseerde vorm waargenomen, als een verlengstuk 
van de eigen sociale werkelijkheid. Zo vinden we deze elementen terug in middeleeuwse 
overleveringen uit Scandinavië, waar trollen, tovenaars, zeemonsters en wildemannen vrijuit 
ronddolen. In de cultuur van zeevarenden en eilandbewoners is het – zo mogen we eveneens 
veronderstellen – zozeer niet de boze zee die centraal staat, maar eerder het eigen lijfsbehoud 
en zielenheil. 

De middeleeuwse en vroegmoderne samenlevingsvormen in West-Europa werden 
aanvankelijk gedomineerd door dichotome beelden: tegenover het ontgonnen cultuurland 
stond de boze buitenwereld, in de vorm van moerassen, heidevelden, bergen en de wijde zee. 
Voor de eerste categorie hanteerde men een utilitaire esthetiek die de producten van de 
menselijke beschaving – akkers, weiden, boomgaarden en steden – als het summum van 
landschapsschoon afbeeldde. Voor de tweede categorie resteerden slechts gestileerde beelden, 
die vooral dienden om het contrast met het menselijke element te benadrukken. Over het 
algemeen werd eerst tijdens de Verlichting en de Romantiek een esthetiek van het sublieme 
ontwikkeld, die schoonheid van de ongecultiveerde natuur als een zelfstandige waarde binnen 
de schepping beschouwde. Zo toonde Alain Corbin in Le territoir du vide (1988, vert. 1989) 
aan dat de zee aanvankelijk was beladen met negatieve stereotypen. Pas tegen het einde van 
de 18e eeuw ontstond een positievere houding, die tevens samenhing met de opkomst van de 
moderne badcultuur. Iets soortgelijks gold geldt voor de landschapsschilderkunst, waarvan het 
succes zich over het algemeen eerst in tijdens de Romantiek doorzette. 

In meerdere opzichten lijken Holland en Brabant echter een voorsprong te hebben gehad. De 
landschapsschilderkunst kwam hier – mede onder invloed van Zuid-Duitse en Italiaanse 
voorbeelden – al in de 16e eeuw tot bloei. De Hollandse stranden boden plaats aan allerlei 
recreatieve activiteiten, terwijl ijspret en spelevaren eveneens wijd verbreid raakten. In de 17e 
eeuw ontwikkelden zich esthetiserende beelden van stranden, duinen en de wijde zee, die 
haaks leken te staan op het feitelijke gevaar van stormvloeden en scheepsrampen. De vroege 
secularisering van het wereldbeeld ging kennelijk gepaard met een onttovering van het 
wereldbeeld, die op zijn beurt weer tegenreacties opriep. 

De mentaliteitsgeschiedenis van kustsamenlevingen, die vooral in onze buurlanden veel 
aandacht krijgt, is in eigen land sterk verwaarloosd (vgl. Fischer & al. 2007; Knottnerus 
1997; 2007). In het werk van Rob van Ginkel staat de visserijcultuur – onder andere op Texel 
– centraal (Van Ginkel 1993; 2008; 2009a). De godsdiensthistoricus Manfred Jakobowski-
Tiessen (1992) bestudeerde de reacties op de Kerstvloed van 1717 en de religieus getinte dan 
wel seculiere verklaringsmodellen die daarbij werden gehanteerd. De psychoanalyticus Bernd 
Rieken betoogt in zijn studie Nordsee – Mordsee (2005) dat mentaliteit en levenshouding van 
de kustbewoners diepgaand zijn beïnvloed door de collectieve beeldvorming ten aanzien van 
stormvloeden. Knottnerus gaat in op de hoge sterftecijfers ten gevolge van malariasterfte en 
de gevolgen, die dat voor de mentaliteit van de inwoners had (1997; 2002). De historicus 
Simon Schama benadrukte eerder in zijn monografie The Embarressment of Riches (1987) de 
dubbelzinnige houding van de Nederlanders ten aanzien van het water, die zich zou uiten in 
een combinatie van overmoed en schuldgevoel. De Franse maritiem historicus Alain 
Cabantous en de Noorse archeoloog Christer Westerdahl kiezen daarentegen het perspectief 
van de maritieme cultuur, die aanmerkelijk minder zwart-wit gestructureerd was dan zijn 
agrarische tegenhangers. Het vermeende kwaad uit de zee (gezien vanuit het perspectief van 
de plattelandsbewoners) kreeg hier een plaats binnen een spiegelbeeldige voorstellingwereld, 



die men via omkeringrituelen meende te kunnen bezweren (Cabantous 1990; Westerdahl 
1992; 2007). 

Vanuit een mogelijk onderzoeksprogramma zijn drie verschillende aspecten te onderscheiden: 

1. Globale, veelal dichotome beelden van natuur en landschap, bijvoorbeeld beelden 
die de cultuur tegenover de natuur plaatsen, de zee tegenover het land, het cultuurland 
tegenover de onontgonnen wildernis. Hiertoe behoort de herwaardering van de natuur 
als onderdeel van Gods schepping in de vroege Verlichting (fysicotheologie), de 
ontdekking van de natuur als een mystiek openbaringslandschap in het piëtisme en het 
19e-eeuwse protestantisme en de ontwikkeling van seculiere natuurbelevingsbeelden 
in de 20e eeuw. Dergelijke beelden zijn vaak genderspecifiek. Met name kunst- en 
literatuurgeschiedenis kunnen een bijdrage leveren aan de bestudering van deze 
beelden. 

2. Topografische beelden van het cultuurland, de zee en de wildernis. Daaronder vallen 
zaken als toponymie, cartografie, beeldbepalende architectuur, betekenisvolle 
landschapselementen (landmerken) en lokale gedenktekens (bv. begraafplaatsen). 
Dergelijke onderwerpen hebben niet alleen raakvlakken met erfgoedstudies, maar ook 
met geografie, architectuurgeschiedenis, landschapsarchitectuur en stedenbouwkunde. 

3. Grenslijnen tussen natuur en cultuur, zee en land, en de met grensoverschrijding 
verbonden rituelen. Daarbij zijn dijken, havens en sluizen te noemen, maar ook 
bijvoorbeeld galgenveldjes, drenkelingenkerkhoven, peilschalen en maritieme 
gedenktekens. Hier is vooral een antropologische blik nodig. 

Het is bovendien de vraag hoe de beleving van het landschap tegenwoordig wordt gestuurd, 
hoe de appreciatie van het landschap verandert en welke processen daarbij een rol spelen. Is 
er vooral sprake van persoonlijke belevingsmomenten of spelen ook de collectief beleefde 
identiteiten een rol? Hoe is deze beeldvorming in de loop der tijd veranderd? Wat betekent de 
beeldvorming voor specifieke groepen gebruikers? Wat waren de gevolgen van de opkomst 
van massatoerisme en vrije tijdscultuur, bijvoorbeeld wandelen, waterrecreatie en badcultuur? 
Hoe is de beeldvorming van de natuur gerelateerd aan het beeld dat gevestigden en 
buitenstaanders van zichzelf en elkaar hebben? 

Een afzonderlijk aspect vormt de verbeelding van natuur en landschap in de literatuur en 
beeldende kunsten. Aan het einde van de 19e eeuw vestigden overal in Europa groepen 
kunstenaars op het platteland, waarbij ze zich lieten inspireren door het specifieke van de 
regio. Hun romantiserende blik kleurde vervolgens weer het beeld dat anderen van het gebied 
hadden. De meeste kunstenaarskolonies vielen na de Eerste Wereldoorlog uiteen, maar 
individuele kunstenaars bleven de kuststreek in hun onderwerpkeuze centraal stellen. 
Opvallend is vooral het werk van expressionistische schilders als Emil Nolde, Gerrit Benner 
en hun Groningse collega’s van De Ploeg. 

Het zoeken is bij dit alles vooral naar belevingsaspecten en herinneringsmomenten die de 
betrokkenheid van het publiek bij het landschap kunnen versterken. Gebeurtenissen uit de 
Tweede Wereldoorlog, wadloopverhalen, smokkelroutes, belangstelling voor kunst en 
literatuur, vondsten uit de amateurarcheologie en mystieke ervaringen (‘leylijnen’) kunnen 
helpen de landschapshistorie van zijn stoffige imago te ontdoen. Uiteindelijk zal het echter 
moeten gaan vormen van kennis die de individuele beleving overstijgen, die het veranderende 



beeld van het landschap in verband brengen met maatschappelijke processen en als zodanig 
tevens aanknopingspunten bieden voor prognoses, beleid en actie. 

Samengevat: De bestudering van regionale identiteiten en mentaliteitsverschillen biedt zicht 
op de betrokkenheid van verschillende groepen bewoners en andere belanghebbenden bij 
de ontwikkeling van het gebied. De Friese identiteit blijkt bij nader inzien een flexibel 
begrip dat deel uitmaakt van een breed scala aan regionale identiteitsbeelden, die nader 
onderzoek vergen. De studie naar de beeldvorming van natuur en kustlandschap in 
Nederland dient beter aan te sluiten bij het buitenlandse onderzoek, dat zich de laatste 
decennia snel ontwikkeld heeft. 

6.5. Modernisering 

De modernisering van het platteland en dan met name de overgang van agrarische naar 
moderne samenleving in het derde kwart van de 20e eeuw plaatst het wetenschappelijke 
onderzoek voor dilemma’s. Deze overgang is expliciet in onze herinnering aanwezig, maar 
onwillekeurig stuurt hij onze blik. Geschiedschrijving vergt een zekere distantie, die hier niet 
altijd gemakkelijk te bereiken is. 

In het nabije verleden werd de overgang naar de moderne samenleving vooral door de sociale 
wetenschappen bestudeerd. Hieruit hebben rond het midden van de 20e eeuw vruchtbare 
onderzoekstradities ontwikkeld, die zich kenmerkten door een empirische en interdisciplinaire 
aanpak. De socioloog E.W. Hofstee pleitte in zijn afscheidsrede uit 1982 voor een 
herwaardering van de ‘sociografische traditie’. In zijn ogen zou het om een vorm van 
‘differentiële sociologie’ moeten gaan, die probeert de ontwikkeling van geografische en 
sociale verschillen door de tijd heen te verklaren. Niet het zoeken naar algemene theorieën 
dient daarin centraal te staan, maar vergelijkend onderzoek met behulp van (middle-range) 
theorieën van beperkte reikwijdte, die tijd- en plaatsgebonden regelmatigheden kunnen 
identificeren. 

Hofstee's oproep vond weerklank bij regionaal historici, antropologen en sociaalgeografen 
(Van der Wusten 1987; Flap 1987; Van den Brink 1996; Van Ginkel & al. 1998; Duijvendak 
2002). Ook individuele onderzoekers hebben zich door een dergelijke vraagstelling laten 
leiden (bv. Knippenberg & De Pater 1988; Knippenberg 1992). Maar dit alles heeft niet tot 
nieuwe onderzoeksprogramma’s geleid. Juist op dit vlak ontbreekt het aan handzame studies, 
die een empirische blik op de regionale en sociale verspreiding van sociale verschijnselen 
koppelen aan grotere theoretische vragen. De Amerikaanse trend om terug te keren naar de 
maatschappelijk relevante sociologie uit de tijd van C. Wright Mills heeft Nederland nog niet 
echt bereikt (Kuipers 2006; Burawoy 2005; Jeffries 2009).  

De sociografische traditie biedt – naast historische sociologie, culturele antropologie en 
verwante benaderingen – onzes inziens een passend kader om het onderzoek naar de 
transformatie van het waddengebied in de 20e eeuw interdisciplinair aan te pakken en de 
vereiste wetenschappelijke diepgang te geven. Een afgewogen combinatie van kwalitatieve en 
kwantitatieve onderzoeksmethoden (bv. netwerkanalyse) kan daarbij verhelderend werken. 

6.5.1. Dilemma’s van de herinnering 

De 20e eeuw is vooral aanwezig in de herinnering van onszelf en die van anderen. We vinden 
deze herinnering selectief in streekromans, krantenberichten, radio-opnamen en toevallig 



bewaarde tv-beelden. Maar vaak kunnen we ook een beroep doen op de ‘wilde herinnering’: 
schijnbaar authentiek en gevormd door eigen ervaringen, maar in feite gekleurd door latere 
gebeurtenissen, verbonden met meningen van derden en vermengd met gestileerde beelden uit 
de massamedia. Gedeelde herinneringen die op het eerste gezicht nog vlot toegankelijk lijken 
te zijn, blijken vaak persoonlijk gekleurd en uiterst divers. Kleine en overzichtelijke 
gemeenschappen zoals we die in het waddengebied nog vinden, blijken daarin nauwelijks te 
verschillen van stedelijke agglomeraties. 

De cultuur van de herinnering stelt wetenschappers voor dilemma’s. De bronnen zijn 
toegankelijk en overvloedig, maar daardoor sterk wisselend van kwaliteit. Iedereen kan zich 
bezig houden met oral history, iedereen gebruik leren maken van interviewtechnieken, maar 
het materiaal is schier onuitputtelijk en de kwaliteit sterk afhankelijk van de subjectiviteit van 
de verteller en de toehoorder. Lokale kennis is bovendien diffuus en verbonden met eigen 
ervaringen. Eenmaal onder woorden gebracht maakt hij deel uit van grotere 
betekenissystemen, die de ervaringen van een ruimere kring van toehoorders weerspiegelen 
zonder dat ze nog direct met de oorspronkelijke ervaring in verbinding staan. 

Projecten die gebruik willen maken van mondelinge herinneringen zullen onherroepelijk terug 
moeten vallen op de vakkennis van antropologen, volkskundigen en journalisten, die ervaring 
hebben met de gehanteerde methodiek, het stellen van de juiste vragen en de selectie van het 
materiaal. Het gaat om het zoeken naar verbindende aspecten en het vinden van een 
situatieoverstijgend perspectief, niet om het blindelings reproduceren van lokale kennis. 
Daarnaast is er een omvangrijk netwerk nodig van goed geïnformeerde vrijwilligers, die – 
gewapend met de hun aangereikte vakkennis – het materiaal kunnen aanleveren en 
toegankelijk maken. Subjectiviteit is onontkoombaar, maar hij mag onzes inziens niet leiden 
tot vormen van gesubsidieerde ‘mythenproductie’.  

De effecten van de wetenschappelijk onderzoek dienen daarbij niet onderschat te worden. Het 
vastleggen van de herinnering genereert nieuwe beelden, die invloed hebben op het zelfbeeld 
en de identiteit van de bewoners. Ze kunnen leiden tot het relativeren van bestaande beelden 
die in het huidige tijdsgewricht niet meer adequaat zijn of onvoldoende recht doen aan de 
gebeurtenissen in het verleden. Zo wordt in de Kennisagenda van de Waddenacademie gepleit 
voor een “relativering van het traditionele of archaïsche karakter van het gebied”, omdat een 
dergelijke visie niet zou stroken met de dynamiek van het waddengebied op de langere 
termijn. In het licht van de verwachte overschakeling naar een belevenis- en 
bezinningseconomie zou eerder een dynamisch zelfbeeld gewenst zijn (Kabat & al. 2009:57). 
Hoe sympathiek ook, een dergelijk therapeutisch perspectief mag de wetenschappelijke studie 
van feitelijke ontwikkelingen niet in de weg staan.  

6.5.2. Bedreigd bestaan 

De negatieve verwachtingen ten aanzien van de toekomst van Noord-Groningen leidden tot 
publicatie van het rapport Bedreigd bestaan uit 1959. Het rapport is typerend voor een groot 
aantal sociologische en beleidsmatige studies uit dit tijdvak. In nieuw onderzoek van de 
Rijksuniversiteit Groningen worden de feitelijke ontwikkelingen vergeleken met de 
verwachtingen die toen leefden. Daarbij staan de modernisering van het platteland, 
gerelateerd aan verwante processen als industrialisatie, verstedelijking, forensisme, 
schaalvergroting en de veranderende rol van de landbouw centraal.21 Het is de vraag wat dit 
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alles betekende voor verschillende sociale groepen en hoe deze groepen daar weer op 
reageerden. Onderzoeksbureau CAB uit Groningen (o.l.v. Jan Dirk Gardenier) bereidt een 
soortgelijk onderzoek naar de huidige sociale situatie in het gebied voor.22 Vergelijkbaar 
onderzoek naar leefbaarheid en krimp op het platteland, met name in Zeeland, wordt gedaan 
door de geograaf Dr. Frans Thissen (UvA). 

Een dergelijke vraagstelling is relevant voor grote delen van het waddengebied en verdient 
navolging. Ook vergelijking met het Duitse waddengebied kan hier mogelijk verhelderend 
werken. De periode na de Tweede Wereldoorlog kenmerkte zich door diepgaande 
veranderingen. Landarbeiders vertrokken of werden omgeschoold, middenstander, vissers en 
kleine boeren stopten hun bedrijf of lieten zich uitkopen, nieuwkomers vestigden zich op het 
platteland. De identiteit van het gebied veranderde en daarmee ook het zelfbeeld van de 
verschillende groepen bewoners en gebruikers. Deze veranderingen zijn bovendien in hoge 
mate generatiespecifiek: de spraakmakende babyboomgeneratie beleefde de modernisering 
van het platteland geheel anders dan eerdere of latere generaties. 

Een vluchtige blik op de relevante sociale indicatoren (kwaliteit van het woningbestand, 
leeftijdsopbouw, gemiddeld inkomen en scholingsniveau van de bevolking) laat zien dat de 
impact van deze veranderingen van dorp tot dorp sterk verschillend is. Gebieden met groei 
(centraal Groningen) bevinden zich bovendien pal naast gebieden met ‘krimp’, die extra 
zwaar worden getroffen door ontgroening en vergrijzing evenals door de opeenstapeling van 
sociaaleconomische en culturele achterstandssituaties. De ‘kwestie Ganzedijk’ uit 2007 is wat 
dit betreft typerend: de plannen voor sanering van deze sociaal zwakke plattelandsbuurt 
leidden tot een protestbeweging tegen de leegloop van het platteland, die in heel Nederland 
weerklank vond. 

De problematiek van het veranderende platteland kan in een aantal punten worden 
samengevat: 

• Economisch: Met de modernisering van de landbouw veranderde tevens het aanzien 
van het landschap door ruilverkavelingen, bouw van megastallen en aanleg van 
gaswinningslokaties, autowegen, bosschages, wandelcoulissen en voorzieningen voor 
de pleziervaart. Een groot deel van het woningbestand werd gesaneerd. Kleine dorpen 
liepen leeg, terwijl de grotere plaatsen werden uitgebreid met nieuwbouwwijken, 
winkelcentra en bedrijventerreinen. Op de eilanden verrezen uitgestrekte parken met 
recreatiewoningen. Nieuwe havenfaciliteiten en stadsuitbreidingen slokten hele 
stukken platteland op, terwijl oude industrietakken wegvielen. Ontvolking, vergrijzing 
en de-industrialisatie in de ene streek gingen gepaard met vestiging van nieuwe 
bedrijven en suburbanisatie in een andere. 

• Sociaal: De veranderingen kwamen niet zozeer van buitenaf, maar eerder nog van 
binnenuit. Oude elites verloren aan invloed, nieuwe sociale lagen lieten luidkeels van 
zich horen. Niet alleen stedelingen die zich vestigden op het platteland drukten een 
stempel op hun omgeving, meer nog deden dat de succesvolle lokale ondernemers, 
autoverkopers, vastgoedhandelaren, aannemers, bestuurders en politici – vaak onder 
het motto “nieuw is beter dan oud” of “opgeruimd staat netjes”. De komst van de 
sociale wetgeving en woningbouw doorbrak de bestaande 
afhankelijkheidsverhoudingen, maar creëerde tevens nieuwe vormen van 
afhankelijkheid. Het wegvallen van de sociale controle en de dorpsroddel werd als 
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bevrijdend ervaren. Hij leidde tegelijkertijd tot vormen van anonimisering, 
formalisering en schaalvergroting die verlammend werkten op de mogelijkheid tot 
zelfredzaamheid en zelforganisatie. 

• Politiek: De lokale en regionale overheden verscheen steeds nadrukkelijker in beeld, 
niet alleen als beheerder van ruimtelijke ordening en infrastructuur, als opdrachtgever 
voor de woningbouw en hoofduitvoerder van de sociale wetgeving: zij bepaalden ook 
de definitie van de situatie en de richting van de gewenste ontwikkeling. Gevestigde 
belangengroepen nestelden zich binnen het overheidsapparaat, terwijl anderen daar 
juist van werden uitgesloten. In toenemende mate breidde deze publieke arena zich uit 
tot het maatschappelijke middenveld, waar via raadpleging van de verzuilde achterban, 
inschakeling van georganiseerde belangengroepen en vormen van burgerparticipatie 
steeds ruimere kringen in het beleid werden betrokken. 

• Cultureel: Relatief goed opgeleide jongeren trokken weg en maakten plaats voor 
forenzen, Randstedelijke migranten, tweede huizenbezitters en professionals, die niet 
altijd aansluiting vonden bij het lokale gemeenschapsleven. Dat leidde in sommige 
regio’s tot spanningen en het krampachtig vasthouden aan lokale cultuuruitingen en 
vormen van identiteitsbeleving, die door de nieuwkomers weer als ‘achterlijk’ werden 
ervaren. De opkomst van het massatoerisme, vermaaksindustrie en alternatieve 
cultuuruitingen (wadlopen, zeehondencrèche, oerol) hadden een soortgelijk effect. Het 
‘vermarkten’ van landschappelijke en culturele waarden bracht bovendien nieuwe 
spanningen met zich mee. De integratie van oud en nieuw verliep soms probleemloos, 
maar in andere gevallen was sprake van het tegendeel. Waar de nieuwkomers 
grotendeels ontbraken, hoopten de culturele achterstanden zich dikwijls op of deed –
als het geld daarvoor aanwezig was – de moderne massacultuur extra krachtig zijn 
intree. De verschuivingen in identiteitsbeleving kwamen al ter sprake. 

Samengevat: De overgang van de pre-industriële naar de moderne samenleving in het derde 
kwart van de 20e eeuw kleurt de herinnering, maar vertekent hem ook. Dat plaatst de 
onderzoeker voor dilemma’s. Kwalitatieve methoden als oral history bieden uitstekende 
mogelijkheden om deze veranderingen in kaart te brengen, maar ze dienen ingekaderd te 
worden door een degelijke sociaalwetenschappelijke en sociaalhistorische vraagstelling. 
De onderzoekstraditie van de sociografie biedt wat dit betreft goede aanknopingspunten. 

Bijlage 1: Sleutelonderzoekers 

Prof.dr. J. Bazelmans, RCE/VU/Waddenacademie 
Prof. Dr. G. Borger, UvA / VU (historische geografie) 
Dr. IJ. Botke, Niehove (regionaal historicus) 
Dr. A.J. Brand, Fryske Akademy (maritieme geschiedenis) 
Dhr. J. Bremer, Wieringerwaard (regionale geschiedenis)) 
Prof. Dr. P.E.J.M. van Dam, UvA (waterstaatsgeschiedenis) 
Prof. Dr. M. Duijvendak, RUG (regionale geschiedenis) 
Prof. Dr. N. Fischer, Universität Hamburg (volkskunde) 
Prof. Dr. G.Th. Jensma, RUG (Friese taal- en letterkunde) 
Dr. J. van der Kooi, Buitenpost (volkskunde) 
Prof. Dr. P. Kooij, RUG / WRR (agrarische geschiedenis) 
Prof. Dr. Y.B. Kuiper, RUG (godsdienstwetenschappen) 
Drs. M. Manders, RCE (maritieme archeologie) 
Drs. A.M.M. van Marrewijk, Projectbureau Belvedere (LANCEWAD) 
Prof. Dr. D. Meier, Justus-Liebig-Universität Giessen (archeologie middeleeuwen) 



Prof. Dr. J.A. Mol, UL / Fryske Akademy (Middeleeuwen) 
Prof. Dr. L. Noordegraaf, UvA (regionale geschiedenis) 
Prof. Dr. M. Rheinheimer, Syddansk Universitet (regionale geschiedenis) 
Drs. M. Schroor, Bureau Varenius (regionale geschiedenis) 
Prof. Dr. Ir. Th. Spek, RUG / RCE (landschapsgeschiedenis) 
 

Bijlage 2: Nederlandse Onderzoeks Databank (NOD) 

Projecten en programma’s, die (potentiële) raakvlakken hebben met geschiedenis en 
cultuur van het Waddengebied 
 
Vetgedrukt: lopende projecten. 
Gemarkeerd met *: dissertatieprojecten. 
 
Bron: Nederlandse Onderzoeks Databank NOD 
(http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/). Aangezien deze databank grotendeels is 
opgebouwd door de gegevens die de verschillende instellingen hebben aangeleverd, is hij 
tamelijk onvolledig. 
 
Projectnaam Looptijd Organisatie Onderzoekers 
Domaniale structuren in de Friese landen 
in de Middeleeuwen 

01/2001 -  Fryske Akademy *Drs. P.N. Noomen 

Inventarisatie en uitgave brieven Halbertsma 01/2004 - 
onbekend 

Fryske Akademy Prof.dr. G.T. Jensma 

Uitgave Beneficiaalboeken 1543-1544 01/2004 - 
onbekend 

Fryske Akademy Drs. P.L.G. van der 
Meer, Prof.Dr. J.A. 
Mol 

Prekadastrale atlas van Friesland 01/1999 -  Fryske Akademy Prof.dr. J.A. Mol, 
Drs. P.N. Noomen 

Kloosters en maatschappij in de 
Middeleeuwen 

01/2001 - 
12/2008 

Fryske Akademy Prof.dr. J.A. Mol 

De ideologie van 'volk en land' in Friesland, 
1914-1946 

01/1998 - 
12/2008 

Fryske Akademy Dr. J. Frieswijk 

Kadastrale Atlas van Friesland 1832 01/1988 - 
08/2008 

Fryske Akademy Dr. J.H.P. van der 
Vaart 

Vertaling en heruitgave van Sibrandus Leo's 
Abtenlevens van Mariëngaard en Lidlum 

01/2004 - 
06/2008 

Fryske Akademy *Dr. H.T.M. Lambooij 

Namen van nederzettingen in Friesland 
tussen 1200 en 1500 

03/2002 - 
02/2007 

Fryske Akademy Dr. K.F. Gildemacher 

Gewestelijke financiën van Friesland 03/2002 - 
09/2007 

Fryske Akademy Dr. C. Trompetter 

Het maatschappelijk leven van de elite in 
Friesland 

01/2001 - 
12/2007 

Fryske Akademy Prof.dr. Y.B. Kuiper 

De akademiebibliotheek van Franeker in de 
periode voor 1700 

01/2001 - 
onbekend 

Fryske Akademy Dr. L. Wierda 

Doopsgezinden in de Friese Zuidwesthoek, 
1650-1811 

01/2002 - 
06/2007 

Fryske Akademy Dr. C. Trompetter 

Handboek: Friesland in de Nieuwe Tijd 01/2001 - 
onbekend 

Fryske Akademy Prof.dr. G.T. Jensma 

Historisch GIS Fryslân 1200-1850 01/2001 - 
onbekend 

Fryske Akademy S. Strating, Prof.dr. 
J.A. Mol 

Friese steenhuizen in de late Middeleeuwen 05/1999 - 
12/2008 

Fryske Akademy Drs. P.N. Noomen 

Oorlogvoering in de Friese landen tot 1550 01/2002 - 
12/2009 

Fryske Akademy Prof.dr. J.A. Mol 



Schoolmeesters van Friesland (1600-1950) 01/1998 - 
12/2009 

Fryske Akademy Drs. P.L.G. van der 
Meer 

Proletarisering en het ontstaan van de 
arbeidende klasse in Friesland 

01/1998 - 
onbekend 

Fryske Akademy Dr. J. Frieswijk 

Geschiedenis van het beroepsonderwijs in 
Friesland 1900-1995 

01/1996 - 
06/2006 

Fryske Akademy Drs. R. van Hemmen 

Protestants-christelijke identiteit van de 
onderwijzersopleidingen in Friesland 1880-
1980 

01/1999 - 
02/2004 

Fryske Akademy *Dr. G.E. de Vries 

Boek- en lezersgeschiedenis 01/1998 - 
01/2004 

Fryske Akademy, 
Huygens Instituut 

Prof.dr. G.T. Jensma 

Sociaal-culturele veranderingen in lokale 
gemeenschappen 

01/2000 - 
onbekend 

Fryske Akademy Dr. J.H.P. van der 
Vaart 

Simmer 2000: Friese emigranten 01/2000 - 
onbekend 

Fryske Akademy Drs. G. Bakker 

Friese identiteit in de vroege 
Middeleeuwen 

01/2004 -  RuG - 
Onderzoekschool 
Mediëvistiek 

Dr. W.S. van 
Egmond 

Dutch clinker-built ships in the 15th and 16th 
centuries 

07/2005 - 
07/2009 

RuG - GIA *Drs. A. Overmeer 

REDS: Realisatie Elektronische Databank 
Sonttolregisters (1497-1857) 

12/2006 - 
12/2007 

RuG - GIA Prof.dr. F.S. Gaastra,  
Dr. J.W. 
Veluwenkamp 

The development of the region of North-
Groningen as compared to the official 
government report ‘Threatened existence’ 
of 1959, since 1959 

09/2008 - 
09/2012 

RuG - Opleiding 
Geschiedenis 

*K.G. Melis MA 

Strategische beslissingen van migrerende 
Groningers op het gebied van beroep, 
huwelijk en kindertal (1811-1940): 
motieven, mogelijkheden en resultaten 

01/2003 -  RuG - N.W. 
Posthumus 
Instituut 

*Drs. R. Westerholt  

Banking on the fringe. Cashiers, bankers 
and lending in three regions of the 
Netherlands (the North, Twente and 
Brabant), 1865-1940 

10/2006 -  RuG - N.W. 
Posthumus 
Instituut 

*F. Joustra MA 

Between actors and concepts: the making 
of regional economic policy in the 
Netherlands and Germany 1950-2000 

03/2007 - 
03/2011 

RuG - N.W. 
Posthumus 
Instituut 

*A.M. Molema MA 

Boerenbestaan tussen markt en 
maatschappij, 1880-2000 

04/2004 - 
12/2009 

RuG - NAHI Dr. E.H.K. Karel 

De maakbare boer. Streekverbetering als 
instrument van het Nederlandse 
landbouwbeleid 1953-1970 

05/1999 - 
03/2005 

RuG - 
Onderzoekschool 
Geesteswetenschap
pen 

*Dr. E.H.K. Karel 

The Wadden Sea: a contested region 01/2000 - 
01/2004 

RuG - Economische 
Geografie 

*Drs. J.W. Wolff, Drs. 
R. Mulder 

Ruimte voor identiteit. De productie en 
reproductie van streekidentiteiten in 
Nederland 

07/1999 - 
01/2005 

RuG - Culturele 
Geografie 

*Dr. C.J.M. Simon 

Preserving the heritage of humanity? 
Obtaining world heritage status and the 
impact of listing 

08/2000 - 
05/2005 

RuG - Culturele 
Geografie 

*Dr. B.J.M. van der Aa

Creaturen van de macht. Cliëntelisme bij 
Willem Frederik van Nassau 

09/2000 - 
09/2004 

UvA - Huizinga 
Instituut 

*Dr. G.H. Janssen 

Disurbanisation in Zeeland 1700-1860: 
cultural changes 

12/2005 - 
12/2009 

UvA - Huizinga 
Instituut 

*Drs. A. Neele  

De Wynberch des Heren, godsdienstige 
veranderingen op Texel 1514-1572 

01/1993 - 
09/2005 

UvA - Afd. Kunst-, 
Religie- en 
Cultuurwetenschapp
en 

*Dr. G. van der Kooi 



Mobility in Noord Holland in the 19th and 
20th centuries 

01/1998 - 
12/2003 

UvA - IMEG Dr. C.M. Lesger, 
Prof.dr. L.A.C.J. 
Lucassen 

Historische Proxy-data en het klimaat in 
Nederland 1400-2000 

01/1998 - 
onbekend 

UvA - AMIDSt Dr. A. de Kraker 

Knooppunt Halbertsma. Joast Hiddes 
Halbertsma (1789-1869) en andere Europese 
geleerden over het Fries en andere talen, 
over wetenschap en over de samenleving 

06/2001 - 
09/2009 

UvA - Moderne 
Europese 
Letterkunde 

*Dr. A.P. de Jong 

Een ecologische transformatie aan de 
Noordzee kust: Ecosystemen, 
handelsnetwerken en instituties in Holland, 
Zeeland en het noorden van Duitsland, 1300-
1700 

02/2002 -  VU - Afd. 
Geschiedenis 

Prof.Dr. P.J.E.M. van 
Dam 

Hollanders as 'the Other'. Late medieval 
perceptions of identity in Hanseatic sources 

02/2009 - 
02/2010 

UL - Sectie 
Middeleeuwse 
Geschiedenis 

Dr. J.J Wubs-
Mrozewicz 

Trying-out. An anatomy of Dutch whaling and 
sealing in the nineteenth century, 1815-1885 

01/2006 - 
04/2008 

UL - Opleiding 
Geschiedenis 

*Dr. J.C.A. 
Schokkenbroek 

Investerings- en beleggingsgedrag in de 
Friese vrachtvaart (ca. 1740 - ca. 1800) 

01/2006 -  UL - Opleiding 
Geschiedenis 

*Mr. R. Wegener 
Sleeswijk  

Lichaam, eer en recht in middeleeuws 
Friesland 

09/1999 - 
10/2008 

UL - Opleiding 
Engelse Taal en 
Cultuur (UL) 

*Dr. J.A. Nijdam 

Het Groninger boekbedrijf. Drukkers, 
uitgevers en boekhandelaren in Groningen 
tot het eind van de negentiende eeuw 

01/1998 - 
01/2005 

UU - 
Onderwijskunde 

*Dr. H.J. van der Laan 

Hier ziet men uit paleizen'. Het Groninger 
interieur in de zeventiende en de achttiende 
eeuw 

01/2004 - 
10/2005 

UU - 
Onderzoekschool 
Kunstgeschiedenis 

*Dr. J.B.H. de Haan 

De levensloop van gemeenschappen in 
perifere gebieden in West Europa, die zich 
bewust hebben afgezonderd van de 
(stedelijke) samenleving 

01/2002 - 
12/2006 

UU - NERTHUR 
Graduate School 

*Dr. L.B. Meijering 

Forgotten land; reclamation, habitation, water 
management and early urban development in 
the peaty areas in the western part of the 
Netherlands 

02/2006 - 
12/2007 

WUR - Sociaal-
ruimtelijke analye 

*Dr. C.H.M. de Bont 

Rurale beelden en identiteiten 01/2008 - 
12/2012 

WUR - Rurale 
sociologie 

Prof.dr.ir. J.S.C. 
Wiskerke & al. 

Lichamelijk geweld onder jongeren op het 
platteland en in de stad, 1960-2005 

02/2009 - 
02/2012 

WUR - Rurale 
sociologie 

Dr. D. Weenink 

Agrarische en rurale dynamiek in het 
metropolitane landschap 

01/2008 - 
12/2012 

WUR - Rurale 
sociologie 

Prof.dr.ir. J.S.C. 
Wiskerke & al. 

Strijd en beleid rond de groene ruimte. 
Onderzoek naar discoursen m.b.t. gebruik en 
inrichting van het landelijk gebied [Fryslân] 

begin 2000 
- 10/2006 

WUR - Rurale 
sociologie 

*Dr. W.J. Boonstra 

De trek naar het platteland, nieuwe 
plattelandbewoners en 
plattelandsontwikkeling in Nederland 

begin 1999 
- 12/2003 

WUR - Rurale 
sociologie 

*Drs. T. van der Ziel 

De potentiele bijdrage van nieuwe vormen 
van verantwoordelijk bestuur aan duurzame 
plattelandsontwikkeling 

01/2003 - 
12/2008 

WUR - Rurale 
sociologie 

*Drs. P.H.M. Derkzen 

Landschapsgrenzen in de Waddenzee 02/2007 - 
12/2007 

WUR - Alterra Drs. M.E.A. 
Broekmeyer 

A comparative analysis of the Wadden Sea 
for the nomination on the World Heritage list 

02/2007 - 
09/2007 

WUR - IMARES Dr. M.J. Baptist 

Werelderfgoednominatie Waddenzee 03/2006 - 
12/2006 

WUR - IMARES Dr. N.M.J.A. Dankers 

The Outstanding Universal Values of the 01/2007 - WUR - IMARES Dr. M.J. Baptist 



Wadden Sea:an ecological perspective 12/2007 
Tekens in de tijd: verbeteren van de 
toepassing van culturele en historische 
perspectiven bij het plannen en ontwerpen 
van metropolische landschappen in 
Nederland en Vlaanderen 

01/2002 - 
10/2004 

WUR - 
Landgebruiksplanni
ng 

*Dr.ir. K.A.M. van 
Assche 

Close encounters with the Dutch: The North 
Sea as near-core region for a nascent 
modern world (1550-1750) 

05/2003 - 
11/2007 

IISG Amsterdam Prof.dr. A.F. Heerma 
van Voss, Dr. B.M.A. 
Poulsen, Dr. C. van 
Bochove, Dr J. van 
Lottum 

Taal en identiteit op de Waddeneilanden 01/2000 -  Meertens Instituut *Drs. M.M. Jansen 
Communities claiming tales [o.a. 
Groningen] 

01/2006 -  Meertens Instituut Drs. M.B.G. van Dijk, 
Dr. T. Meder 

 
 
Programma's, deelprogramma's en 
themagebieden 

Looptijd Organisatie Onderzoekers 

People, Space & Places in History 01/2004 -  RuG - N.W. 
Posthumus Instituut 

Prof.dr. M.G.J. 
Duijvendak, Dr. A.J. 
Schuurman 

Groepsvorming en civil society 01/2003 -  RuG - N.W. 
Posthumus Instituut 

Dr. M.P.C. van der 
Heijden, Prof.dr. 
M.H.D. van Leeuwen 

Sociale status en culturele ontmoetingen: het 
ontstaan en verdwijnen van identiteiten 

01/2003 - EUR - Faculteit der 
Historische en 
Kunstwetenschappe
n 

Prof.dr. A.M. Bevers 

Nederlandse identiteit als resultante van de 
interactie van religie, cultuur en kunst (ca. 
1400 - ca. 1700) 

01/1999 -  VU - Afd. Kunst en 
Cultuur 

Prof.dr. J.M. Koppenol

Bestaanszekerheid en beheer in de 
kustgebieden [Rijn-Maas delta] 

01/2004 - UvA - AMIDSt Prof.dr. I.S.A. Baud 

Governance and sustainability in the Rhine-
Meuse delta 

01/2004 -  UvA - AMIDSt  Prof.dr. I.S.A. Baud 

The creation of identity as a cultural process - 
between nation state and Europe 

01/2006 -  RU - HLCS Prof.dr. C.M.G. 
Berkvens-Stevelinck 

Planning en organisatie van rurale gebieden 01/1998 - 
12/2010 

WUR - Mansholt 
Graduate School of 
Social Sciences 

Dr.ir. L.H.G. Slangen 

Rurale ontwikkeling en transformatie 01/1998 - 
12/2010 

WUR - Mansholt 
Graduate School of 
Social Sciences 

Dr.ir. L.H.G. Slangen 

Functioneren en ontwikkeling van 
landschappen voor mens en maatschappij 

09/2005 -  WUR - Alterra Prof.dr. P.F.M. Opdam 

Verbinden van principes van duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling met organisatie en 
besluitvorming (governance) in 
plattelandsgebieden 

09/2005 -  WUR - Alterra Prof.dr. P.F.M. Opdam

 

Bijlage 3: Belvedere-Projecten 

Project Looptijd Provincie 
Cultuurhistorisch transferium Kolhorn 01/2001-12/2001 Noord-Holland 
Kennisateliers Noord-Holland Noord 02/2002-12-2002 Noord-Holland 
Stolp in zicht 01/2003-02/2009 Noord-Holland 
Veldgids landschapselementen Noardlike Fryske Wâlden 03/2001-11/2003 Fryslân 



Glastuinbouw in het Friese Terpengebied 04/2001-04/2003 Fryslân 
Cultuurhistorie in Landschapsbeleidsplan Dantumadeel 01/2002-12/2003 Fryslân 
Boerenerven in het Friese Terpengebied 10/2002-12/2004 Fryslân 
Oude Paden - Nieuwe Wegen 01/2006-12/2007 Fryslân 
Van Wierde tot Wad, snijlijnen door tijd en ruimte 12/2000-10/2001 Groningen 
Het Hogeland Op Nieuw, agrarische schaalvergroting in 
Noord-Groningen 

01/2001-12/2003 Groningen 

Zernike kijkt uit over twee kastelen 01/2001-11.2005 Groningen 
Project Van Wierde tot Wad, snijlijnen door tijd en ruimte 12/2000-10/2001 Groningen 
Wonen aan de Winsumer Vecht van Groningen 12/2000-04/2002 Groningen 
Agrarisch Landschappelijk Bouwen in Noord-Groningen 11/2001-11/2003 Groningen 
Brede ruimtelijke identiteitsstudie voor de kern Aduard en 
omgeving 

06/2003-05/2004 Groningen 

Identiteitsvisie Damsterdiep Groningen 06/2003-07/2004 Groningen 
Borgstee Nittersum 11/2004-12/2005 Groningen 
Landschapsontwikkelingsplan Noord-Groningen 01/2004-12/2004 Groningen 
Sintjan 07/2006-01/2007 Groningen 
Wierden en waarden in Middag-Humsterland 02/2008-03/2008 Groningen 
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Ambitie
De Waddenacademie heeft de ambitie het waddengebied te (laten) ontwikkelen
tot een kraamkamer voor breed toepasbare, integrale kennis over duurzame
ontwikkeling van een kustgebied, waar natuurwaarden centraal staan en een
dragend onderdeel vormen van de lokale en regionale economie. Het gebied
ontwikkelt zich tot een ontmoetingsplaats voor wetenschappers uit binnen- en
buitenland, bestuurders, beleidsmakers en beheerders. Samen zoeken zij op
basis van interdisciplinaire kennis duurzame en innovatieve oplossingen. In
2020 vormt het trilaterale waddengebied het best gemonitorde en best
begrepen kustsysteem in de wereld.
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