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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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Geschiedenis, herinnering en beleving: naar een cultuurhistorische en sociaal-wetenschappelijke
onderzoeksagenda voor het Waddengebied
Jos Bazelmans1
0. Samenvatting
De vormgeving van een duurzame en maatschappelijk aanvaardbare, dat wil zeggen rechtvaardige
toekomst van het gebied vraagt om intensief sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de wijze waarop
bewoners, bezoekers, leken, experts en beslissers zich tot elkaar verhouden, en tot het Waddengebied en
zijn verleden en toekomst. Een historisch-antropologische benaderingswijze is hiervoor het meest
geschikt, mits sprake is van een nadrukkelijke oriëntatie op de kennisvraag die bij de verschillende
betrokken groepen leeft.
De grootste uitdaging ligt in het overbruggen van het verschil tussen een benadering die de Wadden ziet
als de fysieke resultante van een natuurlijke ontwikkeling – als een wildernis - enerzijds én menselijk
ingrijpen anderzijds en een benadering die het gebied ziet als een historisch product van de menselijke
verbeelding en gedrag, met andere woorden als een cultuurlandschap. De toekomst van het
Waddengebied kan niet los worden gezien van drieduizend jaar intensieve, menselijke betrokkenheid en
van de waarden die het hierdoor voor verschillende betrokken groepen vertegenwoordigt.

1

Met medewerking van Hans Mol, Annet Nieuwhof, Johan Nicolay, Otto Knottnerus, Henk Baas, Guus Borger, Jan
Kolen, Meindert Schroor en Thijs Maarleveld. De verantwoordelijkheid voor de tekst berust echter geheel bij de
auteur.
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1. Inleiding
De Wadden gelden algemeen als een van de belangrijkste intergetijdengebieden van de wereld. De
natuurwaarden genieten daarom als vanzelfsprekend bijzondere, juridische en institutionele vormen van
bescherming. Het gebied kent echter ook een intensief en gevarieerd gebruik door bewoners en bezoekers.
Het politiek-maatschappelijke debat over de zorg voor het Waddengebied wordt daarom voor een
belangrijk deel bepaald door de vraag waar dit gebruik strijdig is met het behoud van de Wadden als
natuurgebied. Voor de beantwoording van deze vraag is het echter noodzakelijk om inzicht te krijgen in
de wijze waarop bewoners van het gebied hun leven en hun levensonderhoud vormgeven en in de wijze
waarop bezoekers het gebied zien en ervan gebruik maken. En hoe heeft deze bestaans-, levens- en
gebruikswijze zich historisch gevormd? Op hoofdlijnen zijn dit de vragen die in deze onderzoeksagenda
worden uitgewerkt. Het gaat hier met andere woorden om vragen met betrekking tot mensen (de p van
people), hun sociale organisatie, hun verhouding tot hun verleden (een vierde p van past) en hun
betekenisgeving en waardering van en omgang met hun natuurlijke en cultuurlandschappelijke omgeving
(de p van planet).
Vanaf de jaren zeventig, met de opkomst van een sterk milieubewustzijn en van de georganiseerde
milieubeweging, is een aantal opeenvolgende thema’s dominant geweest als het gaat om de vraag naar de
strijdigheid van menselijk handelen met het behoud van natuurwaarden: (de negatieve effecten van)
inpolderen, gaswinning, kokkelvisserij en, voor de dag van vandaag, de oogst van mosselzaad. De
ingrijpende gevolgen van de klimaatverandering lijken zich te ontwikkelen tot hét onderwerp van debat
en controverse voor het komende decennium. De discussie over genoemde issues wordt voor het
Waddengebied al decennialang en tot op de dag van vandaag gekenmerkt door conflict en politiekjuridische escalatie. Trage en onvolkomen besluitvorming en het uitblijven van oplossingsgericht
handelen is veelal het resultaat. Dit staat niet alleen op gespannen voet met een streven naar efficiëntie en
effectiviteit, maar ook met de opgave te komen tot duurzame en rechtvaardige oplossingen. Het gebied
gaat achteruit terwijl tegelijkertijd onduidelijk is of alle relevante ‘stemmen’ gehoord en op een
democratische wijze ‘gewogen’ en verdisconteerd worden.
Het is ook de vraag of de meest relevante problemen aan de orde komen als het gaat om de vormgeving
van een levensvatbare en duurzame toekomst van het gebied.2 Hiervoor is uiteraard een brede verkenning
noodzakelijk van trends en ontwikkeling op het gebied van klimaat, bodem en ecologie. De natuur vormt
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immers de Wadden. Voor een slagvaardige en rechtvaardige ontwikkeling en implementatie van
oplossingen is echter vooral ook kennis noodzakelijk van de wijze waarop bewoners en bezoekers,
gevestigden en buitenstaanders, experts, beleidsmakers en leken, burgers en beslissers zich tot elkaar en
tot het gebied en zijn geschiedenis verhouden en welke voorstellingen zij hebben van de toekomst van het
Waddengebied. Niet alleen de natuur maar ook mensen bouwen aan de Wadden. Welke voorstellingen
bestaan van het gebied en van zijn ontwikkeling in verleden en toekomst? Aan welke vormen van kennis
wordt in dat verband waarde gehecht? Welke betekenissen en waarden heeft het gebied en op welke wijze
werkt dat door in gedrag? Welke vormen van formele of informele samenwerking of oppositie spelen een
rol? Welke wegen worden bewandeld om private en publieke belangen met elkaar in overeenstemming te
brengen? Het zijn deze brede en algemene vragen die een uitwerking verdienen in een reeks van concrete
vragen binnen een (cultuur-)historische en sociaal-wetenschappelijke onderzoeksagenda voor het
Waddengebied.3
Het (cultuur)historische en sociaal-wetenschappelijke onderzoek voor het Waddengebied is weinig
omvangrijk en versnipperd. Het betreft een veld van onderzoek dat binnen het Waddengebied weinig
aandacht krijgt. In het algemeen kent het ook geen oriëntatie op de kennisvragen die leven bij de
verschillende betrokken groepen. Een internwetenschappelijke agenda is dominant. Geestes- en sociaalwetenschappelijke invloed op beleidsvorming is vrijwel afwezig en is ook niet iets dat door
wetenschappers, beleidsmakers en bestuurders expliciet wordt gezocht. Het veld van onderzoek dient zich
daarom te emanciperen ten opzichte van gevestigde onderzoeksbelangen met betrekking tot klimaat,
geologie en bodem, ecologie en economie. Met een programmatische sturing is veel winst te boeken. Het
onderzoek dient daarbij echter af te rekenen met de idee dat alleen bèta’s “mensen zijn die iets kunnen”.4
De vraag naar “wat werkt” in de opbouw van een duurzame toekomst voor de Wadden kan en mag niet
alleen in technisch-instrumentele zin worden beantwoord. Het betreft hier uitdrukkelijk ook een sociaalculturele kwestie. Ontpolderen bijvoorbeeld, draagt ongetwijfeld bij aan de vergroting van de ecologische
diversiteit, maar stuit, zo bleek onlangs nog in Zeeland, op breed maatschappelijk verzet omdat deze
handelswijze op gespannen voet staat met gevestigde economische belangen en diepgewortelde waarden
2

Een belangrijke aanzet tot een meer systematische probleemanalyse voor het Waddengebied is het zogeheten
Cascademodel (IMSA 2007). Ook dit model is echter vrijwel uitsluitend op natuurwaarden georiënteerd.
3
Enkele willekeurige voorbeelden: Sommige vragen sluiten nauw aan op die binnen andere kennisvelden van de
Waddenacademie. Zoals de vraag naar de exploitatie van wad en kwelders in vroeger tijden. Andere vragen hebben
betrekking op het Noord-Nederlandse kustgebied als sociale gemeenschap. Wat is bijvoorbeeld het effect van de
ontzuiling op de sociale samenhang binnen de dorpen? Weer andere vragen betreffen de omgang met het erfgoed.
Het is bijvoorbeeld de vraag op welke wijze aan leegstaande kerken in de kustgemeenten een betekenisvolle
toekomst kan worden gegeven.
4
Minister Ronald Plasterk van OCW, De Volkskrant 12 november 2008.
3
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van de bewoners van het gebied. Ook in het Waddengebied staat ‘dynamisch kustbeheer’5 wellicht op
gespannen voet met een eeuwenlange traditie van kustverdediging.6

5

Löffler et al. 2008.
Een ander voorbeeld betreft het visserijdossier. De structurele reductie of uitbanning van kokkel-, mosselzaad- of
visvangsten ‘raakt’ vissers en visserijgemeenschappen niet alleen economisch maar ook psychologisch en sociaal en
in diepgewortelde voorstellingen van hun verhouding tot de natuur en van de plek die zij in hun eigen ogen van
oudsher in het gebied innemen.
4
6
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2. Ruimtelijk en historisch kader
Binnen de vormgeving van een cultuurhistorische en sociaal-wetenschappelijke onderzoeksagenda voor
het Waddengebied is een betrekkelijk brede, ruimtelijke, historische en sociale definitie van het gebied
noodzakelijk. In ruimtelijke zin gaat het in strikte zin om de eilanden, de Waddenzee en de kustgemeenten
tussen Den Helder en Reiderland.7 Hoewel buitenstaanders van oudsher – dat wil zeggen sinds de
afsluiting van de Zuiderzee - het gebied als één geheel beschouwen is het maar de vraag of dat ook voor
de bewoners geldt. De sterke landschappelijke geleding lijkt altijd op gespannen voet gestaan te hebben
met het ontstaan van samenhang en eenheid. Het is echter wel duidelijk dat de kleigebieden zowel
landschapsgenetisch als cultuurhistorisch tot het Waddengebied behoren.8 Hogere niveaus van aggregatie
vormen de provincies, de Staat der Nederlanden, het Waddenzeegebied van Nederland, Duitsland en
Denemarken, en de EU.
In historische zin heeft de portefeuille betrekking op de periode vanaf het eerste begin van de
aaneengesloten menselijke bewoning van het kustgebied, iets minder dan drieduizend jaar geleden, tot de
dag van vandaag. Deze relatief grote tijdsdiepte moet worden gekozen omdat al vroeg zichtbaar is hoe
menselijke gemeenschappen in het gebied een factor van formaat worden en zijn als het gaat om de
geologie en ecologie van het gebied en om de ruimtelijke vormgeving ervan. Niet minder interessant zijn
de opeenvolgende adaptaties van de Noord-Nederlandse kustgebieden in pre- en protohistorie aan de
natuurlijke en sociaal-politieke dynamiek van het gebied en haar omgeving. Binnen de portefeuille zal de
aandacht echter vooral uitgaan naar de Middeleeuwen, de vroegmoderne en moderne tijd, van de 8ste tot
en met de 20ste eeuw. Een toenadering tot de historische dimensie van het perspectief van bewoners en
bezoekers nodigt uit een bijzondere aandacht voor de geschiedenis van ‘de dag van gisteren’, dat wil
zeggen die van de (over)grootouders. In sociale zin, tot slot, staan niet alleen de bewoners of gevestigden
in het centrum van de belangstelling maar ook bezoekers of buitenstaanders. Het gaat om experts en
leken, om beleidsmakers, beslissers en burgers. Met de kanttekening dat het hier uiteraard geen
homogene, onveranderlijke entiteiten betreft. Buitenstaanders zijn soms part time bewoners en leken
onderscheiden zich door een hoge opleiding nauwelijks van experts.

7

Zie Kabat et al. 2009, 22 voor kaarten van de Wadden, het Waddengebied, de waddenprovincies en de
internationale Wadden.
8
Schoor 2008, 14.
5
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3. Een beknopte geschiedenis: 700 voor Chr. – 2000 na Chr.9
Uit archeologisch onderzoek weten we dat in het begin van de IJzertijd het Noord-Nederlandse
kustgebied door mensen werd gekoloniseerd. Meer dan 2500 jaar geleden ontstond een situatie waarin het
natuurlijke aanbod van zand en klei ‘een antwoord’ bood op de steeds trager verlopende, postglaciale
stijging van de zeespiegel en konden migranten van de zandgronden in het binnenland zich vestigen op
nieuwe kwelders. Honderd of meer opeenvolgende generaties vormden vanaf het eerste begin in de
vroege IJzertijd tot op de dag van vandaag een vrijwel ongebroken keten van bewoners. In grote lijnen
wordt de geschiedenis van de bewoning en de verhouding van de bewoners tot hun natuurlijke en man
made omgeving door archeologen en historici in vijf perioden verdeeld: de voorgeschiedenis (van ca 700
voor Chr. tot ca 800 na Chr.), de Middeleeuwen (ca 800-1500), de vroegmoderne tijd (1500-1800), de
moderne tijd (1800-1940) en het huidige naoorlogse tijdsgewricht (1940-2009).
In de IJzertijd, de Romeinse IJzertijd en de vroege Middeleeuwen werd het gebied bevolkt door
krijgshaftig-agrarische stammen. In absolute zin ging het daarbij om betrekkelijk kleine aantallen, enkele
tienduizenden mensen in totaal. In vergelijking met het achterland was echter sprake van een betrekkelijk
hoge bevolkingsdichtheid. Hoewel het nog onbedijkte gebied onderhevig was aan regelmatige
overstromingen, en op het eerste gezicht dus als een mensvijandige omgeving kan worden beschouwd,
bood het in agrarisch-economische zin grote mogelijkheden, met name voor veeteelt. Permanente
bewoning was mogelijk door de bouw van huizen op uit plaggen opgebouwde podia (terpen of wierden).
Het betreft hier een unieke adaptatie. Het door zeearmen, kreken en prielen doorsneden gebied was voor
schepen goed toegankelijk. Voor verschillende perioden zijn dan ook intensieve contacten tussen het
Waddengebied en andere gebieden langs de kusten van de zuidelijke Noordzee goed gedocumenteerd.
Noord-Nederland behoorde slechts korte tijd tot het Romeinse rijk. Contacten met het gebied bezuiden de
rijksgrens bestonden er zeker wel. De grootschalige ontwikkelingen in de nadagen van het Romeinse rijk
betekenden ook voor het Noord-Nederlandse gebied een ingrijpende verandering en herschikking van
tribale groepen. In de 3de en 4de eeuw was waarschijnlijk sprake van een grootschalige ontvolking van het
gebied, mogelijk door grootschalige intertribale oorlogvoering. In sociaal-culturele zin had deze
discontinuïteit in bewoning grote consequenties.
In de 8ste en 9de eeuw kwam het gebied eerst binnen de invloedssfeer en later het machtsbereik van het
Frankisch-Karolingische rijk. Op de wat langere termijn betekende dit echter niet dat het
9

Zie Bazelmans et al. 2009 en Knottnerus 2009, met verdere verwijzingen.
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geweldsmonopolie binnen Noord-Nederland in centrale handen kwam te liggen. Tot aan het einde van de
vijftiende eeuw was namelijk sprake van een grote mate van versnippering in sociaal-politieke zin.
Hoofdelingen maakten in de Friese gebieden de dienst uit. Conflicten tussen families konden uitmonden
in gewelddadige en soms dodelijke vetes die over generaties heen werden gevoerd, hoewel ze ook
beslecht konden worden door de verlening van compensatie in edelmetalen of vee. Nog voor de vestiging
van een structureel hertogelijk gezag in het gebied bracht de introductie van het buskruit een
schaalvergroting van de politieke verhoudingen met zich mee.
De incorporatie van het gebied in het Karolingische rijk betekende uiteraard ook de kerstening van alle
bewoners van het gebied, hoewel het christendom waarschijnlijk pas na vele generaties echt ingreep op
het persoonlijke gevoelsleven van de gelovigen. Vanaf de 9de eeuw tot diep in de 20ste eeuw speelden
kerkelijke instellingen een vooraanstaande rol in lokale samenlevingen en in de vormgeving van de
gebouwde omgeving en het landschap. Zo is de rol van deze instellingen in bijvoorbeeld de dijkbouw niet
uit te vlakken. Deze kwam in de loop van de Volle Middeleeuwen van de grond en betekende een
omkering van de relatie tussen mens en natuur. Daar waar de zee vroeger bij hoge vloeden vrijelijk over
het hele gebied uitstroomde, werd ze nu buitengesloten. Dat betekende een enorme impuls voor de
mogelijkheden tot bewoning en agrarische exploitatie maar tegelijkertijd werd een nieuwe vorm van
rampspoed geboren. Daar waar bij stormvloeden dijken doorbraken, konden grote hoeveelheden mens en
vee verdrinken. Overigens trekt in de volle Middeleeuwen niet alleen de dijkbouw de aandacht maar ook
de grootschalige ontginning van de grote veengebieden in het binnenland op de overgang tussen de
kleigebieden en de zandgronden. In demografische zin moet de 9de tot en met de 14de eeuw daarmee een
belangrijke transitiefase zijn geweest: de grondslag voor ingrijpende ontwikkelingen in de vroegmoderne
tijd.
In de vroegmoderne tijd doen zich op het vlak van economie, politiek en geloof grote veranderingen voor.
Hoewel het gebied niet onbekend was met een bescheiden productie van boeren voor een (stedelijke)
markt, is in de 15de en 16de eeuw sprake van de ontwikkeling van een op de markt georiënteerde,
agrarische productie, agrarische specialisatie, de ontwikkeling van een verscheidenheid aan ambachten en
stedelijke groei. In economische zin monden de ontwikkelingen uit in een bloeiperiode, zoals zichtbaar is
in de monumentalisering van de gebouwde omgeving, de rijke materiële, private en religieuze cultuur,
een vooraanstaande politieke rol in de Republiek en de intensieve participatie in de internationale handel
en scheepvaart. De vele scheepsresten in de Waddenzee getuigen hiervan. In sociaal-politieke zin schikt

7
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men zich binnen het gebied naar een centrale macht en kristalliseren zich verschillende standen uit. De
Reformatie heeft in het gebied al vroeg en in ingrijpende zin invloed op de moral economy.
In de loop van de 19de eeuw maakt de landbouw in het gebied grote veranderingen door en komt een vorm
van agrarisch kapitalisme tot stand die ook van grote invloed is op de samenleving. Bouw- en grasland
wordt geconcentreerd in de handen van grote herenboeren die gebruik maken van grote aantallen
landarbeiders. Sociale ongelijkheid is voor de moderne tijd, en tot in de 20ste eeuw, een kernbegrip. In
politieke zin schikt het gebied zich naar de nieuwe verhoudingen binnen de nieuwe Staat der
Nederlanden. Burgerlijke elites spelen een centrale rol in de vormgeving van een situatie waarin een
provinciaal zelfbesef op sociaal en cultureel vlak betrekkelijk natuurlijk samengaat met loyaliteit aan staat
en koningshuis. Naast een breed scala aan religieuze denominaties ontwikkelt zich onder verschillende
bevolkingsgroepen levensbeschouwelijke perspectieven waarin onderzoek, vooruitgang, verheffing en
ontwikkeling een centrale rol spelen.
Voor de jongste geschiedenis is van wezenlijk belang de transitie die in het midden van de 20ste eeuw
wordt gemaakt van een situatie van schaarste naar een van overvloed. Hoewel in het gebied geen sprake
was van grootschalige industrialisatie en verstedelijking, stelde de voortschrijdende mechanisering de
bewoners in staat een geheel andere verhouding te kiezen tot hun natuurlijke omgeving en landschap.
Rationalisatie en schaalvergroting zijn de kernbegrippen voor het beschrijven van de ontwikkelingen in
de landbouw, de vormgeving van de gebouwde omgeving en de infrastructuur. Daarnaast veranderde door
de ontwikkeling van (grootschalig) toerisme - een uiting van de ontwikkeling van een welfare state – een
productielandschap zich in een consumptielandschap. Dit is één van de redenen dat het gebied in de loop
van de jaren zestig en zeventig – vooral door buitenstaanders - werd geherdefinieerd als natuurgebied.
Interventies ten gunste van natuurbehoud, -herstel en (zelfs) –ontwikkeling deden hun intrede. De sterke
vergroting van de mobiliteit in wonen, werken en reizen, met name vanaf de jaren zestig, maakten een
identificatie mogelijk met verschillende landschappen van waarde, in binnen- en (verre) buitenland. In
politieke zin participeerde het gebied uiteraard in de nationale vormgeving van een parlementaire
democratie maar dat verhinderde niet dat het een randgebied bleef. Secularisering en ontkerkelijking zijn
ook voor Noord-Nederland sleutelbegrippen in het begrijpen van ontwikkelingen op religieus en
levensbeschouwelijk vlak.

8
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4. Perspectief: ideeën en waarden
Het gebied van de Wadden wordt tegenwoordig vooral gewaardeerd om haar natuur, stilte en openheid.
De kwaliteit ‘duisternis’ is in het publieke en politieke debat aan een opmars bezig. Dit zijn de ruimtelijke
kernwaarden die het verdienen voor de toekomst veilig gesteld te worden. Ze zijn in diverse
beleidsvoornemens, wetten, richtlijnen en regelingen vastgelegd. Daarmee wordt invulling gegeven aan
een duurzame toekomst van het gebied. Hier wordt echter in zowel empirische als theoretische zin een
bredere definitie van het begrip ‘waarde’ gehanteerd. De onderzoeksagenda heeft niet alleen betrekking
op gecodificeerde waarden van het gebied. De vraag is breder: welke ruimtelijke waarden (of kwaliteiten)
vertegenwoordigt het Waddengebied voor gevestigden en buitenstaanders?10 In deze vraag wordt
‘waarde’ niet alleen opgevat als een bijzondere en belangrijke kwaliteit van het gebied, waar zorgvuldig
mee omgesprongen dient te worden. ‘Waarde’ wordt opgevat als een expressie van opvattingen over hoe
de wereld is geordend en georganiseerd of behoort te zijn.11 Aan welke wensbeeld met betrekking tot de
eigen omgeving geven de waarden uitdrukking? Slechts met deze benadering is begrip mogelijk van de
cognitief-emotionele betrokkenheid van de (diverse groepen van) participanten bij het gebied.
In het verlengde van de vraag naar de ruimtelijke waarde of betekenis van het gebied liggen de volgende
vragen:
-

Welke voorstellingen bestaan bij gevestigden en buitenstaanders – bewoners, bezoekers, experts,
beleidsmakers, leken, burgers en beslissers - van het gebied en zijn verleden en toekomst?

-

Welke waarden vertegenwoordigt het gebied en voor wie zijn deze waarden belangrijk?

-

Hoe worden deze waarden (economisch, sociaal, historisch, ideologisch) gerechtvaardigd? Dat wil
zeggen: waarom zijn ze belangrijk?

-

Welke kennis (in een brede betekenis van het woord, i.e. niet noodzakelijk wetenschappelijke kennis)
wordt van betekenis geacht voor de vormgeving van een toekomst die op deze waarden is gebaseerd?
En hoe wordt deze verkregen?

-

Welke voorstellingen over eigendom (in juridische en overdrachtelijke zin), privaat en publiek
belangen, rechten en plichten en zeggenschap worden gehanteerd?

10

Deze vraagstelling sluit direct aan bij de definitie van het begrip landschap volgens de European Landscape
Convention (2000): landschappen worden geïdentificeerd ‘by taking into account the particular values assigned by
them by the interested parties and the population concerned’.
11
Dumont 1986 (1980).
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-

Welke transformaties van het gebied zijn, naar het oordeel van experts en leken, van gevestigden en
buitenstaanders, dienstbaar dan wel strijdig met de genoemde waarden?

-

Op welke wijze vormen deze waarden een grondslag voor (idealen over) de vormgeving van de
toekomst?

-

In welke informele of formele (i.e. geïnstitutionaliseerde) gremia worden deze waarden uitgedragen
en inzet gemaakt van het debat over de toekomst van het gebied, en met welk succes?

-

Welke vormen van formele en informele samenwerking of oppositie spelen een rol?

-

Welke wegen worden bewandeld door gouvernementele en non-gouvernementele partijen worden
bewandeld om publieke en private belangen met elkaar in overeenstemming te brengen?

Bij de beantwoording van deze vragen lijkt een categoriale scheiding tussen bewoners en bezoekers,
tussen gevestigden en buitenstaanders, belangrijk te zijn, maar ook het onderscheid tussen experts en
leken, tussen beleidsmakers, beslissers en burgers.

10
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5. Beelden van het Noord-Nederlandse kustgebied

Voor een samenhangende studie van de sociale organisatie en politieke vertegenwoordiging van bewoners
en bezoekers en van de omgang met natuur, landschap en erfgoed van gevestigden en buitenstaanders is
het noodzakelijk doordrongen te zijn van het feit dat de publieke beeldvorming maar ook het onderzoek
sterk worden bepaald door twee beelden van het gebied. In de eerste plaats geldt het gebied als
betrekkelijk traditioneel en marginaal. In de tweede plaats wordt het gebied beschouwd als een
natuurgebied.
5.1. Herinnering: het Waddengebied al een traditioneel en marginaal gebied
Bezien vanuit het in sociaal-economische en culturele zin dominante Westen geldt het gebied rond de
Wadden als een relatief traditioneel en perifeer gebied. Het traditionele karakter geldt over het algemeen
als een positieve waardering. Het gebied wordt gevormd door open platteland, waarin de gebouwde
omgeving en de ruimtelijke ordening een goed beeld geeft van vroeger eeuwen. In sociale zin betreft het
relatief hechte face-to-face communities.
Het marginale karakter behelst echter een negatief oordeel. De bevolkingsdichtheid van het gebied is laag,
het aandeel in het bruto nationaal product laag en de werkeloosheid bovengemiddeld hoog. Het gebied is
sterk georiënteerd op de landbouw en het toerisme en kent een onvolmaakte aansluiting op de
(inter)nationale verkeersinfrastructuur. Bedreigende trends, zoals vergrijzing, demografische krimp en
leegstand, doen zich hier eerder voor in vergelijking met de meeste andere delen van het land.
Voor veel beschouwers geldt het traditionele en marginale karakter als een intrinsiek kenmerk van het
gebied. Niets is echter minder waar: het is een product van ontwikkelingen in de tweede helft van de 19de
en eerste helft van de 20ste eeuw en een gevolg van de Nederlandse staatsvorming en (inter)nationale
economische processen. Het betreft een proces van ruralisering, uitblijvende of mislukte industrialisering
en bestuurlijke marginalisering, waardoor het gebied in economische, sociale en culturele zin uit het
(inter)nationale beeld verdween. In de eeuwen voor ca 1850 was het gebied rond de Waddenzee echter,
dichtbevolkt, verstedelijkt, welvarend en werd de schoonheid van het gebied uitgedrukt in “de
uitnemende geschiktheid voor het menselijk gebruik”.12 De agrarische en maritieme rijkdom toonde zich

12

Schoor in prep. (vooral de kleigebieden).
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al sinds de volle Middeleeuwen in grootschalige interventies in het landschap en in een monumentale,
kerkelijke en profane architectuur. De regionale (materiële) cultuur kende een sterke internationale
oriëntatie. In bestuurlijke zin was het gebied weliswaar gefragmenteerd, maar wel zelfstandig en een
(inter)nationale factor van belang.
Een relativering van het traditionele of archaïsche karakter van het gebied biedt een interessante
invalshoek bij het denken over de toekomst van het Waddengebied. Veranderingen, ook van
diepgravende aard, zijn immers ook binnen het Waddengebied van alle tijden. Wellicht ligt, anders dan
bovengenoemd beeld van het gebied suggereert, juist een emancipatie van het gebied in het verschiet door
een combinatie van factoren die gunstig is voor het Waddengebied: een groeiend politiek-bestuurlijke
belang van de regio (binnen Nederland en Europa), een zelfbewuste culturele ontwikkeling (culturele
‘lokalisering’ als het tegendeel van culturele globalisering), de ruimtelijke ontkoppeling van vraag en
aanbod in de dienstensector, de ontwikkeling van een belevenis- en bezinningsecomomie13 en het
toenemende belang van ‘kapitale landschappen’ als vestigingsfactor in de kenniseconomie14. Deze lijn
van denken voorkomt wellicht onaangename verrassingen, i.e. economische ontwikkelingen die op
gespannen voet staan met een verondersteld structureel-perifere positie van het gebied en dus met zijn
cultuurhistorische en natuurwaarden, en biedt positieve aanknopingspunten voor het formuleren van op de
toekomst en op duurzaamheid georiënteerde scenario’s.
5.2. Beleving: het Waddengebied als natuurgebied
In de politieke en publieke verbeelding vormen de Wadden in de eerste plaats een natuurgebied dat het
verdient voor de toekomst veilig gesteld te worden. In het gebied is daarom sprake van ‘voorrang voor de
natuur met beperkt menselijk medegebruik’15. In het debat over de toekomst van de Wadden gaat men uit
van een nadruk op de bescherming en ontwikkeling ervan als natuurgebied en als uniek open landschap.
Toch wonen en werken in het gebied van oudsher – al bijna drie millenia - tienduizenden of

13

Het begrip beleveniseconomie is van Gilmore en Pine. Zij benadrukken dat authenticiteit een cruciale asset is in
het creëren van belevenissen (Gilmore en Pine 2008). Het begrip bezinningseconomie is van Bade en Van der
Schroeff s.a., 62: het fenomeen is in mijn ogen te beschouwen als een bijzondere vorm van beleveniseconomie, waar
“rust, reflectie, verdieping, oorsprong, spiritualiteit en authenticiteit” centraal staan.
14
Bade en Van der Schroeff s.a., 70.
15
Meier, Lodders-Elfferich en Hermans, 2004, 3. Opmerkelijk is het voorvoegsel ‘mede’ in ‘menselijk
medegebruik’. Blijkbaar is sprake van een natuurlijk gebruik van de Wadden?
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honderdduizenden mensen.16 Daarnaast wordt het gebied bezocht door grote aantallen toeristen uit
binnen- en buitenland. Vrijwel overal in het gebied is de eeuwenoude en contemporaine hand van vele
mensen te zien. Met evenveel recht zou het gebied van de Waddenzee een cultuurlandschap genoemd
kunnen worden. In zijn aard is de Waddenzee weliswaar geen voorbeeld van de gecultiveerde rurale
‘natuur’ van bijvoorbeeld Waterland of de Achterhoek maar toch ook zeker niet van de overweldigende
wildernis van bijvoorbeeld de Grand Canyon of de Gobi woestijn.17
De nadruk in de beeldvorming over de Wadden als natuurgebied heeft in de praktijk van onderzoek en
meningsvorming geleid tot een perspectief waarin de ontwikkeling van het gebied wordt gezien als een
fysieke resultante van natuurlijke processen, waarop de mens – veelal negatief – als een exogene factor
ingrijpt. Het discours van wetenschappers en natuurbeschermers lijkt op dit punt niet uiteen te lopen. Dat
verklaart waarom in het Waddenonderzoek al decennia een sterke nadruk ligt op natuurwetenschappelijk
onderzoek in het algemeen en geologisch en ecologisch onderzoek in het bijzonder. Sociaalwetenschappelijk onderzoek – en in mindere mate historisch onderzoek, is in volume en belang sterk
ondervertegenwoordigd. Het is de vraag of dat goed is. In de eerste plaats is het de vraag of het een
gelukkige keuze is te denken in een nevenschikking en betrekkelijke onafhankelijkheid van natuurlijke
systemen en menselijk handelen. In de tweede plaats: doet het geen onrecht aan het feit dat de Wadden in
de eerste plaats een sociaal-culturele ruimte is, met een eeuwen-, zelfs millennialange geschiedenis? In de
derde en laatste plaats: legt het niet een verantwoordelijkheid bij vakgebieden die moeilijk door hen te
dragen is? De natuurwetenschappen zijn weliswaar in staat veel informatie te verzamelen over
ecosystemen en deze systemen tot op zekere hoogte te ‘modelleren’ en te ‘verklaren’, maar ze kunnen
niet gevraagd worden te oordelen over de meest natuurlijke ontwikkeling van het gebied.18 Voorstellingen
van wat wenselijk is liggen besloten in zich ontwikkelende, historisch contingente, culturele kennis,
verworvenheden en conventies over de ons omringende ruimte. Tot slot beschikken
natuurwetenschappers niet over de kennis om meer duurzame gedragsvormen binnen het gebied vorm te
geven: het zijn immers mensen die het moeten doen.
16

Het aantal is uiteraard afhankelijk van wat verstaan wordt onder het gebied van de Waddenzee. In deze notitie
wordt het gebied gedefinieerd als de optelsom van de twintig gemeenten in en aan de Waddenzee (zie Watlas, thema
Overheid).
17
Vergelijk de opmerking van Dirk Sijmons, voormalig Rijksadviseur voor het landschap: “Ik heb lang gedacht dat
de Waddenzee nog ongerepte natuur was, maar ook daar ligt onder het wateroppervlak een verkaveling van
mosselbanken er wordt op garnalen en kokkels gevist: ook dat is cultuur geworden. Bij ons is iets natuur als we de
flora en fauna gecontroleerd hun gang laten gaan” (Trouw 7 juli 2008)
18
Het recente oordeel van de Raad van State inzake de vangst van mosselzaad in de Waddenzee lijkt een uiting in
extremis van deze onmogelijke rol: gevraagd wordt om het op natuurwetenschappelijke wijze aantonen van het
ontbreken van elk negatief effect.
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6. Thema’s van onderzoek
Voor de onderzoeksagenda binnen de portefeuillemaatschappij en cultuurhistorie worden vooralsnog vier
overkoepelende, samenhangende thema’s onderscheiden:
6.1. Gemeenschappen en identiteiten in het Waddengebied: onderzoek naar de sociale en politieke
organisatie van een rechtvaardige en duurzame toekomst van het Waddengebied
De Wadden kunnen beschouwd worden als een sociaal-politieke ‘arena’ waarin uiteenlopende en steeds
wisselende groepen van gevestigden en buitenstaanders een rol spelen. In de 19de eeuw en eerder was het
Waddengebied te typeren als een productielandschap van lokale, kleinschalige agrarische en
visserijgemeenschappen. In de loop van de 20ste eeuw veranderden de Wadden echter geleidelijk in een
consumptielandschap waarin lokale landbouw en visserij werden gemarginaliseerd en een
diensteneconomie ontstond waarin de interactie tussen lokale middenstand en grote massa’s toeristen
centraal stond. In hetzelfde tijdsbestek was sprake van ingrijpende wijzigingen in de politiek-bestuurlijke
situatie. Deze ontwikkelingen voor de periode tussen 1850/1900 en 2008 zouden niet alleen beschreven
moeten worden in getalmatige en institutionele termen maar vooral ook in historisch-antropologische zin:
welke groepen worden door gevestigden en buitenstaanders/bezoekers zelf onderscheiden, in wat
onderscheiden zij zich van elkaar, hoe zijn ze georganiseerd, in welke contexten manifesteren ze zich, hoe
verhouden ze zich tot elkaar, hoe hebben ze zich ontwikkeld, etc.? Welke kennis van het gebied zien de
betrokken groepen als betekenisvol? Het onderzoek moet het mogelijk maken de contemporaine
‘competitie’ binnen het Waddengebied om natuurlijke, culturele en economische waarden beter te
begrijpen, een inschatting te maken van perspectief en inzet van relevante participanten en groepen in het
debat over de toekomst van de Wadden en een oordeel te geven over wat nodig is voor de vormgeving
van een duurzame én maatschappelijk aanvaardbare toekomst voor het gebied. Bestaan binnen het gebied
‘mechanismen’ waardoor congruentie in opvattingen, wensbeelden en maatregelen wordt bereikt of
vraagt het debat over een duurzame en rechtvaardige toekomst om de introductie van nieuwe
overlegvormen en beslismodellen?
Kennisvragen thema 1: Onderzoek naar de sociale en politieke
organisatie van een rechtvaardige en duurzame toekomst van het
Waddengebied
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-

Welke groepen worden door gevestigden en buitenstaanders/bezoekers zelf
onderscheiden en in welk opzicht onderscheiden ze zich van elkaar? Welke historische,
landschappelijke (eiland of kust), ruimtelijke (regio, dorp of buurt),
bloedverwantschappelijke of etnische (Fries of niet-Fries) referenties spelen bij de
definitie van verschillen tussen mensen een rol? Hoe zijn deze groepen in sociale en/of
politieke zin georganiseerd, in welke contexten manifesteren ze zich, hoe verhouden ze
zich tot elkaar en hoe hebben ze zich ontwikkeld?

-

Welke vormen van individualiteit en gemeenschap hebben zich ontwikkeld, mede in het
licht van ontzuiling, ontkerkelijking, groeiende mobiliteit, economische groei en
differentiatie, onderwijs, nieuwe media, moderne vormen van communicatie en de
vergroting van de menselijke actieradius?

-

Welke vormen van economische en cultureel ondernemerschap kunnen in het gebied
worden onderscheiden en welke culturele dimensies (i.c. houding tegenover risico en
innovatie) zijn hiervoor typerend?

-

Welke kennis van het verleden en het heden van het gebied zien de betrokken groepen
als betekenisvol?

-

Welke informele en informele vormen van participatie of vertegenwoordiging, overleg
en besluitvorming kunnen worden onderscheiden en op welke wijze en met welk effect
worden natuur- en cultuurlandschappelijke waarden hierin over het voetlicht gebracht?

-

Wat is de bekendheid met en draagvlak voor (inter-)nationale wet- en regelgeving en
beleid met betrekking tot de bescherming van natuur- en cultuurlandschappelijke
waarden?

-

Bestaan binnen het gebied ‘mechanismen’ waardoor congruentie in opvattingen,
wensbeelden en/of maatregelen wordt bereikt of vraagt het debat over een duurzame en
rechtvaardige toekomst om de introductie van nieuwe overlegvormen en beslismodellen?

6.2. Beleving: de verbeelding en waardering van het Waddengebied
Natuurwetenschappers hanteren idealiter een perspectief op natuur “als een fysisch-chemisch systeem van
elementen en processen die zich gedragen volgens mathematische principes”19. Het natuurlijke systeem
is in principe ontdaan van menselijke betekenis- of zingeving. Genoemd perspectief heeft ongetwijfeld
een groot effect op de publieke beeldvorming van natuur en politici en beleidsmakers lijken het – in ieder
geval in woord – de basis te willen laten zijn van beleidsbeslissingen. Het natuurwetenschappelijke
natuurbeeld concurreert echter met een veelheid aan ‘arcadische’ beelden van landschap en wildernis.20
Er lijkt sprake van een ingewikkelde interactie tussen de (veelal elitaire en kunstzinnige) articulatie en

19

Van Koppen 2002.
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verspreiding van deze beelden en ingrijpende maatschappelijke processen. Een studie van de vigerende
beelden van het natuur- en cultuurlandschap van de Wadden in de 19de en 20ste eeuw bij eilanders,
kustbewoners, bezoekers en beslissers is noodzakelijk.21 Speciale aandacht dient uit te gaan naar de vaak
sterke continuïteit in beeldvorming – iconisering – en het ontstaan van een groeiende mismatch tussen
beeld en werkelijkheid. Wie – en in welke omstandigheden en hoe – is in staat niet-dogmatische
‘lezingen’ van het landschap te formuleren en te populariseren? Een deelonderwerp betreft de recente
trend tot ‘valorisatie’ van natuur- en cultuurwaarden.
Kennisvragen thema 2: onderzoek naar de verbeelding en waardering
van het Waddengebied
-

Welke natuur- en cultuurlandschappelijke waarden worden onderscheiden (ongereptheid,
openheid, stilte, duisternis, authenticiteit, ouderdom, etc.)? Wanneer en in welke context
zijn ze gedefinieerd? Door wie worden ze als waardevol gezien?

-

Wat zijn de vigerende beelden van het natuur- en cultuurlandschap van de Wadden en
het Waddengebied in de 19de en 20ste eeuw bij eilanders, kustbewoners, bezoekers en
beslissers? Hierbij dient speciale aandacht uit te gaan naar de vaak sterke continuïteit in
beeldvorming, iconisering, canonisering en het ontstaan van een groeiende mismatch
tussen beeld en werkelijkheid

-

Wie, in welke omstandigheden en op welke wijze is in staat niet-dogmatische ‘lezingen’
van het landschap te formuleren en te populariseren? Bijzondere aandacht hierbij
verdienen de beeldende kunsten. Een deelonderwerp betreft de recente trend tot
‘valorisatie’ van natuur- en cultuurwaarden.

6.3. Geschiedenis van het Waddengebied
Hoewel het voor velen nog steeds verleidelijk is premoderne samenlevingen voor te stellen als
betrekkelijk onveranderlijk kan geconstateerd worden dat de menselijke groepen in het NoordNederlandse kustgebied sinds het eerste begin, bijna 3000 jaar geleden, zich hebben weten aan te passen
aan een reeks van zeer ingrijpende natuurlijke, sociaal-culturele en politiek-economische veranderingen.
Exemplarisch is de eerste kolonisatie van de kwelders die in de vroege IJzertijd voor het eerst in NoordNederland ontstonden. Hier wordt een studie voorgestaan van de op het Waddengebied betrokken
groepen en hoe zij zich in Middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw hebben verhouden tot ingrijpende
20

Het begrip ‘Arcadische tradities’ wordt beschreven door Van Koppen (2002): het betreft natuurbeelden waarin
sprake is van een positief esthetisch en moreel oordeel. Vergelijk het Nederlandse begrip ‘natuurschoon’.
21
Voor een eerste aanzet, zie Boomars 2006. Meer algemeen: Van Ool 2008.
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wijzigingen. Daarbij staat een perspectief centraal waarin de participanten geen lijdend voorwerp zijn
maar actief vorm geven aan hun toekomst. Welke economische, sociale én culturele factoren waren
beslissend voor het mislukken of welslagen van collectieve adaptaties aan een veranderende, natuurlijke
en sociale omgeving? Genoemde inzichten kunnen een basis vormen voor oplossingsrichtingen rond
heikele problemen in het Waddenzeegebied die de huidige natuurwetenschappelijke invalshoek
overstijgen.
Kennisvragen thema 3: de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis
over het verleden van het Waddengebied
-

Hoe ziet de natuur- en cultuurlandschappelijke ontwikkeling van het Waddengebied er
uit van het begin van de eerste bewoning tot aan de aanleg van de Afsluitdijk? Op welke
wijze ontwikkelde de mens zich tot een beslissende ‘geological force’?

-

Welke economische, sociale én culturele factoren waren in de laatste 2500 jaar
beslissend voor het mislukken of welslagen van collectieve adaptaties van bewoners aan
een veranderende omgeving?

-

Hoe ontwikkelde zich het nederzettingssysteem in de pre- en protohistorie en de
Middeleeuwen?

-

Hoe kregen in de volle Middeleeuwen de bedijkingen, de veenontginningen en de
waterstaat vorm?

-

Welke ontwikkeling is zichtbaar in de materiële en immateriële cultuur van het NoordNederlandse kustgebied in de Nieuwe en Nieuwste Tijd? Bij de beantwoording van deze
vraag verdient de sterke internationale oriëntatie van het gebied op het vlak van politiek,
economie en cultuur speciale aandacht.

-

Op welke wijze heeft de transformatie plaatsgevonden van een agrarische
schaarstesamenleving naar een op overvloed gebaseerde, postindustriële samenleving en
hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot de (on-)mogelijkheden van maatschappelijke
groepen en overheden om sociale en culturele identiteiten te definiëren?

6.4. Herinnering in het Waddengebied
In Europa is sinds de val van de Muur sprake van een herinneringskoorts.22 In veel van de meer sprekende
gevallen betreft het de vaak moeizame articulatie en emancipatie van de persoonlijke en sociale
geschiedenis van de vele slachtoffers van verschillende vormen van oorlogs- en staatsgeweld van de
‘korte’ 20ste eeuw. De ‘koorts’ betreft echter een breder fenomeen. De ‘gedisciplineerde geschiedenis’ van
22

Het begrip is van Andreas Huyssen (1995).
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het historisch-wetenschappelijke establishment heeft tegenwoordig de ‘wilde herinnering’ naast zich te
dulden: de meerstemmige, pluriforme verhalen over en door individuen, families, dorpen en vele andere
kleine gemeenschappen.23 Er is in de laatste decennia, als een effect van een globaliserende én
lokaliserende samenleving, een veelvoud van meer of minder geïnstitutionaliseerde vormen van
historische voorstellingen, elk met hun eigen karakter, doel en functie ontstaan, ook in het Waddengebied.
Voor het Waddengebied – als deel van het Friese cultuurgebied - is met bijvoorbeeld het werken van de
Fryske Akademy al lang sprake van een interessante interactie tussen “gedisciplineerde geschiedenis’ en
‘wilde herinnering’. En met Lancewad is recentelijk een uitputtende, breed toegankelijke, historische
informatie- en kennisinfrastructuur ontstaan.24 Studie dient echter gemaakt te worden van het genre25, de
inhoud, waardering en werking van de vele vormen van geschiedenis die relevant zijn voor de
verschillende actoren binnen het gebied van de Wadden: individueel, sociaal, cultureel (incl. (toeristisch)economisch) en politiek. Uiteraard is het de vraag hoe het veelvormige historische vertoog zich verhoudt
tot de voorstelling van de Wadden als natuurgebied.26
Kennisvragen thema 4: Herinnering en geschiedenis in het
Waddengebied
De antwoorden op de vragen onder thema 3 zijn relevant mede omdat ze stevige
wortels in de 19de-eeuwse ‘cultuurproductie’ hebben, die nog van het grootste belang is
voor de hedendaagse kennis en beleving van het erfgoed bij ‘het grote publiek’. Wat
betreft dit laatste dringen zich de volgende vragen op:
-

Welke vormen (genre, inhoud en waardering) van herinnering en geschiedenis zijn
tegenwoordig te onderscheiden die relevant zijn voor de verschillende actoren binnen het
gebied van de Wadden? Hoe kreeg en krijgt de ‘co-evolutie’ van de gedisciplineerde
geschiedschrijving van professionele experts enerzijds en de ‘wilde herinnering’ van
(groepen) van leken en amateur-archeologen en –historici vorm?

-

Hoe manifesteren vormen van herinnering en geschiedenis zich in geschrift, beeld en
gebouwde omgeving? Welke rol spelen deze manifestaties van herinnering in
geschiedenis in het individuele, sociale, (toeristisch-)economische en politieke domein?
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De begrippen ‘gedisciplineerde geschiedenis’ en ‘wilde herinnering’ zijn van Jonker 2008.
Zie www.waddenzee.nl.
25
Van bijzondere betekenis is de wijze waarop bewoners hun omgeving hebben benoemd en benoemen. In het
onderzoek van toponiemen kan een goede toegang verkregen worden tot houding ten opzichte van en beleving van
het landschap.
26
Interessant in dit verband is bijvoorbeeld het Pleidooi van Pingjum (2007) dat het Waddengebied nadrukkelijk en
uitsluitend ‘neerzet’ als cultuurgebied. Zie http://www.lancewadplan.nl/fileadmin/lancewad/pdf_files/
Pleidooi_van_Pingjum.pdf
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7. Transformaties
Naast de vier, meer algemene onderzoeksthema’s wordt binnen onderzoeksagenda ook een aantal
onderwerpen van onderzoek onderscheiden die van bijzondere relevantie zijn voor de toekomst van het
Waddengebied en ook om een sociaal-wetenschappelijke en historische invalshoek vragen. Het gaat hier
om uiteenlopende ontwikkelingen of transformaties die van grote invloed (lijken te) zijn op de toekomst
van het Waddengebied, zoals:
-

demografische krimp en vergrijzing,

-

de ontwikkeling van de werkgelegenheid binnen de verschillende sectoren (incl. effecten Europees
landbouwbeleid),

-

ontzuiling en ontkerkelijking, in combinatie met:

-

individualisering en de vorming van nieuwe vormen van gemeenschap (incl. nieuwe vormen van
cultureel zelfbewustzijn),

-

de externe toegankelijkheid van het gebied (en de mogelijke ontwikkeling van een
consumptielandschap dat slechts toegankelijk is voor een kapitaalkrachtige elite),

-

de vergroting van mobiliteit in wonen en werken en het ontstaan van een identificatie met
verschillende landschappen van waarde,

-

natuurontwikkeling en andere maatregelen ter ondersteuning van natuurwaarden en biodiversiteit
(bijvoorbeeld aan banden leggen (mossel)visserij en handkokkelen, aanleggen zoet/zout-overgangen,
dynamisch kustbeheer, etc.),

-

vervuiling en vervlakking/degradatie en verrommeling van het cultuurlandschap,

-

nieuwe vormen van energiehuishouding,

-

de erosie van het (archeologische) erfgoed, met name ook het scheepsarcheologische erfgoed in de
Waddenzee zelf, en:

-

de herbestemming en herontwikkeling van erfgoed.

De lijst verdient aanvulling en nadere uitwerking en prioritering.
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8. De lokale kennisvraag
De sociaal-wetenschappelijke en cultuurhistorische onderzoeksagenda voor het Waddengebied vraagt
juist in het huidige tijdsgewricht vraagt om een actieve en serieuze betrokkenheid van bewoners en
bezoekers bij de kartering van de kennisbehoefte. Waar heeft de belangstelling van gevestigden en
buitenstaanders bijvoorbeeld betrekking op als het gaat om de geschiedenis van het gebied? Welke
inzichten dragen bij aan hun begrip van de huidige situatie in de Waddenzee? Hoe verhouden bewoners
en bezoekers zich tot politiek, beleid en wetenschap? Welk belang hecht men aan wetenschappelijke
kennis? En aan welke kennis is behoefte om op doordachte wijze, met vertrouwen en op een actieve wijze
de toekomst tegemoet te treden?
Gegeven deze specifieke kenmerken van de portefeuille wordt bijzonder belang gehecht aan
antropologisch onderzoek met een sterk historisch dimensie en aan participatieve, actie-georiënteerde
vormen van onderzoek. Een eerste stap op dit vlak behelst het afnemen van een veertigtal interviews met
mensen met een (niet-)professionele betrokkenheid bij het gebied.
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9. Randvoorwaarden
De beantwoording van bovenstaande vragen vereist een interdisciplinaire aanpak waarin de archeologie,
de sociaal-economische geschiedenis, de ideeëngeschiedenis, de economische wetenschappen, de
historische antropologie en de culturele antropologie een rol spelen. In veel gevallen zal behoefte zijn aan
aan participatieve, actiegeoriënteerde vormen van onderzoek. De universitaire onderzoeksinspanning is
op vrijwel al deze vlakken te klein(schalig).
De sociaal-wetenschappelijke en cultuurhistorische onderzoeksagenda voor het Waddengebied vraagt
juist in het huidige tijdsgewricht om een actieve en serieuze betrokkenheid van bewoners en bezoekers.
Zij beschikken over veel kennis, expertise en ervaring. Tevens moeten zij betrokken worden bij de
kartering van de kennisbehoefte.
In het algemeen kan voor het archeologische en historische onderzoek worden gesteld dat het tot nu toe te
sterk vanuit landschappelijke zones en de verschillende provincies is georganiseerd, dan wel geschreven
is vanuit een nationaal perspectief. Er is behoefte aan een grensoverschrijdende benadering die rekening
houdt met het internationale karakter van het Waddengebied en daarmee tevens een kader biedt voor
vergelijkend onderzoek naar Europese wetlands. Wat zijn sterkten en zwakten van bestaande
kennissystemen (Lancewad, Famke, HisGis, Cultuurhistorische kaart Fryslân, Archis, KICH, etc.) voor
de inventarisatie, waardering, selectie en bescherming van archeologische, monumentale en
cultuurlandschappelijke waarden? Welke maatregelen leiden tot een grotere kwaliteit, meer overzicht en
betere toegankelijkheid van informatie en kennis? Op welke wijze kunnen deze kennissystemen
dienstbaar worden aan de monitoring van degradatie van het erfgoed?
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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.

Geschiedenis,
herinnering en
beleving
Naar een cultuurhistorische en sociaal-wetenschappelijke
onderzoeksagenda voor het waddengebied

