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Samenvatting 
 

In dit onderzoek is geprobeerd een volledig overzicht te maken van alle verdwenen nederzettingen, 
zowel dorpen als buurtschappen, op het voormalige eiland Walcheren (Zeeland). In de 
wetenschappelijke literatuur worden verdwenen dorpen Wüstungen genoemd. Allereerst zijn de 
Wüstungen geïnventariseerd. Er werden 39 (deels) verlaten nederzettingen gevonden, waar een 
database van gemaakt is. Vervolgens is gekeken wat de landschappelijke ligging van deze Wüstungen 
is en of dit mogelijk iets heeft bijgedragen aan de ondergang van deze dorpen. Voor het 
nederzettingspatroon is het landschap in ieder geval zeer belangrijk geweest. Bepaalde dorpen 
hebben een voordeel gehad ten opzichte van andere dorpen op basis van de landschappelijke 
omstandigheden. Of dit geleid heeft tot het uiteindelijke verdwijnen van deze dorpen kan niet 
bewezen worden. Vooral de landschappelijke opbouw van kreekruggen en poelgronden in het 
oudland heeft invloed gehad op nederzettingen door de binnenwaterproblematiek. Ook zijn andere 
factoren die hier mogelijk aan het verdwijnen van dorpen hebben bijgedragen zijn onderzocht, zoals 
een te grote dichtheid van dorpen. De bestaande theorie is ook meegenomen en getoetst. Hieruit is 
gebleken dat er een onderscheid is tussen oorzaken en directe aanleidingen. Waar de directe 
aanleidingen eenvoudig aan te wijzen zijn, is dat bij de onderliggende oorzaken van het verval van 
een dorp moeilijk Vervolgens zijn deze gegevens gereduceerd tot enkele mechanismen. Ten slotte 
zijn de bevindingen uit dit onderzoek aan de wetenschappelijke theorie gekoppeld.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
 

Tijdens de coronalockdowns was er op Walcheren weinig te doen. Zodoende fietste ik uit verveling 
wat rondjes door weggetjes waar ik nog nooit eerder geweest was. Ergens tussen Westkapelle en 
Aagtekerke kwam ik op een T-splitsing terecht. Aan alle drie de kanten hiervan stonden 
plaatsnaambordjes: Poppekerke. Hiertussen bevond zich echter geen plaats, dorp, gehucht, 
buurtschap of zelfs een enkel huis, alleen een bankje, een informatiebordje en een wegwijzer. Meer 
stond er niet. Zonder deze borden zou niemand merken dat er ooit een dorp was. Toen ik later meer 
over Poppekerke opzocht bleek Google Maps het een paar honderd meter verderop geplaatst te 
hebben en kenden andere kaarten, zoals OpenStreetMap en OpenTopo, het helemaal niet. Hierdoor 
begon ik me af te vragen of er misschien nog meer totaal verdwenen dorpen in mijn omgeving 
waren. 

De meeste onderzoeken naar verdwenen dorpen in Zeeland focussen zich op verdronken dorpen, 
maar er zijn uiteraard nog veel meer oorzaken die tot het verdwijnen van een dorp kunnen leiden. In 
veel korte artikeltjes wordt uitgegaan van één oorzaak, waarbij dan voorbeelden genoemd worden. 
Een provinciaal of regionaal overzicht van mechanismen die leiden tot het verdwijnen van dorpen 
ontbreekt nog. Daarnaast bestaat de literatuur vooral uit historisch en archeologisch onderzoek, 
waarin de koppeling met landschapsgeschiedenis weinig gemaakt wordt. Dit vormde de aanleiding 
voor mij om, in het kader van de master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
onderzoek te doen naar verdwenen en gekrompen dorpen op Walcheren. 

1.2 Stand van onderzoek 
 

Duitsland 
Het merendeel van de onderzoeken naar verdwenen dorpen komt uit Duitsland, Engeland en 
Frankrijk. In Duitsland worden deze Wüstungen genoemd, al wordt in het zuiden ook de term Ödung 
gebruikt.1 Al in de zestiende eeuw worden in de westelijke Palts lijsten met verdwenen dorpen 
opgesteld.2 Vanaf het midden van de achttiende eeuw beginnen wetenschappers met regionale 
studies naar Wüstungen. De eerste is waarschijnlijk Von Dreyhaupt, die in zijn ‘Diplomatisch-
historische Beschreibung’ van de Saalkreis in het Hertogdom Maagdenburg een deel wijdt aan 
beschrijvingen van alle prelaten, Rittergütern (havezaten), Freigütern, parochies, dorpen en wüsten 
Dorffstäten in het gebied.3 Hierna werd een groot aantal regionale overzichten gemaakt en werden 
ook individuele Wüstungen in artikelen behandeld, waar Abel een overzicht van geeft.4 

Deze veelheid aan lokale onderzoeken heeft volgens Abel enkele gebreken: De oorzaken van het 
ontstaan werden niet onderzocht en resultaten werden niet met andere onderzoeken vergeleken. 
Kortom, er werd niet aan theorievorming gedaan. Vanaf 1900 volgen enkele bovenregionale 
onderzoeken, waarin wel de stap wordt gemaakt naar het beschrijven van overkoepelende oorzaken 
van het verdwijnen van dorpen.5 Een ander gebrek is volgens Abel dat deze lijsten van dorpen puur 
                                                            
1 Beschorner, 1905, 1. 
2 Häberle, 1922. 
3 Von Dreyhaupt, 1755. 
4 Abel, 1976, 8-12. 
5 Grund, 1901; Schlüter, 1903. 
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op basis van historisch onderzoek ontstonden: archeologische vondsten werden niet toegepast. Deze 
wetenschapstraditie leidde er waarschijnlijk ook toe dat het begrip Wüstung alleen gebruikt wordt 
voor dorpen die in de middeleeuwen of later verdwenen, hoewel het woord letterlijk ‘verlaten’ 
betekent zonder tijdsaanduiding. Van oudere nederzettingen is vaak geen naam bekend, dus 
kwamen deze niet in historische bronnen voor en waren ze bovendien niet interessant in een 
opsomming van Wüstungen in een bepaalde regio. 

De eerste theorievorming kwam van Scharlau, die een Wüstungsschema bedacht.6 Born breidde dit 
schema verder uit en introduceerde daarnaast de Wüstungsquotient.7 Deze theorieën worden 
verderop verder uitgewerkt. In Duitsland is onderzoek naar Wüstungen een belangrijk onderdeel 
geworden van de wetenschappelijke literatuur over nederzettingsgeschiedenis.8 Hoewel de meeste 
literatuur over Duitsland zelf gaat, worden Wüstungstheorieën ook gebruikt in onderzoeken naar 
nederzettingsgeschiedenis in het buitenland, bijvoorbeeld in New Mexico.9  

Groot-Brittannië 
Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn veel dorpen verdwenen, deze worden daar deserted villages 
genoemd. Deze term werd voor het eerst gebruikt in 1770 door Goldsmith, in een gedicht over 
ontvolking van het platteland.10 De eerste vondst van een middeleeuwse dorpsplattegrond wordt 
volgens Beresford gemeld in 1774, maar omdat in deze tijd in de geest van de verlichting de 
middeleeuwse geschiedenis als inferieur ten opzichte van de Romeinse werd gezien, was er in de 
wetenschap nog weinig aandacht voor.11 In de negentiende eeuw kwam er veel aandacht voor 
archeologie, wat tot veel ontdekkingen van verdwenen dorpen leidde. Ondanks dat duurde het lang 
voor de deserted villages in de wetenschap relevant werden geacht. De middeleeuwse geschiedenis 
werd wel onderzocht, maar verlaten dorpen werden slechts als incidentele voorbeelden gezien in 
plaats van een ontwikkeling.12 Net als in Duitsland werden er wel regionale overzichten opgesteld 
door lokale historici, zoals in Lincolnshire door Foster in 1920.13 Pas nadat in 1948 een conferentie 
werd gehouden over dit onderwerp, werden deserted villages meer gecoördineerd onderzocht.14 In 
Engeland ligt het zwaartepunt van de verdwenen dorpen niet in de middeleeuwen, maar in de 
vroegmoderne tijd. Dit wordt vooral veroorzaakt door de enclosures, waarbij kleine boeren werden 
verdreven door grootgrondbezit.15  

Landelijke onderzoeken Nederland 
In Nederland is nog niet veel onderzoek gedaan naar Wüstungen. Er is niet echt een Nederlandse 
term voor en in de meeste onderzoeken naar verdwenen dorpen komt het woord Wüstung niet voor, 
hoewel er uiteraard door het archeologisch onderzoek van de laatste decennia veel meer bekend is 
over nederzettingen die nadien zijn verplaatst of opgegeven. Behalve enkele overzichtspublicaties 
bestaat de wetenschappelijke literatuur hoofdzakelijk uit lokale en regionale onderzoeken.16 In de 
Lage Landen was de landbouwcrisis van de veertiende en vijftiende eeuw minder erg dan in de rest 

                                                            
6 Scharlau, 1933. 
7 Born, 1972, 208-218. 
8 Simms, 1976, 223. 
9 Fliedner, 1975, 5-101. 
10 Goldsmith, 1770. 
11 Beresford, 1986, 18-23/ 
12 Taylor, 2010, 1-2. 
13 Foster, 1920, 1-15. 
14 Taylor, 2010, 4-5. 
15 Dyer, 1982, 19. 
16 Fockema Andrae, Hekker & Ozinga, 1947, 105-109; Jansma, 1960, 132-135; Renes, 1994, 210-230. 
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van West-Europa.17 Abel concludeert op basis hiervan dat Nederland in de late middeleeuwen 
minder Wüstungen moeten zijn ontstaan dan in Duitsland, Engeland en Frankrijk.18 Fockema Andrae, 
Hekker & Ozinga onderkennen dat en noemen daarom andere ontwikkelingen die wel het einde van 
nederzettingen betekenden.19 Omdat ze onderzoek deden naar steden in Nederland, noemen ze in 
hun boek alleen ontwikkelingen van dorpen die verdwenen door de invloed van steden. Dorpen en 
gehuchten die vlakbij steden lagen verdwenen, omdat de bevolking zich binnen de stadsmuren 
concentreerde, zoals Selhorst bij Harderwijk en Oud-Leusden bij Amersfoort. In tijden van oorlog 
werd ook vaak bebouwing vlak buiten de stadsmuren afgebroken om een open schootsveld te 
krijgen.20 Daarnaast wordt een hoofdstuk gewijd aan mislukte stichtingen, vooral voorhavens van 
grotere steden, zoals Klein Muiden bij Nigtevegt en Vreeland. Ook noemen ze plaatsen die 
stadsrechten kregen om politieke redenen terwijl ze daar niet groot genoeg voor waren, zoals 
Eembrugge en Grafhorst. Ten slotte worden nog enkele verdronken steden genoemd, zoals 
Reimerswaal.21 

 De eerste die een overzicht maakte van Wüstungen in Nederland was de economisch historicus 
Jansma.22 Hij concludeerde hetzelfde als Abel. Hij verwerpt de relatie tussen Wüstungen in 
Nederland en de agrarische crisis en gaat alleen in op pestepidemieën. Sinds 1960 zijn er echter veel 
nieuwe verdwenen dorpen ontdekt. Bert Stulp wist zes boeken te vullen met verdwenen dorpen in 
Nederland.23 Deze zijn gemaakt door eerdere publicaties te combineren. Weliswaar ontbreekt 
bronvermelding en zitten de boeken vol overduidelijke fouten en overhaaste conclusies, maar hieruit 
blijkt wel dat er een behoorlijk aantal verdwenen dorpen is in Nederland. Renes heeft daarom 
geprobeerd het overzicht van Jansma te verbeteren.24  

Hij schetst hierin zes regionale ontwikkelingen: Die in veengebieden, kustgebieden, terpengebieden, 
rivierengebieden, zandgebieden en steden. In de veengebieden vond maaivelddaling en vernatting 
plaats, waardoor nederzettingen verdwenen of opschoven. Renes ziet laatstgenoemde ook als 
Wüstungen, iets wat betwist kan worden. Bij een hoogveenontginning is het normaal dat dit in eerste 
instantie vanuit een veenriviertje aan de rand gebeurt. Naar mate het maaiveld daalt en vernat, 
schuift een lineaire veennederzetting steeds verder naar het hoogste punt van de veenkoepel. Deze 
verplaatsing ging vaak stapsgewijs, niet alle boerderijen tegelijk. Daarnaast gaat het om kleine 
verplaatsingen en de inwoners, rechten, instanties en opbouw van het dorp bleven hetzelfde. In 
hoeverre hier sprake is van een echte verlating, valt te betwijfelen. In het kader van dit onderzoek is 
dit vraagstuk niet relevant, omdat er op Walcheren geen middeleeuwse veenontginningen zijn. 

De ontwikkelingen in veengebieden gingen vaak hand in hand met kusterosie. Het ontginnen van 
veengebieden heeft ervoor gezorgd dat de bodem daalde en daardoor kon de zee het makkelijker 
overstromen. Renes benadrukt dat een dorp eigenlijk nooit in één keer door een overstroming een 
Wüstung werd. Naar mate er meer en hevigere stormvloeden waren, nam de schade toe en werd de 
reparatie steeds moeilijker en duurder. De bevolking vertrok dan geleidelijk wat uiteindelijk in 
Wüstungen resulteerde. In het terpengebied werden veel huisterpen verlaten, vooral vanaf de 
achttiende eeuw. Ook de dorpen liepen deels leeg, waardoor je sommige dorpen partielle 

                                                            
17 Van der Wee, 1963, 9. 
18 Abel, 1976, 35-36. 
19 Fockema Andrae, Hekker & Ozinga, 1947, 106. 
20 Fockema Andrae, Hekker & Ozinga, 1947, 106-107. 
21 Fockema Andrae, Hekker & Ozinga, 1947, 120-123. 
22 Jansma, 1960, 132-135. 
23 Stulp, 2008; 2009a; 2009b; 2010; 2011; 2016.  
24 Renes, 1994. 
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Wüstungen zou kunnen noemen. Doordat het overstromingsgevaar afnam, hoefden niet langer alle 
boerderijen op een terp te liggen en werden sommige verplaatst naar buiten de dorpen. 

In de riviergebieden vond juist een tegenovergestelde ontwikkeling plaats. Door het bedijken van 
rivieren werd rivierwater opgestuwd en waren overstromingen juist heftiger. Laaggelegen, vlakke 
nederzettingen werden verlaten en dichtbij of op een dijk weer gesticht. Individuele boerderijen 
werden op terpen gebouwd. Ook verdwenen dorpen doordat rivierbeddingen in de loop van de tijd 
verschuiven. In de zandgebieden ziet Renes twee ontwikkelingen. Bedreiging door stuifzand door 
overmatige exploitatie van heidevelden en de geleidelijke verschuiving van nederzettingen, wat 
vooral in de Kempen gebeurde. De dorpen ontstonden vanaf 700 op de dekzandruggen, waar de 
landbouwgrond was. In de twaalfde en dertiende eeuw verplaatste de bewoning zich richting de 
beekdalen. In deze periode groeide de bevolking, werd de landbouw intensiever en verdwenen 
bossen waar vee weidde. De dekzandruggen werden volledig voor landbouw gebruikt en de 
beekdalen als weiden voor vee. Zodoende verplaatste de bewoning zich naar de beekdalen. Ten 
slotte noemt Renes de ontwikkelingen van steden, waar na de ‘gouden eeuw’ krimp plaatsvond.  

Regionale onderzoeken Nederland 
Op regionaal niveau zijn enkele onderzoeken gedaan naar Wüstungen. De eerste is Slicher van Bath, 
die verlaten boerderijen (woeste erven) in Twente tijdens de laatmiddeleeuwse depressie 
onderzocht.25 Hierna volgden onder andere onderzoeken van Wartena naar overstoven Wüstungen 
op de Veluwe, Heidinga naar overstoven dorpen in het Kootwijkerzand, Bos naar veldnamen in 
Waterland die op Wüstungen kunnen duiden, De Bont naar de eerder genoemde verplaatste dorpen 
in Noord-Brabant, Van Kruining naar Wüstungen in het Woudgebied, Stoepker naar verlaten 
nederzettingen in middeleeuws Limburg en Teters naar (vooral overstroomde) Wüstungen in 
Holland.26 Ook is er een onderzoek naar dorpen in Groningen die recent verdwenen zijn door 
‘topocide’, het ruimen ten behoeve van industriële uitbreiding.27 Daarnaast zijn er onderzoeken naar 
individuele Wüstungen, zoals Overhees bij Soest, het ontruimde Schokland, Harten, Sint Gangolfus in 
de IJzermieden, Oud-Wolfheze en nog vele anderen.28 

Een groot aantal onderzoeken naar verdwenen dorpen in Nederland betreft verdronken dorpen. Zo 
zijn er rondom de Dollard tientallen dorpen verdwenen, waar Otto Knottnerus een website over 
gemaakt heeft.29 Ook zijn deze onderzocht door Halbertsma, Molema, Van den Bergh, Groenendijk & 
Molema, Huizing en Knottnerus.30 Daarnaast zijn er onderzoeken naar verdronken dorpen in de Kop 
van Overijssel, de Grote Waard en de Noordoostpolder.31 

Verdronken dorpen in Zeeland 
De meeste literatuur over verdronken dorpen gaat over Zeeland. De meeste verdwenen dorpen zijn 
immers verdronken en bovendien spreken deze dorpen meer tot de verbeelding doordat ze binnen 
het grotere verhaal van de eeuwige strijd tegen het water passen. In 2004 publiceerde Goldschmitz-

                                                            
25 Slicher van Bath, 1958, 93-105. 
26 Wartena, 1975, 1-50; Heidinga, 1976; Bos, 1983, 120-128; De Bont, 1992, 21-34; Van Kruining, 2007, 125-
132; Stoepker, 2015, 267-284; Teters, 2019, 89-103. 
27 De Groot-van der Meulen, 1991; Prinsen, 2006. 
28 Gottschalk, 1970; Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Staring Centrum & Buro Schokland, 1989; Neefjes, 1992; 
Noomen, 1993; Michiels, 1996. 
29 Knottnerus, 2004, 2006 & 2008. 
30 Halbertsma, 1952; Molema, 1990; Van den Bergh, Groendijk & Molema, 1999; Huizing, 2006; Knottnerus, 
2013. 
31 Stokvis, 2020; De Bont, 2006; Leenders, 2009; Van Popta, 2016; 2017. 
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Wielinga een lijst van 117 verdronken kerkdorpen in Zeeland.32 Hoewel de makers vermelden dat het 
slechts een stand van onderzoek is, wordt dit aantal nog steeds in niet-wetenschappelijke publicaties 
gebruikt.33 Stulp merkt op dat er in deze lijst twee dorpen staan die niet verdronken zijn: 
Westenschouwen en het tweede Nieuwvliet. Daarnaast ontbreken er volgens hem zeven dorpen en 
zijn er nog acht dorpen die tweemaal vergaan zijn, maar op twee verschillende locaties.34 Zodoende 
zouden deze dorpen tweemaal in de lijst opgenomen moeten worden, omdat het in feite andere 
dorpen zijn. In 2012 meldde Kuipers een aantal van ongeveer 125.35 Later deed Nathalie de Visser 
onderzoek naar verdronken dorpen in Zeeland. Door een ruimere definitie - ook nederzettingen die 
geen kerkdorpen waren werden meegenomen - werd de lijst uitgebreid.36 De aantallen 177, 
minstens 205 en zelfs ongeveer 400 worden in het kader van haar onderzoeken genoemd.37 

In een inventarisatie van De Visser uit 2017 is een nieuwe kaart opgenomen waar 205 verdronken 
dorpen zijn opgenomen.38 Deze kaart is geïntegreerd in de Kaart Cultuurhistorie Zeeland, alleen 
bevat deze om onduidelijke redenen 201 dorpen in plaats van 205.39 Hierop vallen enkele 
concentraties op: Het Zuidland van Schouwen, Noord-Beveland, de voormalige eilanden 
Wolphaartsdijk, Borssele en Baarland op Zuid-Beveland, de Oostwatering van Zuid-Beveland, 
Zeeuws-Vlaanderen en enkele eilanden die in de monding van de Westerschelde lagen. 

                                                            
32 Goldschmitz-Wielinga, 2004. 
33 Erfgoed Zeeland, z.d.-a; Lijst van verdronken dorpen in Zeeland, 2010; Omroep Zeeland, 2018; Zeeland.nl, 
z.d.; Redactie Zeeuwse Ankers, z.d.-e. 
34 Stulp, 2011, 311-315. 
35 Kuipers, 2012. 
36 De Visser, 2018, 37-43. 
37 Van der Heijden, 2018; NOS, 2018; Minneboo, 2015, 22. 
38 De Visser, 2018, 40. 
39 Provincie Zeeland, 2018. 
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Fig. 1.1 Verdronken dorpen in Zeeland, gebaseerd op dataset van Provincie Zeeland, 2018. 

Een boek dat volledig over verdronken dorpen in Zeeland gaat is Sluimerend in Slik.40 Ook zijn er 
artikelen die over verdronken dorpen in Zeeland in het algemeen gaan.41 Daarnaast is er literatuur 
over de strijd tegen het water, waarin het uiteraard ook over verdronken dorpen gaat.42 Ook zijn er 
bronnen die één individuele ramp behandelen. De meeste gaan uiteraard over de recentste, de 
Watersnoodramp van 1953. De Bree wijdde een artikel aan de schade die de Sint-Felixvloed van 1530 
veroorzaakte.43 Dekker behandelde de strijd tegen het water in Zeeland bewesten Schelde tussen 
1530 (Sint-Felixvloed) en 1532 (Allerheiligenvloed).44 

Het merendeel van literatuur over verdronken dorpen in Zeeland behandelt een specifieke regio. Op 
Schouwen-Duiveland verdronken het Zuidland van Schouwen en Bommenee.45 Op Tholen verdronk 
Moggershil.46 Noord-Beveland is geheel overstroomd geweest, dus behandelen bronnen over de 
geschiedenis van het eiland uiteraard ook de verdronken dorpen.47 Daarnaast zijn individuele dorpen 
onderzocht op het eiland.48 Ook Sint-Philipsland is geheel overstroomd, waarna het gelijknamige 
                                                            
40 Kuipers, 2004a. 
41 Kuipers, 1999; Kuipers & Van Dierendonck, 2001. 
42 Kuipers, 2001b; Henderikx, 2004; De Kraker, 2016; 2017b; Joosse, 2019. 
43 De Bree, 1941. 
44 Dekker, 1988. 
45 Fokker, 1909; Vermeer, 1929; Klepper, 1975; Van den Broecke, 1979; Beekman, 1973; 1980; 1982; 2009; 
2009; Beijersbergen, 1995; Uil, 2018; Kuipers, z.d.-b; Verseput, 1963; Burger, 1995; Verseput, 2015. 
46 Kuipers, 2001a. 
47 Bos & Bosch, 2017, 46-73; Wiegant, 2018, 4-6. 
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Dierendonck & Kuipers, 2005; Van der Wal, 2011; 2014; Van Dinther, 2017; De Schipper, 2018. 
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dorp na herinpoldering op een andere plaats is gesticht.49 In Zuid-Beveland zijn enkele regio’s 
verdronken. De bekendste is de Oostwatering, die tegenwoordig voor een groot deel uit het 
Verdronken land van Zuid-Beveland bestaat.50 Enkele dorpen uit de Oostwatering zijn ook individueel 
onderzocht.51 Ook verdronken de eilanden Borssele en Wolphaartsdijk, die nu deel zijn van Zuid-
Beveland.52 In Zeeuws-Vlaanderen heeft elk verdwenen dorp met overstromingen of inundaties te 
kampen gehad in de loop van de geschiedenis.53 

Het algemene beeld is dat een dorp zelden door één stormvloed verdween. De grootste verliezen 
van land in Zeeland gebeurden door de snelle opeenvolging van twee watersnoodrampen, de Sint 
Felix quade saterdach van 1530 en de Allerheiligenvloed van 1532. De herstelwerkzaamheden na de 
eerste ramp waren nog niet voltooid en werden ongedaan gemaakt door de tweede ramp. Toen was 
er blijkbaar niet meer mogelijk de schade te herstellen, en verdronken Noord-Beveland, Sint-
Philipsland, het eiland Borsele en de Oostwatering van Zuid-Beveland definitief.54 Dat een 
overstroomd gebied niet meer hersteld kon worden, betekent niet dat het direct verlaten werd. Zo 
bleef de stad Reimerswaal nog zo’n honderd jaar bewoond in een verder ‘drijvend’ gebied.55 
Uiteindelijk kan zo’n plaats het niet volhouden doordat ze nauwelijks beschermd is tegen het water. 
Op het onderwerp verdronken dorpen wordt verder ingegaan in paragraaf 3.3. 

Niet-verdronken dorpen 
Verder zijn er artikelen over verdwenen dorpen in Zeeland die niet verdronken zijn. Zo wijdt Aad de 
Klerk in een boek over verdronken dorpen een hoofdstuk aan gekrompen dorpen, veroorzaakt door 
de verwoesting van de kerken in de Tachtigjarige Oorlog.56 Daarnaast publiceerde hij verschillende 
artikelen over gekrompen en verdwenen dorpen in Zeeland. Zo onderzocht hij het verdwenen dorp 
Schellach.57 Hij schreef hierna nog een artikel over de rol van kerken in een dorp en de invloed 
daarvan op het ontstaan van gereduceerde nederzettingen in de zestiende en zeventiende eeuw, 
wat hij later nogmaals uitgaf.58 Daarna publiceerde hij over Hoogelande en andere kleine kernen op 
Walcheren en nogmaals over dorpen in Zeeland die krompen door het verdwijnen van de kerk.59 Ook 
pleitte hij voor plaatsnaamborden bij gehuchten en verdwenen dorpen.60 Hierna publiceerde hij 
artikelen over dorpen op Walcheren die verdwenen door schaalvergroting, iets wat hij ook over 
Schouwen-Duiveland deed.61 Verder volgden nog een klein boekje over gekrompen dorpen in de 
gemeente Veere en nog een artikel over gekrompen dorpen in Zeeland van zijn hand.62 

De Klerks theorie is dat dorpen zijn gekrompen door het verdwijnen van de kerken. Een kerk had in 
de middeleeuwen een belangrijke centrale functie in het dorp, iets wat Teters ook onderkent in zijn 

                                                            
49 Van den Broecke; 1985b; Uil, 1987; 2013; Zuurdeeg, 1998. 
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56 De Klerk, 2004. 
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onderzoek naar Wüstungen in Holland.63 Tijdens het Beleg van Middelburg (1572-1574) was er twee 
jaar lang sprake van een guerrillaoorlog tussen oranjegezinden die Veere en Vlissingen in handen 
hadden en spaansgezinden uit Middelburg. Een kerk was vaak het enige stenen gebouw in een dorp, 
en werd dus gebruikt door soldaten om zich in te verschansen. Ook werd er op grote schaal 
geplunderd en werden hele dorpen in brand gestoken. Ook waren sommige kerken al beschadigd in 
de Beeldenstorm. Na het beleg was er niet genoeg geld om alle kerken te herstellen. De dorpen die 
met de kerk hun belangrijkste voorziening verloren, werden bij andere parochies gevoegd en liepen 
gedeeltelijk leeg. Deze worden daarom gereduceerde dorpen genoemd. 

 

Fig. 1.2 Opgeheven parochies na de Tachtigjarige Oorlog. Bron: Blom et al., 2009. 

Frans Beekman onderzocht overstuiving door zand op de Kop van Schouwen, waarbij ook enkele 
dorpen verdwenen.64 In 2012 wisten Dalebout en Den Haan twee nog onbekende overstoven dorpen 
te vinden op de Kop van Schouwen, Vannekinsdorp en Noirtdorp.65 Door het ontstaan van jonge 
duinen in de middeleeuwen stoof het duinzand zo’n vijf kilometer landinwaarts, waarbij bouwland en 
nederzettingen onder het zand verdwenen. Hij onderscheidt hierin twee fases: de Eerste 
Duinoverstuiving (900-1300) en de Tweede Duinoverstuiving (1600-1800). Tijdens de eerste 
overstuiving verdwenen enkele eerdergenoemde dorpen onder het zand en verzandde de haven van 
Westenschouwen. Of deze overstuiving op Walcheren ook tot Wüstungen leidde, wordt behandeld 
in paragraaf 3.5. 

Huib Uil schreef een artikel over zowel de verdronken als gekrompen dorpen op Schouwen-
Duiveland.66 Een van deze dorpen is Brijdorpe, waar Emma de Boo van Uijen een scriptie over 
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schreef.67 Tijdens de Watersnoodramp van 1953 kwamen bij het voormalige dorp Klaaskinderkerke 
menselijke skeletten gevonden, waarna de skeletten en het kerkhof onderzocht zijn in meerdere 
onderzoeken.68 Een gekrompen dorp wat na de Watersnoodramp van 1953 definitief verdween door 
de herinrichting was Capelle.69 Ook andere gekrompen dorpen op Schouwen-Duiveland zijn na de 
Watersnoodramp door herverkaveling en schaalvergroting verdwenen.70 Van Langeraad wijdde een 
artikel aan landbouwhavens op Schouwen-Duiveland die in de twintigste eeuw overbodig werden, 
waardoor ook sommige bijbehorende gehuchten hun functie verloren.71 Een van deze verdwenen 
havengehuchten is Viane.72 

Op het eiland Tholen liggen de gekrompen dorp Schakerloo, tegenwoordig Oudeland geheten, en 
Westkerke.73 Op Zuid-Beveland zijn ook dorpen en gehuchten verdwenen of gekrompen. De meeste 
zijn verdronken, maar er zijn er ook door andere redenen verdwenen.74 De meeste niet-verdronken 
Wüstungen liggen in het gebied wat bekend staat als De Poel, zoals Eversdijk, Baarsdorp, 
Sinoutskerke en ’s-Heer Elsdorp wat in 2008 werd teruggevonden.75 Dekker vermoed dat deze 
dorpen in dit kleinschalige poelgebied door hun smalle kreekruggen niet ver konden uitbreiden. Hier 
wordt in paragraaf 3.4 verder ingegaan. 

Voor Walcheren is de meest relevante literatuur de eerdergenoemde artikelen van De Klerk. 
Daarnaast zijn er nog artikelen over individuele gekrompen dorpen, zoals Hoogelande, Welzinge, het 
buurtschap Rikedale, Nieuwerkerke, Poppekerke, West-Souburg en het buurtschap Abeele wat nooit 
een echt dorp was maar wel een kapel had.76 De oorzaken waardoor deze dorpen verlaten zijn, 
worden in paragraaf 2.9 behandeld. In Zeeuws-Vlaanderen zijn geen dorpen verdwenen om andere 
redenen dan de vele overstromingen en inundaties.77 

Naast historisch en archeologisch onderzoek zijn er tegenwoordig ook andere methodes om 
verdwenen dorpen te onderzoeken. Zo wist de Universiteit Gent door middel van geofysisch 
bodemonderzoek wegen, een kerkhofmuur en funderingen van de kerk van het verdwenen dorp 
Werendijke te vinden.78  
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1.3 Probleemstelling 
 

Het probleem met de huidige literatuur is dat er geen systematisch overzicht is van de verdwenen 
dorpen in Zeeland of een specifieke regio daarvan. Ook ontbreekt een helder inzicht in de 
verschillende mechanismen die het verdwijnen van een dorp kunnen veroorzaken. Alleen van de 
verdronken dorpen is een overzicht, wat af en toe ook wordt uitgebreid.79 De meeste andere 
overkoepelende literatuur gaat uit van een bepaalde theorie, waarbij dan voorbeelden genoemd 
worden. Voorbeelden hiervan zijn de artikelen van De Klerk, waarin hij het verwoesten en niet 
opbouwen van kerken in de Tachtigjarige oorlog als voornaamste reden ziet.80 Daarnaast zijn er 
artikelen die bestuurlijke schaalvergroting in de negentiende en twintigste eeuw,81 overstuivingen 
door duinzand82 en herverkavelingen als oorzaken aanwijzen.83 Daarom is de eerste stap in dit 
onderzoek het maken van een database, een overzicht, van alle verdwenen en gereduceerde dorpen 
op Walcheren, waarbij verschillende gegevens per dorp genoteerd worden. Op basis van deze 
gegevens zal in een later hoofdstuk een poging gedaan worden om enkele basismechanismen op te 
stellen die het verdwijnen van een dorp kunnen veroorzaken.  

Daarnaast ontbreekt in het merendeel van de bestaande publicaties de koppeling met 
wetenschappelijke theorievorming over verdwenen dorpen. In sommige artikelen wordt als inleiding 
wel theorie over Wüstungen beschreven, maar na het beschrijven van de Zeeuwse dorpen worden 
deze niet gekoppeld aan deze internationale literatuur.84 Ten slotte ontbreekt vaak de koppeling met 
het landschap. Als een dorp verdween omdat een kerk niet herbouwd werd na een oorlog of door 
een schaalvergroting of herverkaveling, is het goed mogelijk dat het dorp daarvoor ook al minder 
succesvol zal zijn geweest dan dorpen waarvan de kerk wel herbouwd werd of die wel mochten 
blijven bestaan in van bovenaf gestuurde plannen. Zou het ‘succes’ van een dorp wellicht mede 
bepaald kunnen worden door het landschap? Dekker noemt in zijn boek over Zuid-Beveland 
bijvoorbeeld dat dorpjes in het Poelgebied nooit tot grote dorpen hebben kunnen uitgroeien omdat 
ze op smalle kreekruggetjes liggen.85 Zou zoiets ook voor Walcheren kunnen gelden? 

Het doel van dit onderzoek is dus om een overzichtelijker beeld te maken van de Wüstungen op 
Walcheren en de mechanismen achter het ontstaan hiervan bloot te leggen, met als uiteindelijke 
doel om de beschikbare kennis over deze plaatsen te vergroten. In tijden waarin grote woonkernen 
uitbreiden en het Zeeuwse platteland steeds meer bebouwd raakt dankzij het toerisme, dreigen deze 
buurtschappen of totaal verdwenen dorpen in de vergetelheid te raken. In 2012 werd een Rode Lijst 
van Bedreigde Plaatsen in Nederland opgesteld door Plaatsengids, omdat de beheerders van deze 
website van mening zijn dat de naam van een plaats bekend moet blijven en door middel van 
plaatsnaamborden uitgedragen moet worden. Dit is belangrijk voor “de eigen identiteit van de kleine 
kernen in kwestie”.86 In Zeeland wordt per gemeente verschillend omgegaan met het aangeven en de 
educatie rondom gekrompen en verdwenen dorpen. In sommige gemeenten is er nog best wat 
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ruimte voor verbetering qua omgang met deze dorpen, dus wellicht dat een duidelijk overzicht 
hierbij kan helpen. 

1.4 Theoretisch kader 
 

Wat is een Wüstung? 
Abel noemt enkele oudere definities van een Wüstung.87 Allereerst die van Beschorner: “Eine 
Ortschaft, die vom Erdboden verschwunden”, vertaald: “Een dorp dat van de aardboden verdwenen 
is”.88 Daarna noemt hij die van Becker: “Die Stelle einer Siedlung, die in ihrer Eigenart, ob sie nun eine 
Einzelsiedlung oder eine Sammelsiedlung war, verschwunden ist”, vertaald: “De plaats van een 
nederzetting die in haar aard, of ze nu een Einzelsiedlung (individuele nederzetting, bijvoorbeeld een 
Einzelhof) of een Sammelsiedlung (nederzetting met meerdere huizen) was, verdwenen is.”89 Abel 
vindt deze definities te nauw om twee redenen: Ze sluiten plaatsen die ooit Wüstung werden maar 
later herbouwd werden uit en negeren de verlaten gecultiveerde gebieden die bij de verlaten 
nederzettingen horen. Laatstgenoemde gebieden noemt Abel Flurwüstungen.  

Wüstungsschema 
Scharlau hanteert geen definitie maar een schema, waarin verschillende vormen en stadia van 
Wüstungen worden onderscheiden.90 Allereerst onderscheidt hij het verschil tussen dorpen die 
tijdelijk verlaten zijn (temporäre Wüstungen) en dorpen die definitief verlaten zijn (permanente 
Wüstungen). Daarnaast onderscheidt hij partielle en totale Wüstungen, dorpen die deels en geheel 
verlaten zijn. Ten slotte wordt het onderscheid gemaakt tussen Orts- en Flurwüstungen. Een 
Ortswüstung is het verlaten dorp zelf, een Flurwüstung is een verlaten landbouwgebied wat bij een 
(verlaten) dorp hoorde. Een dorp gaat als het lang genoeg verlaten wordt van een temporäre naar 
een permanente Wüstung. Het dorp zelf, kan van een deels verlaten (partielle) Ortswüstung naar een 
volledig verlaten (totale) Ortswüstung gaan. Hetzelfde geldt voor de Flur die bij het dorp hoort. Als 
beiden totaal verlaten zijn, is er sprake van een Totale Wüstung. Deze veranderingen tussen 
verschillende vormen en stadia worden een Wüstungsproces genoemd. 

 

Fig. 1.3 Wüstungsschema van Scharlau (1933). Bron: Abel, 1976. 
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Partielle en Totalwüstungen 
Om een goed beeld te krijgen van het verlaten van nederzettingen in een gebied is het niet 
voldoende om een tweedeling te maken tussen geheel verlaten en nog bestaande dorpen. Dit zegt 
namelijk niet veel over de bevolkingsafname, in veel dorpen trok namelijk een deel van de bevolking 
weg. In Engeland, waar door de enclosures kleine landbouwers verdreven werden ten koste van 
grootschalige wolveehouderij, werden in sommige gevallen dorpen gereduceerd tot een boerderij.91 
In theorie bestaat de nederzetting dan nog, hoewel er massale verlating heeft plaatsgevonden. 
Daarom maakt Scharlau een onderscheid tussen Partielle (gedeeltelijke) en Totalwüstungen. Ook de 
later genoemde categorieën Wüstungen kunnen weer onderverdeeld worden in een Partielle en 
Totalvariant. Een Partielle Wüstung wordt ook wel een Restsiedlung genoemd, een 
restnederzetting.92 In het Nederlands wordt dit een gekrompen dorp of gereduceerd dorp genoemd. 
Renes noemt als Nederlands voorbeeld de terpdorpen. Naast een aantal die geheel verlaten zijn, is er 
ook een aantal waarvan de bevolking is afgenomen.93 

Temporäre Wüstungen 
Het gebeurde in crisisperioden vaak dat een dorp verlaten werd, maar dat het in een betere periode 
erna weer bevolkt werd. In de oudere Duitse regionale onderzoeken werden deze vaak overgeslagen, 
de nederzetting bestond immers nog. Een tijdelijke verlating is zowel met historisch en archeologisch 
onderzoek moeilijker aan te tonen dan een permanente Wüstung, zeker als het dorp maar kort 
verlaten is. Dit zorgt er volgens Abel voor dat er een vertekend beeld kan ontstaan over de mate van 
verlating in een bepaald gebied. Zo noemt hij het district Lorräch in het Zwarte Woud, wat volgens 
een overzicht slechts vier Wüstungen zou kennen. Historisch onderzoek stelt echter dat er in het 
Zwarte Woud in de veertiende eeuw sprake was van een behoorlijke ontvolking, dus zijn er 
waarschijnlijk dorpen tijdelijk (of deels) verlaten. Hij concludeert daarom dat dat het aantal 
Wüstungen geen goed beeld geeft van de omvang van de ontvolking van een gebied in de 
middeleeuwen.94 Jäger adviseert om niet alle temporäre Wüstungen op één hoop te gooien. Zo 
werden veel dorpen die in de middeleeuwen verlaten werden tijdens de periode van vroegmoderne 
bevolkingsgroei opnieuw gesticht, maar slechts bestaand uit één boerderij. Dit is dan wel een 
temporäre Wüstung, maar niet echt een voortzetting van de vorige nederzetting.95 

Mortensen deelt tijdelijk verlaten dorpen op in temporäre Wüstungen en Interimswüstungen.96 Een 
Interimswüstung wordt voor korte tijd verlaten, iets wat bijvoorbeeld voorkwam tijdens oorlogen in 
de zeventiende eeuw.97 Een Interimswüstung behoudt na herbevolking de oude structuur van de 
nederzetting, waar dat bij een temporäre Wüstung vaak niet zo is. Over welke duur en ontwikkeling 
het verschil tussen ‘tijdelijk’ en ‘interim’ bepalen, verschillen de meningen. Zo vindt Scharlau een 
Wüstung pas temporär als de nederzetting door natuurlijke bevolkingsgroei weer opnieuw gesticht 
wordt.98 Een kortere, tijdelijke verlating door bijvoorbeeld een oorlog valt daar dus niet onder, wat 
door het begrip Interimswüstung opgevuld kan worden. Jäger ziet een temporäre Wüstung als een 
nederzetting die na verlating haar naam en juridische status behield.99 
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Daarnaast zijn er nog dorpen die tijdelijk verlaten werden, maar slechts gedeeltelijk. Daarom maakt 
Born in zijn uitgebreide Wüstungsschema ook nog een onderscheid binnen de temporäre 
Wüstungen: temporäre partielle Wüstungen en temporäre totale Wüstungen.100 

Renes noemt enkele Nederlandse voorbeelden van temporäre Wüstungen. Zo stonden in de 
veertiende eeuw in Twente in een register van 271 boerderijen er 112 van leeg. Ook in Drenthe 
werden tussen 1485 en 1520 en tijdens de Tachtigjarige Oorlog veel boerderijen verlaten. Renes gaat 
er van uit dat deze later weer bewoond zijn geraakt.101 Ook noemt hij overstroomde dorpen, die na 
herdijking weer hersteld werden. Hierin maakt hij onderscheid tussen vier typen overstroomde 
gebieden, waarin hij gebaseerd op Born ook onderscheid maakt tussen permanente, temporäre en 
Interimswüstungen.102 

Orts- en Flurwüstungen 
Een tweede onderscheid dat Scharlau maakt, is dat tussen Orts- en Flurwüstungen. Het gaat hier om 
het verschil tussen de plaats (Ort) en het land (Flur). Een Ortwüstung wordt ook wel Dorfwüstung 
genoemd. In de meeste gevallen worden zowel een dorp als het bijbehorende landbouwgebied 
verlaten. De meeste voorbeelden hiervan stammen uit de middeleeuwse landbouwcrisisperiode. 
Dyer (2000) ziet bijvoorbeeld in Engeland, waardoor bijvoorbeeld het Domesday Book meer 
gegevens zijn over landgebruik in de middeleeuwen dan elders, dat tijdens de bevolkingsgroei in de 
middeleeuwen men ook minder geschikte landbouwgrond gaat ontginnen. Na 1300 worden deze 
marginale gebieden, mede door de bevolkingsafname door de pestepidemie, als eerste weer 
verlaten. 103 Omdat de aandacht van ouder onderzoek zich alleen focuste op nederzettingen, 
introduceerde Scharlau het begrip Flurwüstung om ook aandacht te vestigen op de vaak genegeerde 
verlaten landbouwgrond.104 

Dit onderscheid is pas echt van belang als slechts éen van beide verlaten wordt. In de meeste 
gevallen wordt een dorp verlaten, waarna het bijbehorende landbouwgebied vanuit een ander dorp 
gebruikt wordt. De omgekeerde variant komt minder vaak voor. Hierbij moet eerst de discussie of 
het extensiveren van landbouw ook als een Wüstungsproces geldt benoemd worden. Volgens Renes 
zien veel wetenschappers de omzetting van akkergrond naar weidegrond als een verlatingsproces.105 
Ten eerste omdat het idee heerst, zonder sterk argument, dat akkerbouw op een hoger niveau van 
beschaving staat dan veeteelt. Het voornaamste argument is echter dat veeteelt minder arbeid kost 
dan landbouw, waardoor een omzetting van landbouw naar veeteelt automatisch leidt tot minder 
inwoners op het platteland. Anderen zien deze verandering niet als een vorm van verlating. Renes 
wijst op de opkomst van de veehouderij in Nederland vanaf de zestiende eeuw, die zo intensief en 
gespecialiseerd was dat er volgens hem nauwelijks sprake is van extensivering en desertie. Ettema 
benadrukt dat veeteelt meer arbeid kost dan alleen wat dieren onderhouden, bijvoorbeeld doordat 
melk op de boerderij werd verwerkt tot boter of kaas. Ook werd er in veengebieden vaak ook nog 
vlas, hennep en op kleine schaal voedsel voor mensen en dieren geteeld.106 

Of we extensivering van landbouw nu wel of niet als een Wüstungsproces zien, in Nederland heeft dit 
volgens Renes bijna nooit geleid tot Flurwüstungen.107 Het land is en was te dichtbevolkt en te 
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intensief gebruikt om verlaten te worden. Wel is er bij veenontginningen sprake geweest van 
extensivering door bodemdaling. Deze bodemdaling kon er, vaak in combinatie met turfwinning, 
voor zorgen dat land overstroomde en dus zelfs niet meer voor veeteelt geschikt was. In dat geval 
kan men wel spreken van een Flurwüstung. Verder noemt hij het voorbeeld van een overstroomd 
gebied waarvan de nederzetting nog jaren bewoond bleef, iets wat in Zeeland voorkwam. In zulke 
gevallen is er dus wel sprake van een Flurwüstung, maar niet van een Ortswüstung.108 

Verder kan nog een onderscheid gemaakt worden tussen partielle en totale Orts- en Flurwüstungen, 
waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen deels en totaal verlaten dorpen en 
landbouwgebieden. Een verwarrend onderscheid is dat tussen Flurwüstungen en Wüstungsfluren.109 
Een Flurwüstung is al behandeld, dat is verlaten landbouwland. Over de definitie van een 
Wüstungsflur bestaan dan weer verschillende meningen. Scharlau ziet dit als een verlaten 
aaneengesloten landbouwcomplex, een definitie die niet vaak meer gebruikt wordt.110 Jäger gaat uit 
van de landerijen die bij een verlaten dorp (Ortswüstung) horen, ongeacht of dit landbouwgebied zelf 
nog gebruikt wordt.111 Het onderscheid tussen een Flurwüstung en een Wüstungsflur kan het best 
begrepen worden door de woorden letterlijk te vertalen: Een Flurwüstung is letterlijk een 
perceelverlating, dus altijd verlaten. Een Wüstungsflur betekent letterlijk een verlatingsperceel, dus 
het perceel wat bij een verlating hoort. Dit zegt dus niet of het perceel zelf verlaten is. Ten slotte zijn 
er nog meningsverschillen over in welke staat het land moet zijn om echt als woest gezien te worden. 
Is een perceel wat niet meer voor landbouw gebruikt wordt en overwoekerd is, maar nog wel 
gebruikt wordt om bijvoorbeeld geiten te laten grazen, nu een Flurwüstung of niet? Van deze 
verschillende definities geeft Born een goed overzicht.112 

Uitgebreid Wüstungsschema 
Door het Wüstungsschema van Scharlau (1933) uit te breiden, kwam Born tot onderstaand schema. 
Door onderscheid te maken qua duur (befristet = tijdelijk, dauerhaft = permanent en het 
tussengelegen interim), volledigheid (totale en partielle Wüstungen) en tussen Orts- en 
Flurwüstungen ontstond een schema met veel verschillende mogelijke combinaties. 
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Fig. 1.4 Het Wüstungsschema van Born. Bron: Born, 1972. 

Wüstungsquotient 
Omdat de eerste Duitse wetenschappers alleen lijsten met Wüstungen in een bepaald gebied 
opstelden en niet keken naar het type Wüstung of de oorzaak van de desertie, kan op basis van die 
gegevens alleen theorie opgesteld worden die aantallen betreft. Weber bedacht de 
Wüstungsquotient.113 Hierbij wordt de verhouding tussen het aantal Wüstungen en het aantal 
dorpen dat er in een gebied was voordat de verlating begon berekend. In theorie zouden hiermee 
regionale verschillen blootgelegd kunnen worden, maar hier zitten nogal wat haken en ogen aan. 
Allereerst moet opgemerkt worden dat alle regio’s individueel zijn onderzocht door verschillende 
wetenschappers en zonder eenduidige methodiek. Zo blijkt dat bijvoorbeeld in de Eiffel er veel meer 
Wüstungen zijn dan in eerdere onderzoeken werd vastgesteld.114 Hierdoor moet een kaart van heel 
Duitsland, die Abel maakte op basis van het quotiënt per regio, gecorrigeerd worden.115 Verder geeft 
de quotiënt alleen een beeld van het aantal dorpen wat verdwenen is, dus zegt het weinig over de 
mate van desertie. Het aantal mensen dat een gebied verliet, of een dorp totaal of deels verlaten 
werd, alsook het verschil tussen tijdelijke en definitieve Wüstungen worden hierin niet 
meegenomen. Zodoende is de Wüstungsquotient in later onderzoek weinig meer gebruikt. 

Daarnaast kwam Pohlendt met een Wüstungsdichte, een dichtheid van verlaten nederzettingen per 
oppervlakte.116 Deze levert vergelijkbare problemen op met de Wüstungsquotient als men deze 
gebruikt om gebieden met elkaar te vergelijken. 

Bijzondere typen Wüstungen: Dorfballung 
Naast de eerdergenoemde hoofdtypen waarin onderscheid gemaakt wordt tussen Wüstungen, zijn er 
ook nog enkele speciale types en ontwikkelingen. De eerste is Dorfballung, wat letterlijk 
dorpsconcentratie of agglomeratie betekent. Vanaf het begin van de elfde eeuw is de bewoning in 
Duitsland zich steeds meer gaan concentreren in dorpen, waarbij boerengehuchten verlaten werden 
en dus Wüstungen ontstonden. Abel noemt als voornaamste reden de veiligheid. In de 
middeleeuwen werden boerderijen vaak het slachtoffer van vetes tussen lokale kleine edelen, en 
door samen te leven in dorpen konden boeren zich beter hiertegen wapenen. De aanwezigheid van 
kerken in dorpen is volgens hem minder cruciaal. De resultaten van onderzoeken naar Wüstungen in 
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Duitsland wijzen niet op een voorkeur voor wonen in kerkdorpen ten opzichte van dorpen zonder 
kerk. Daarnaast redeneert hij dat een boer die ver van een kerk vandaan woont, maar éen keer per 
week ver moet lopen om naar de kerk te gaan. Aan de andere kant moet een boer die in een 
kerkdorp woont, maar ver van zijn land, elke dag ver lopen. Daarom zou het geen voordeel hebben 
om vlak bij de kerk te wonen.117  

In de literatuur over nederzettingsgeschiedenis en Wüstungen van Zeeland wordt een kerk echter als 
belangrijke factor gezien bij het ontstaan van dorpen, maar hierop zal verder ingegaan worden in 
paragraaf 3.2. Ook in de Lage Landen vond Dorfballung plaats.118 Na het uiteenvallen van het 
Karolingische Rijk kregen lokale heren weer meer macht en concentreerde bewoning zich om 
veiligheidsredenen meer in de dorpen waar zijn hun kasteel hadden.119 

Bijzondere typen Wüstungen: Scheinwüstung 
Een Scheinwüstung is een nederzetting die verdwenen lijkt te zijn maar dit niet is. Abel onderscheidt 
twee varianten waardoor een dorp ‘vergeten’ kan raken.120 De eerste is naamsverandering. Bij 
historisch onderzoek zal men vaak namen van plaatsen tegenkomen die niet meer bestaan. Met 
name in de middeleeuwen veranderden dorpen van naam, al gebeurde dit later ook nog. Zo 
veranderde het Zeeuwse Noord-Kraayert in 1929 naar Lewedorp.121 De tweede categorie betreft 
nederzettingen die opgegaan zijn in andere plaatsen. In dit geval moet vooral gedacht worden aan 
dorpen die in de buurt van steden liggen. Door de groei van deze steden worden de dorpen in de 
agglomeratie opgenomen, waardoor ze minder herkenbaar zijn als individueel dorp en meer op een 
wijk van de stad in kwestie lijken. De naam van het dorp blijft dan wel behouden, maar omdat ook de 
andere nieuwere wijken namen hebben, wordt het dorp enigszins vergeten. In Nederland zijn hier 
ook een aantal voorbeelden van.122 

Bijzondere typen Wüstungen: Hofwüstung en wüste kirchliche Einrichtungen 
Als gesproken wordt over een Wüstung gaat dit over het algemeen over een verlaten dorp. Later zijn 
hier ook Flurwüstungen aan toegevoegd. Een derde variant is een Hofwüstung. Dit is een verlaten 
boerderij.123 In de agrarische crisis die in de late middeleeuwen voor verlaten dorpen zorgde, zullen 
uiteraard veel meer boerderijen verdwenen zijn dan dorpen. In Twente zijn deze onderzocht door 
Slicher van Bath.124 Dit onderwerp lijkt vooral onderzocht te worden waar het nederzettingspatroon 
gedomineerd wordt door Einzelhöfe, waar een individuele boerderij als nederzetting wordt gezien. 
Een vergelijkbare categorie is die van de wüste kirchliche Einrichtungen, verlaten kloosters, kerken en 
kapellen.125

 

Oorzaken van ontstaan Wüstungen 
Elk verdwenen dorp heeft zijn eigen geschiedenis, maar er zijn enkele hoofdcategorieën van 
oorzaken die ervoor zorgden dat dorpen verlaten werden. Hierbij moet wel in acht genomen worden 
dat het hier theorieën betreft, in de praktijk is de oorzaak vaak een combinatie van deze factoren. 
Abel waarschuwt voor de vorm van wetenschap die de eerste onderzoekers toepasten. Aan lijsten 
van Wüstungen in een gebied werd een tweede kolom toegevoegd, waar de oorzaak van verdwijnen 
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werd geplaatst. Termen die gebruikt werden waren bijvoorbeeld: Brand, aardbeving, hongersnood, 
gedwongen samenvoeging of armoede. Zulke lijsten verklaren weinig volgens hem, ze noemen maar 
éen van de vele oorzaken, meestal de directe aanleiding zonder de voorgaande ontwikkelingen mee 
te nemen.126 Hierdoor ontstonden drie theorieën: De Agrarkrisentheorie, Fehlsiedlungstheorie en de 
Katastrophentheorien.  

De Agrarkrisentheorie betreft de laatmiddeleeuwse landbouwcrisis die tussen ca. 1350 en ca. 1450 in 
West-Europa heerste. Na een hoogconjunctuur de eeuwen ervoor ging het economisch minder goed. 
Daarnaast braken hongersnoden en de pest uit, waardoor de bevolking afnam en de graanprijzen 
daalden. Hierdoor werd de voor akkerbouw minst geschikte landbouwgrond, die tijdens de 
bevolkingstoename in de twaalfde en dertiende eeuw juist ontgonnen was door de hoge 
graanprijzen, weer verlaten en liepen dorpen leeg.127 Deze theorie is later bekritiseerd door onder 
andere Dolle, die concludeert dat er zowel qua oorzaak en qua tijd geen bewijsbaar verband is tussen 
pestepidemieën en het ontstaan van Wüstungen.128  

De Fehlsiedlungstheorie betreft dorpen die verdwenen zijn door een verkeerd gekozen locatie. Dit 
betreffen vooral natuurlijke factoren, zoals de nabijheid van zeeën of rivieren waardoor dorpen 
overstroomden, berghellingen waardoor ze gevoeliger waren voor aardverschuivingen, te droge of 
onvruchtbare gronden. Veel van deze minder vruchtbare gronden zijn waarschijnlijk ontgonnen 
tijdens de bevolkingsgroei van de twaalfde en dertiende eeuw, maar werden weer verlaten zodra de 
grond uitgeput raakte of toen later de graanprijzen daalden.129 Ten slotte zijn er de 
Katastrophentheorien, die uitgaan van toevallige rampen. Deze worden onderverdeeld in Kriegs- en 
Seuchentheorien, oorlogen en epidemieën.130 

Abel is van mening dat de oorzaken dieper onderzocht moeten worden dan een Wüstung simpelweg 
toeschrijven aan een van de eerdergenoemde theorieën. Hij raadt aan om de oorzaak in twee delen 
op te splitsen. Zowel de reden van de bevolkingsafname en de reden van de verlating van een gebied 
moeten onderzocht worden. Voor bevolkingsafname in middeleeuws Duitsland noemt hij een aantal 
oorzaken: Hongersnoden, de pest, migraties en een dalend geboortecijfer. Als migratieredenen 
noemt hij oorlogen, verkeerd gekozen locaties en agrarische crisissen. 

Renes onderkent ook dat Wüstungen vaak door een combinatie van oorzaken zijn ontstaan. Hij 
classificeert ze in drie groepen: Veranderingen in de omgeving, sociaaleconomische ontwikkelingen 
en toevallige oorzaken.131 Veranderingen in de omgeving kunnen ook wel als veranderingen in het 
milieu omschreven worden die het voor de mens minder aantrekkelijk maken om het in een bepaald 
gebied te wonen. Allereerst zijn er natuurlijke factoren, zoals klimaatverandering en 
zeespiegelstijging, die tot overstromingen en problemen in de landbouw leidden. Daarnaast zijn er 
door de mens veroorzaakte veranderingen, zoals ontwateren van veen wat tot bodemdaling leidde, 
bodemdegradatie en turfwinning. Sociaaleconomische ontwikkelingen die tot Wüstungen leidden 
zijn bijvoorbeeld het ontstaan van steden waarheen dorpsbewoners vertrekken, landbouwcrisissen, 
veranderingen in landbouwsystemen, andere vormen van handel die opkomen, etc.  

Ten slotte zijn er de toevallige oorzaken, die in grote lijnen overeenkomen met de eerdergenoemde 
Katastrophentheorien van Abel: Rampen, oorlogen en epidemieën. Hier blijkt ook weer dat een 
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Wüstung zelden in één enkele van deze categorieën te plaatsen valt. Zo is een overstroming een 
toevallige oorzaak, een ramp, maar kan deze ook het gevolg zijn van een verandering in het klimaat 
en dus een verandering in het milieu. Verder noemt hij het verdwenen Dorestad, wat meerdere 
keren door Vikingen geplunderd werd. Een simpele redenatie zou dan zijn dat deze stad door rampen 
is verdwenen, dus een toevallige oorzaak. Het feit dat deze stad na plunderingen echter steeds weer 
herbouwd werd geeft volgens Renes aan dat dat dus niet het geval is. Pas toen het economisch 
slechter ging met Dorestad werd het na een plundering niet meer herbouwd. Zo is een toevallige 
oorzaak alleen een versneller geweest van een onderliggende sociaaleconomische oorzaak.132 

 

1.5 Afbakening 
 

Er is gekozen om alleen Wüstungen op Walcheren te onderzoeken in deze scriptie. In eerste instantie 
was het plan om ook Zuid-Beveland te behandelen, om aan voldoende cases te komen voor een 
database. Echter bleek dit qua tijdsplanning niet haalbaar. Bovendien bleken er op Walcheren 
genoeg cases te zijn om het onderzoek te doen.  

Qua historische periode is dit onderzoek afgebakend op de periode beginnend bij de middeleeuwen 
tot heden. Uit de periode voor de middeleeuwen, de prehistorie en Romeinse tijd, is ook bewoning 
van Zeeland bekend. Echter is tussen de Romeinse tijd en de middeleeuwen het landschap in Zeeland 
aanzienlijk veranderd en heeft er ook een bevolkingshiaat plaatsgevonden.133 Omdat de 
landschappelijke omstandigheden en daarmee het nederzettingspatroon in die periode totaal anders 
waren, is besloten te beginnen met de middeleeuwse dorpen. Dit nederzettingspatroon en 
landschappelijke omstandigheden worden verder uitgewerkt in hoofdstuk 3. 

 

1.6 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 
 

De bovengenoemde probleemstelling is feitelijk drieledig en leidt daarom tot drie 
onderzoeksthema’s met bijbehorende onderzoeksvragen.  

Onderzoeksthema A Inventarisatie van verlaten nederzettingen op Walcheren 
Om een helder inzicht te krijgen in de bestaande kennis over de verlaten historische nederzettingen 
op beide eilanden is een database gemaakt van alle bekende Wüstungen op Walcheren. De 
deelvraag van dit thema is: Welke Wüstungen zijn er op Walcheren en welke gegevens zijn hierover 
beschikbaar? Onderzoeksvragen zijn daarbij: 

- Op welke locatie lag de desbetreffende nederzetting precies? 
- Welke plaatsnaam had deze nederzetting of welk toponiem is bekend van die bewuste 

locatie? 
- Welke fysisch-geografische ligging kende de nederzetting (geomorfologie, bodem, ligging aan 

natuurlijke waterloop etc.)? 
- Welke cultuurlandschappelijke ligging kende de nederzetting (oudlandpolder, 

nieuwlandpolder etc.)? 
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- Welke datering kende de nederzetting blijkens historische vermeldingen of archeologische 
dateringen? 

- Welke fysieke kenmerken had de nederzetting op basis van opgravingen, historische kaarten 
of archiefstukken? 

- Wat is vanuit primaire bronnen of verricht onderzoek bekend over de mogelijke oorzaken 
van het verlaten van de nederzetting? 

De ontwikkelde ‘Historische database van verlaten nederzettingen op Walcheren’ is in hoofdstuk 2 
van deze scriptie uitgewerkt, waarbij in het tweede deel van dit hoofdstuk ook een samenvattend 
kwantitatief en kwalitatief overzicht is gemaakt van de informatie die in de database is vergaard. 

Onderzoeksthema B Landschappelijke context van de verlaten nederzettingen 
Vervolgens wordt een koppeling gelegd met de landschappelijke omgeving waarin deze 
nederzettingen lagen en de landschappelijke processen die daar destijds zich hebben afgespeeld. 
Hoe beïnvloedde het landschap het nederzettingspatroon van Walcheren en het succesvol overleven 
van dorpen? Eerst is het nederzettingspatroon van Walcheren van de prehistorie tot de 
vroegmoderne tijd besproken. De nadruk ligt hierbij op de periode van de middeleeuwen tot de 
vroegmoderne tijd, omdat het landschap na de Romeinse tijd ingrijpend is veranderd en er hierna 
een nieuw nederzettingspatroon ontstond zonder continuïteit met het prehistorische en Romeinse 
nederzettingspatroon. Vervolgens is onderzocht welke landschappelijke factoren ervoor kunnen 
hebben gezorgd dat er Wüstungen ontstonden op Walcheren. 

Onderzoeksthema C Maatschappelijke oorzaken en mechanismen van het verlaten van 
nederzettingen 
De bestaande literatuur gaat vooral uit van niet-landschappelijke oorzaken van het verlaten van 
nederzettingen. Deze zijn in het kader van dit onderzoek behandeld en getoetst. Daarnaast wordt 
nog een factor die mogelijk ook een rol speelde, maar niet voorkomt in bestaande literatuur, 
meegenomen: de dichtheid van het aantal dorpen. De landschappelijke en maatschappelijke 
oorzaken worden uiteindelijk gecombineerd en gereduceerd tot mechanismen. De bijbehorende 
onderzoeksvraag is: Welke maatschappelijke oorzaken en mechanismen beïnvloedden het succesvol 
overleven van dorpen op Walcheren? 
 
Hoofdvraag 
De probleemstelling leidt tot de volgende hoofdvraag: Hoe ontstonden Wüstungen op Walcheren 
vanaf de zevende eeuw? Deze wordt opgesplitst in de drie eerdergenoemde deelvragen en 
deelthema’s 

 

1.7 Bronnen en onderzoeksmethoden 
 

Cartografische bronnen 
Om Wüstungen te identificeren is een aantal verschillende bronnen gebruikt. De eerste zijn oude 
kaarten. Uit de middeleeuwen is weinig bruikbaar kaartmateriaal beschikbaar. De kaarten zijn vaak 
heel kleinschalig, niet heel betrouwbaar en zijn vaak in een latere periode gemaakt. Voorbeelden 
hiervan zijn de in 1727 gemaakte kaart van Zeeland en Vlaanderen in het jaar 1274 en de 
Scheldekaart uit 1504/1505 (gebaseerd op een niet online te raadplegen kaart uit 1468).134 Deze 
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toegang 12 (Topografisch-historische atlas), inv.nr. 2473. 



24 
 

zouden alleen gebruikt kunnen worden om een lijst van dorpen in een bepaald jaar op te stellen, 
ware het niet dat ze moeilijk exact te dateren zijn en er duidelijk dorpen ontbreken. Vanaf 1550 zijn 
wel kaarten beschikbaar die iets duidelijk kunnen maken over de ontwikkeling van dorpen. Hieronder 
worden enkele bronnen die voor dit onderzoek relevant zijn kort behandeld. 

Zelandiae Descriptio door Anthonis van den Wijngaerde (1550) 
De oudste bruikbare kaart is de Zelandiae Descriptio, een panorama van Walcheren in 1550 dat 
bestaat uit 23 aan elkaar genaaide bladen die geschilderd zijn door Anthonis van den Wijngaerde. Dit 
is weliswaar geen echte kaart, eerder een schilderij, maar toch is deze bron van belang. Het is 
namelijk het oudste kaartmateriaal waar enig detail over de Walcherse dorpen op staat en ook de 
enige van voor de Tachtigjarige Oorlog, die grote gevolgen had voor Walcherse dorpen. Qua 
afstanden en verhoudingen is deze kaart niet nuttig, maar geeft wel informatie over de kerken van 
dorpen en de kern er omheen. Een zwart-witscan is online vindbaar op de site van het Zeeuws 
Archief, en in de Landschapsatlas van Walcheren staat een duidelijkere, gekleurde versie van de kaart 
op 65% van de grootte.135 

 

Fig. 1.5 Zwart-witscan van een deel van De Zelandiae Descriptio, met v.l.n.r. Koudekerke, Hoogelande, 
Dishoek en Krommenhoeke. 

 
 
 

                                                            
135 Zeeuws Archief, toegang 294 (Zelandia Illustrata, Deel I : Kaarten en plattegronden), inv.nr. 232; Bos & 
Bosch, 2008, 78-97. 
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Kaarte van het eyland Walcheren de Ao 1641 door D.W.C. en/of A. Hattinga (1750) 
Deze tweedelige kaart uit de Atlassen van Hattinga is gebaseerd op kaarten van Christoffel Bernards 
uit de periode 1641-1643.136 De kaart geeft een goed beeld van de situatie in het midden van de 
zeventiende eeuw. De kaart is topografisch gezien redelijk gedetailleerd: Wegen, waterlopen, 
boerderijen en tiendblokken zijn weergegeven. Het enige nadeel is dat in de grotere plaatsen geen 
individuele huizen maar blokken huizen zijn weergegeven, zodat het aantal huizen onbekend blijft. 
Dit was handig geweest om de krimp van dorpen te kunnen beoordelen. 

 

Fig. 1.6 Grijpskerke, met in de dorpskern individueel weergegeven huizen. 

  

Fig. 1.7 Serooskerke, met in de kern huizen in blokken. 
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Walachria, Zelandiae cisscaldinae insula occi-dentalis door Joan Blaeu (1645) 
Deze kaart bestaat uit een niet-ingekleurde gedrukte weergave van het eiland Walcheren van na 
1645.137 De kaart is een kopie van een kaart van Visscher en Roman. De kaart kan waarschijnlijk 
ergens tussen 1650 (Nieuwland heeft een kerk) en 1661 (de Nieuwerkerkepolder is nog niet 
ingepolderd) gedateerd worden. Deze kaart is vooral bruikbaar om een beeld te krijgen van de 
omvang van dorpen, echter is lastig te bepalen of het aantal huizen in een kern exact klopt of dat de 
kernen met een willekeurig patroon van huisjes volgetekend zijn. Verder is het lastig onderscheid te 
maken tussen rijen huizen en bomen. Qua boerderijen, wegen en waterlopen geeft de kaart wel een 
goed beeld van het eiland. 

 

Fig. 1.8 Grijpskerke op de kaart van Blaeu. 

Kaarte van het eyland Walcheren, het eerste rijkste en meest bevolkte van Zeeland… door D.W.C. 
& A. Hattinga (1749-1750) 
Deze kaart bestaat uit negen losse kaarten die aan elkaar passen.138 De kaart is van waarde omdat 
deze veel grootschaliger (1:11.855) is dan alle voorgangers. Er kan bijna gesproken worden van wat 
men tegenwoordig een topografische kaart noemt, ware het niet dat landbouwpercelen niet 
ingetekend staan. Er werd in dezelfde atlas een kaart van het gehele eiland Walcheren op één blad 
gepubliceerd met de schaal 1:30.000, die ter vergelijking in figuur 1.9 te zien is.  

                                                            
137 Zeeuws Archief, toegang 294 (Zelandia Illustrata, Deel I : Kaarten en plattegronden), inv.nr. 235. 
138 Zeeuws Archief, toegang 293 (Atlassen Hattinga), inv.nr. 16-24. 
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Fig. 1.9 en 1.10 Verschil in detail tussen kaarten van Hattinga met schaal 1:30.000 en 1:11.855. 

Topografische kaarten (vanaf 1815) 
Voor de periode 1815 tot heden is vooral gebruik gemaakt van de topografische kaarten. Vanaf het 
jaar 1850 zijn hier steeds nauwkeuriger wordende topografische kaarten van heel Nederland 
beschikbaar, die eenvoudig gebruikt kunnen worden om de ontwikkeling van een dorp door de jaren 
heen te schetsen. Voorbeelden hiervan zijn de Topografische Militaire Kaart (1850) en de 
Bonnebladen (1865-1930). Daarnaast worden verschillende kaarten uit het Zeeuws Archief 
gebruikt.139 

Toponymische bronnen 
Historische veldnamen kunnen een idee geven van wat er voorheen op een perceel aanwezig was. In 
het geval van Wüstungen kan een verwijzing naar een kerk of kerkhof bijvoorbeeld een teken zijn dat 
er zich op die plaats een kerk bevond. Tussen 1975 en 2006 stelde de Veldnamencommissie van de 
Heemkundige Kring Walcheren zes boeken met bijbehorende kaarten samen, waarmee de 
veldnamen van bijna het gehele eiland van voor de inundatie van 1944 gedocumenteerd zijn.140 Deze 
waren ook als kaartlaag geïntegreerd in de Kaart Cultuurhistorie Zeeland van de Provincie Zeeland, 
wat het gebruik eenvoudiger maakte dan losse kaartbladen, maar deze kaartlaag is helaas 
verwijderd. 

                                                            
139 Zeeuws Archief, toegang 292 (Kaarten Zeeland (Kaarten De Waard & Aanwinsten Kaarten Rijksarchief in 
Zeeland)); Zeeuws Archief, toegang 293 (Atlassen Hattinga); Zeeuws Archief, toegang 294 (Zeelandia Illustrata, 
Deel I (Kaarten en plattegronden)). 
140 Heemkundige Kring Walcheren, 1975, 1980, 1984, 1989, 1997, 2006. 
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Fig. 1.11 De veldnaam ’t Kerk’of duidt op de plaats van het verdwenen dorp Schellach. Bron: 
Heemkundige Kring Walcheren, 1989. 

Historische plaatsnamen 
Ook een plaatsnaam kan wijzen op een Wüstung. Renes noemt enkele voorbeelden die in Nederland 
voorkomen. Plaatsnamen waarin de woorden verdronken, woest, ledig, oud en koud voorkomen 
kunnen wijzen op een Wüstung.141 Daarnaast kunnen namen van straten, boerderijen en andere 
kaartelementen die lijken op namen van dorpen verraden dat er op die plaats ooit een dorp is 
geweest. 

 

Fig. 1.12 De naam van de boerderij en weg Westkerke bij Wolphaartsdijk liggen op de plaats van het 
verdronken dorp Westkerke. Bron: OpenStreetMap. 

Archiefbronnen 
Om dorpen uit de middeleeuwen te inventariseren zijn verschillende archiefbronnen bruikbaar. 
Allereerst zijn er de religieuze bronnen. In de middeleeuwen speelde de kerk een grote rol in de 
samenleving. Zeeland viel onder het bisdom Utrecht en als een parochie gesticht werd, was dit met 
toestemming van de bisschop. Om een goed overzicht te krijgen van de parochies, en dus dorpen, in 
de middeleeuwen kunnen de archieven van het bisdom Utrecht gebruikt worden.142 Deze parochies 

                                                            
141 Renes, 1994, 207 
142 Utrechts Archief, toegang 88 (Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland); Utrechts 
Archief, toegang 218-1 (Bisschoppen van Utrecht); Utrechts Archief, toegang 220 (Kapittel van Sint Pieter te 
Utrecht). 
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zijn al onderzocht door Henderikx, dus van zijn werk kan ook gebruik gemaakt worden.143 Ook is het 
archief van de Onze-Lieve-Vrouwe-abdij van Middelburg van belang. Hiervan zijn archieven van 1189 
en 1578 grotendeels gedigitaliseerd beschikbaar.144 Om dit te doorzoeken kan het inventariserende 
boek van Fruin goed helpen.145 Qua wereldlijke macht viel Zeeland lange tijd onder het graafschap 
Holland, waarvan archiefstukken online staan in het Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 
1299.146 Archieven van provinciaal bestuur die van belang zijn, zijn die van de Staten van Zeeland en 
de Zeeuwse Rekenkamer.147 

Archeologische bronnen 
Archeologisch materiaal kan duidelijk maken waar en wanneer er bewoning heeft plaatsgevonden, 
iets wat dus zeer bruikbaar is in het onderzoek naar Wüstungen. Op de Kaart Cultuurhistorie Zeeland 
zijn enkele kaartlagen beschikbaar die hierbij bruikbaar zijn.148 Allereerst is er de Signaleringskaart 
aardkunde, die een totaaloverzicht biedt van aardkundig gezien interessante gebieden. Dan is er de 
Beleidskaart Gemeenten t.a.v. omgevingsplan, waarin de archeologische verwachtingswaarde en 
vastgestelde waarden zijn verzameld. Dan is er de dataset met verdronken dorpen, die in de stand 
van onderzoek al behandeld is. Vervolgens zijn er twee kaartlagen met archeologische monumenten, 
die van het RCE en de Archeologische Rijksmonumentenkaart. Hierin staan onderzochte locaties die 
de status van archeologisch monument hebben. Hierbij wordt ook verwezen naar vondsten en 
wanneer er onderzoek gedaan is, wat het vinden van rapporten makkelijker maakt. Dan is er de 
kaartlaag ‘Kernen hoge archeologische waarde’, waar de oudste kernen van de huidige dorpen in 
staan die een hoge archeologische waarde hebben. Verdwenen dorpen lijken hierin te ontbreken. 
Ten slotte zijn er allerlei beleidskaarten op gemeentelijk niveau. Hierin zijn weliswaar álle 
archeologische vindplaatsen te zien, maar alleen de plaats. Een rapport, jaar van onderzoek of 
andere essentiële informatie ontbreekt. In plaats hiervan kan wellicht gebruik gemaakt worden van 
Archis, een database voor archeologische onderzoeken van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed.149 

Fysisch-geografische bronnen 
Voor het onderzoek naar de landschappelijke factoren zijn enkele kaarten gebruikt. Ten eerste de 
hoogtekaart van het AHN.150 De kreekruggen op de Zeeuwse eilanden zijn het best zichtbaar met de 
kaartlaag AHN4 DTM – Blauw / Groen / Oranje (dynamische opmaak). Ook is gebruik gemaakt van de 
bodemkaart van Walcheren, die als kaartlaag deel uitmaakt van de Kaart Cultuurhistorie Zeeland, en 
verschillende kaarten van BRO.151 

 
 
                                                            
143 Henderikx, 1991, 23-29; Henderikx, 1992, 135-149. 
144 Zeeuws Archief, toegang 27 (Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg). 
145 Fruin, 1901. 
146 Koch, 1970. 
147 Zeeuws Archief, toegang 2 (Staten van Zeeland en Gecommitteerde Raden); Zeeuws Archief, toegang 1 
(Prelaat en Edelen van Zeeland); Zeeuws Archief, toegang 501 (Rekenkamer van Zeeland, Rekeningen 
Bourgondisch-Oostenrijkse Tijdvak); Zeeuws Archief, toegang 502 (Rekenkamer van Zeeland, ‘Rekenkamer A’); 
Zeeuws Archief, toegang 505 (Rekenkamer van Zeeland, ‘Rekenkamer B’); Zeeuws Archief, toegang 508 
(Rekenkamer van Zeeland, ‘Rekenkamer C’); Zeeuws Archief, toegang 511 (Rekenkamer van Zeeland, 
‘Rekenkamer D); Zeeuws Archief, toegang 512 (Rekenkamer van Zeeland, Gedeponeerde Archieven 
(‘Rekenkamer II’)). 
148 Provincie Zeeland, z.d. 
149 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, z.d. 
150 Actueel Hoogtebestand Nederland, z.d. 
151 Provincie Zeeland, z.d. 
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Onderzoeksmethoden 
Aan de hand van de eerdergenoemde bronnen, in combinatie met bestaande literatuur, is een 
database van verdwenen dorpen op Walcheren opgesteld. Hierbij zijn gegevens gebruikt die de 
bestaande opvattingen over Zeeuwse Wüstungen en de internationale theorieën over Wüstungen 
toetsen. Daarnaast zijn gegevens toegevoegd worden die van belang zijn voor het verklaren van nog 
niet beschreven mechanismen. Hierbij moet worden gedacht aan beschikbare literatuur per 
Wüstung, archeologische vondsten, of en hoe lang er een kerk aanwezig was, etc. In het tweede 
hoofdstuk is het nederzettingspatroon van Zeeland in combinatie met het landschap beschreven. 
Ook is aan de hand van bodemgegevens en fysisch-geografische gegevens onderzocht of Wüstungen 
landschappelijk gezien op een minder geschikte locatie lagen. Gegevens die hierbij horen, zijn ook 
aan de database van Wüstungen toegevoegd. Hierbij kan gedacht worden aan de bodemgesteldheid, 
hoogte en breedte van kreekruggen en het verschil tussen oud- en nieuwland. Uiteindelijk zullen in 
het derde hoofdstuk deze criteria gebruikt worden om de bestaande literatuur te toetsen en 
mechanismen op te stellen. Daarnaast is in dit hoofdstuk nog een eigen theorie getoetst. 
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Hoofdstuk 2: Inventarisatie van verlaten nederzettingen op Walcheren 
 

2.1 Inleiding 
 

De bestaande literatuur over verdwenen nederzettingen op Walcheren en in de rest van Zeeland 
gaat over specifieke oorzaken en ontwikkelingen, waardoor een regionaal totaaloverzicht ontbreekt. 
In dit hoofdstuk is geprobeerd en zo volledig mogelijk overzicht te geven van alle Wüstungen op 
Walcheren. Tevens is geprobeerd zo veel mogelijk relevante informatie te vinden die het mogelijk 
maakt de verschillende onderzoekthema’s te onderzoeken. Hiervan worden de resultaten kort 
gepresenteerd per thema.  

 

2.2 Inventarisatie Wüstungen 
 
Middeleeuwse kerkdorpen 
De eerste stap van dit onderzoek is het inventariseren van Wüstungen op Walcheren. Hiervoor zijn 
verschillende bronnen gebruikt en zijn verschillende typen Wüstungen geïnventariseerd. In totaal zijn 
er 39 Wüstungen meegenomen in dit onderzoek. De volledige lijst staat in Tabel 2.1. 

De bekendste typen nederzettingen zijn steden en dorpen. Vanaf de twaalfde eeuw beschikten zo 
goed als alle dorpen en steden over een kerk.152 Henderikx maakte een overzicht van de 
middeleeuwse parochies op Walcheren, 41 in totaal.153 Hiervan lagen er vier in Middelburg en twee 
in Domburg. De andere dorpen en steden hadden er één. Dit brengt het totaal dus op 37 dorpen en 
steden met een kerk. Van deze 37 plaatsen zijn er 20 tegenwoordig niet langer een volwaardig dorp 
te noemen. Allereerst zijn er zes Totalwüstungen, dorpen waar niets meer van over is: Nieuwerkerke, 
Oud-Arnemuiden, Oud-Vlissingen, Oud-Westkapelle, Poppekerke en Welzinge. Dan zijn er nog vier 
voormalige dorpen waar nu nog een enkele boerderij staat. Deze zijn nauwelijks als nederzetting te 
herkennen, laat staat als dorp, en kunnen dus ook eigenlijk als Totalwüstung gezien worden. Dit kan 
gezegd worden over Hoogelande, Nieuwerve, Schellach en Werendijke.  

Dan zijn er zeven middeleeuwse dorpen die tegenwoordig geen dorp meer zijn, maar nog wel als 
buurtschap of gehucht herkenbaar zijn. Dit zijn Boudewijnskerke, Brigdamme, Buttinge, 
Krommenhoeke, Mariekerke, Poppendamme en Sint Janskerke. Dan zijn er nog West-Souburg en 
Zanddijk. Dit zijn geen woonkernen meer, maar zijn nog wel van enige omvang omdat ze in de 
tweede helft van de twintigste eeuw uitgegroeid zijn tot buitenwijken van Vlissingen en Veere. Een 
twijfelgeval is Kleverskerke. Dit is nog duidelijk herkenbaar als dorpskern, maar is qua ontwikkeling 
zodanig achtergebleven op de andere Walcherse dorpen dat het toch in dit onderzoek is 
meegenomen. 

                                                            
152 Redactie Zeeuwse Ankers, z.d-b. 
153 Henderikx, 1991, 24. 
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Fig. 2.1 Middeleeuwse parochies op Walcheren, gereconstrueerd door de historicus P.A. Henderikx. 
De Begijnenparochie te Middelburg staat niet op de kaart aangegeven. Bron: Henderikx, 1991. 

Nederzettingen die mogelijk een kerk hadden 
Dan zijn er nog twee plaatsen waarvan getwijfeld wordt of ze een kerk hadden. De eerste is de 
vroegmiddeleeuwse handelsnederzetting Villa Walichrum bij Domburg. Volgens legendes zou de 
missionaris Willibrord er geland zijn om het christendom op het Europese vasteland te verkondigen, 
al wordt dit betwijfeld en wordt ook Westkapelle als landingsplaats genoemd. Hij zou er een 
afgodsbeeld hebben kapotgeslagen, waarna de bewaker ervan hem met een zwaard aanviel. God 
beschermde Willibrord echter. Hij zou hier een kerk gesticht hebben.154 Lang werd aangenomen dat 
vanuit deze eerste parochie twee kapellen gesticht werden, die daarna uitgroeiden tot 
moederkerken: West- en Oostkapelle.155 Dit klinkt logisch, omdat Villa Walichrum bij Domburg lag en 
Westkapelle westelijk daarvan ligt en Oostkapelle oostelijk. Nadat Villa Walichrum verdween, zou de 
parochie in tweeën verdeeld zijn tussen deze kerken.  

Volgens Henderikx is het echter waarschijnlijker dat West- en Oostkapelle dochterkerken zijn van de 
Middelburgse Sint-Maartenskerk. In procesdocumenten van rond 1500 protesteert de kerk van 
Westkapelle tegen enkele rechten die de opvolgers van de Middelburgse kerk hebben, die sterk de 

                                                            
154 Francke, 2017; De Jonge, z.d. 
155 Koch, 1958, 2-4. 
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indruk geven dat het een moeder-dochterkerkrelatie betreft.156 Aangezien de enige aanwijzingen dat 
Villa Walichrum een kerk had uit legendes komen, kan dit betwijfeld worden. 

Het gehucht Groot-Abeele tussen Oost-Souburg en Middelburg heeft naar alle waarschijnlijkheid een 
kapel gehad. Het enige wat hierover bekend is, is een bron die rond 1540 het bestaan ervan 
vermeldt.157 Ook staat op de Zelandiae Descriptio uit 1550 een kerkgebouw bij de Abeele getekend. 
Waar deze was en hoe lang deze bestaan heeft, is onduidelijk. In de periode tussen 1150 en 1270 
worden in Zeeland massaal kerken gesticht, eerst als kapel onder een andere parochie en na verloop 
van tijd als eigen parochie. Een parochie moest een bepaald aantal inwoners hebben om genoeg 
inkomsten te hebben.158 Omdat Groot-Abeele nooit tot eigen parochie is uitgegroeid, zou kunnen 
gesteld worden dat het dus niet groot genoeg was en dus ook geen dorp genoemd kan worden. Door 
het feit dat er een kapel was en dat het een eigen ambachtsheerlijkheid was, is Kaljouw toch van 
mening dat het in de middeleeuwen een volwaardig dorp was.159 

 

Fig. 2.2 Groot-Abeele op de Zelandiae Descriptio (1550). 

Verdwenen buurtschappen 
Naast steden en dorpen zijn er nog kleinere nederzettingen: buurtschappen en gehuchten. Omdat 
deze klein zijn, zijn alleen volledig verdwenen buurtschappen en gehuchten meegenomen, dat wil 
zeggen Totalwüstungen. Als deels verdwenen buurtschappen, dus partielle Wüstungen, ook 
meegenomen zouden worden, zou het om een afname van slechts enkele huizen gaan. Dit zou het 
zeer omslachtig maken om het onderzoek uit te voeren. Omdat buurtschappen vaak geen eigen 
instellingen hadden, zijn archiefbronnen niet erg geschikt om verdwenen buurtschappen te 
inventariseren. Op basis van kaartmateriaal uit verschillende perioden zijn wel verdwenen 
buurtschappen gevonden, vijf in totaal: Bakkersdorp, Klein-Abeele, Rikendale, Woitkensdorp, ’t 
Nieuwe Durp en ’t Weeltje. Uiteraard zullen er meer zijn, maar het was in dit onderzoek niet 
haalbaar elk naamloos historisch groepje huizen te analyseren. 

 

                                                            
156 Henderikx, 1992, 141-145. 
157 Kaljouw, 2006, 5-6. 
158 Henderikx, 1991, 23-27. 
159 Kaljouw, 2006, 3. 
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Nederzettingen die op een andere plek opnieuw gesticht werden 
Als een nederzetting verdween, kon deze door inwoners op een andere plaats weer opnieuw gesticht 
worden. De nieuwe nederzetting kreeg dan dezelfde naam. Arnemuiden heeft door overstromingen 
op twee andere locaties bestaan voor het op de huidige plaats gesticht werd. Het eerste wordt Oud-
Arnemuiden genoemd, en lag aan de zuidkant van de monding van de Arne, al is niet exact duidelijk 
waar.160 In 1437 verdronk dit en werd er bij het Slot Mortiere een tweede Arnemuiden gesticht, wat 
waarschijnlijk maar enkele tientallen jaren bestaan heeft. Hierna werd het huidige Arnemuiden 
gesticht.161 Het bestaan van het tweede Arnemuiden wordt door sommige historici betwijfeld.162 

Westkapelle is als dorp een stuk opgeschoven door invloed van de zee. Oud-Westkapelle ligt in zee 
en onder de huidige zeedijk. In een uitbreiding van het overzicht van verdronken dorpen 
onderscheidt De Visser echter twee verdwenen nederzettingen: Oud-Westkapelle 1 en 2.163 Waar 
Oud-Westkapelle 1 op haar kaart inderdaad ter hoogte van de Zeedijk ligt, waar Oud-Westkapelle 
lag, ligt Oud-Westkapelle 2 verder van de kust af. Waarom dit onderscheid gemaakt wordt is 
onduidelijk, er is geen verklarende tekst bij deze kaart. Toen in kader van dit onderzoek navraag werd 
gedaan, werd hierop niet gereageerd. Andere deskundigen bij wie ook navraag is gedaan, vermoeden 
dat dit het Westkapelle is wat tijdens de inundatie en het bombardement in 1944 grotendeels 
verwoest is. 

 

Fig. 2.3 Oud-Westkapelle 1 en 2 op de kaart van de Inventarisatie verdronken dorpen 2017. Bron: De 
Visser, 2018. 

Nederzettingen die zijn opgegaan in een andere plaats 
Naast nederzettingen die daadwerkelijk verdwenen zijn, zijn er ook nederzettingen die opgeslokt zijn 
door een grotere plaats en daarom hun bestaansrecht verloren. Dit geldt voor de eerdergenoemde 
dorpen West-Souburg en Zanddijk, die in Vlissingen en Veere opgingen. Daarnaast is de buurtschap 
Woitkensdorp, die ook een heerlijkheid was, in Westkapelle opgegaan. In de Tweede Wereldoorlog 
werd het verwoest, dus is het zowel opgegaan in een andere plaats als verdwenen. Nog niet eerder 
genoemd is ’t Zand, een buurtschap wat op het grondgebied van Koudekerke vlak bij de stad 
Middelburg lag. Later werd het deel van Middelburg en na stadsuitbreidingen is het niet goed meer 
als nederzetting te herkennen. Het is echter de vraag in hoeverre deze nederzettingen Wüstungen 

                                                            
160 Adriaanse, z.d. 
161 Walraven & Polderdijk, 1893, 283-287. 
162 Adriaanse, z.d. 
163 De Visser, 2018, 40. 
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zijn. In het geval van Woitkensdorp is het duidelijk: Van de originele buurtschap is niets meer over, 
dus is dit zeker een Wüstung. West-Souburg en Zanddijk worden in literatuur wel als gekrompen 
dorpen gezien, hoewel ze later weer uitgroeiden tot woonwijken.164 

Nederzettingen gevonden bij archeologisch onderzoek 
De meeste nederzettingen zijn gevonden door analyse van schriftelijke bronnen en kaartmateriaal. 
Uit archeologisch onderzoek zijn recent nog aanwijzingen gevonden voor vier middeleeuwse 
nederzettingen waarvan geen naam bekend is. Deze worden in het vervolg van dit onderzoek 
Naamloze nederzetting genoemd. Naamloze nederzetting 1 werd gevonden bij archeologisch 
onderzoek tussen Oost-Souburg en Ritthem.165 Naamloze nederzetting 2 lag tussen Koudekerke en 
Vlissingen rond de kruising van de Vlissingsestraat en de Jacoba van Beierenweg.166 Naamloze 
nederzetting 3 ligt zo’n anderhalve kilometer oostelijker daarvan, waar de Jacoba van Beierenweg de 
Vrijburgstraat kruist.167 Naamloze nederzetting 4 ligt ten oosten van Sint Laurens, onder het tracé 
van de N57, ter hoogte van de Brigdamseweg en Golsteinseweg.168 Er zullen uiteraard nog veel meer 
van deze middeleeuwse nederzettingen zijn op Walcheren, zeker op de kreekruggen. 

 

Fig. 2.4 Paalsporen van een huis van Naamloze nederzetting 1. Bron: De Leeuwe, 2022. 

  

                                                            
164 Stichting Landschapsbeheer Zeeland, z.d., 3. 
165 De Leeuwe, 2022, 3. 
166 Verhoeven & Williams, 2004, 6; Ras, 2006, 19 
167 Van Benthem, 2018. Gemeente Vlissingen, 2017, 33. 
168 Meijlink, 2003, 14. 
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Toponiemen die duiden op een nederzetting 
Behalve aangetoonde nederzettingen zijn er nog toponiemen die duiden dat er een nederzetting is 
geweest, maar waarvan geen bewijs gevonden is. Als deze nederzettingen bestaan hebben, zal dit in 
de middeleeuwen geweest zijn en zal het geen volwaardig dorp met parochiekerk betreffen. Als ze 
na de middeleeuwen bestaan hadden, zouden ze op de eerste kaarten uit de moderne tijd staan. Als 
ze in de middeleeuwen volwaardige dorpen waren, zouden ze wel in meer archiefbronnen 
voorkomen. Deze nederzettingen zullen dus waarschijnlijk verdwenen buurtschappen zijn. Het 
betreft Poppekinderendorp, Vergeylendorp en Koenkinsdorp. 

Middeleeuwse toponiemen met de uitgang -dorp in Zeeland zijn vaak kerkloze nederzettingen, dus in 
veel gevallen kleiner dan een daadwerkelijk (kerk)dorp.169 Rentenaar gaat er vanuit dat in Zeeland 
uitgangen op -dorp in eerste instantie aan een individuele boerderij gegeven zijn.170 Deze namen 
kunnen voortgekomen zijn uit het woord thorp, wat in eerste instantie boerderij betekende en pas 
later een groep huizen.171 Dit zou kunnen verklaren waarom deze ‘dorpen’ mogelijk nooit een echte 
nederzetting werden. Poppekinderendorp was wel een heerlijkheid.172 Dit maakt de aanwezigheid 
van een nederzetting iets aannemelijker. Van Poppekinderendorp en Vergeylendorp zijn de locaties 
bekend. 

Koenkinsdorp wordt door Rentenaar genoemd als een verdwenen plaats op Walcheren, waarbij hij 
als bron verwijst naar niet gepubliceerde aantekeningen van P.L. Tack, die onderzoek deed naar 
Zeeuwse plaatsnamen.173 Ook wordt het genoemd in een artikel over vliedbergen in Zeeland van 
dezelfde Tack. Hier staat het in een lijst van vliedbergen met mottekastelen die niet uitgroeiden tot 
een dorp.174 Het enige wat over Koenkinsdorp bekend is uit deze twee bronnen is dat het in een bron 
uit 1463 genoemd wordt en dat het een vliedberg had. 

Buurtschap dat een dorp moest worden 
Een apart geval is het Oudedorp, ook wel Sint Joosland. In 1631 werd de Oud-Sint-Jooslandpolder 
ingepolderd en werd een hoek vrijgehouden om er een planmatig voorstraatdorp te bouwen, zoals 
typerend voor nieuwlandpolders. Het had een centrumfunctie voor de polder met een herberg en 
een veer naar Arnemuiden. Het groeide echter niet uit tot een dorp, omdat in 1644 de Middelburgse 
Polder werd ingepolderd. Ook hier werd een dorp gesticht: Nieuwland. Sint Joosland verloor de 
concurrentiestrijd en bleef een voorstraat zonder dorp. 175 

Synthese 
Van 38 van de 39 Wüstungen uit de inventarisatie zijn op verschillende manieren de locaties 
gevonden. Van Koenkinsdorp is deze niet bekend. Hieronder vindt u een overzichtskaart van de 38 
Wüstungen die in dit onderzoek behandeld zullen worden. 

                                                            
169 Dalebout & Den Haan, 2012, 11. 
170 Rentenaar, 1991b, 14-15. 
171 Instituut voor de Nederlandse Taal, z.d.-b. 
172 Trimpe Burger & Hulsbergen, 1982-1984. 
173 Rentenaar, 1991b, 15. 
174 Tack, 1938, 113. 
175 Kuipers, z.d.-a; Redactie Zeeuwse Ankers, z.d.-b; Voets, 2018, 27-31. 
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Fig. 2.5 Kaart van geïnventariseerde Wüstungen op het voormalige eiland Walcheren. 

 

2.3. Niet onderzochte typen nederzettingen 
 

In dit onderzoek worden specifiek nederzettingen behandeld die als voornaamste functie wonen 
hadden, zoals dorpen en gehuchten. Er zijn echter nog andere typen nederzettingen die in de eerste 
plaats een andere functie hadden, maar waarbij wel een bewoningsconcentratie ontstond. Zodra de 
nederzetting zijn hoofdfunctie verloor, verdween de bewoning meestal ook meteen. Dit gaat om 
enkele specifieke categorieën nederzettingen, die vaak al door specialisten zijn onderzocht en 
daarom niet meer in deze scriptie behandeld worden. Hier worden kort enkele categorieën 
besproken, zodat u een idee heeft van de verschillende soorten niet-burgerlijke nederzettingen in de 
geschiedenis van Walcheren. 
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Forten 
In de loop van de geschiedenis van Walcheren zijn er diverse vormen van versterkte gebouwen 
geweest die naast de voornaamste functie, verdediging, ook bewoond werden. De eerste zijn de drie 
ringwalburgen die in het einde van de negende en begin van de tiende eeuw gebouwd werden ter 
verdediging tegen aanvallen van Vikingen: Domburg, Middelburg en (Oost)-Souburg.176 In eerste 
instantie waren deze van binnen leeg, zodat bij dreigend gevaar de bevolking uit de omgeving zich 
hier met het vee kon verschansen. In het begin van de tiende eeuw ontstonden in de 
middenterreinen van de burgen van Oost-Souburg en Middelburg nederzettingen.177 Dit kan 
verklaard worden doordat de dreiging van plundertochten door Noormannen afnam, waardoor de 
middenterreinen niet langer leeg hoefden te blijven om in geval van gevaar ruimte te bieden aan de 
bevolking uit de omgeving en hun vee.178 In Oost-Souburg werd de nederzetting aan het einde van de 
tiende eeuw verplaatst naar buiten de burgring, maar er zijn wel resten van boerderijen uit de elfde 
en twaalfde eeuw gevonden.179 Het dorp Oost-Souburg ontwikkelde zich hierna rond het burgterrein, 
wat in de moderne tijd onbebouwd bleef. Aan de ene kant kan de nederzetting op de ringwalburg 
dus als een Wüstung gezien worden, omdat dit terrein nu niet meer bewoond is. Aan de andere kant 
is dit weer wat overdreven, omdat het dorp slechts enkele tientallen meters verplaatst is. In 
Middelburg groeide de bewoning op de burg al snel uit tot een stad. Al is het ook mogelijk dat er 
vóór de ringwalburg een nederzetting was180 In Domburg lijkt er in eerste instantie geen bewoning te 
zijn op de ringwalburg, waarna het in de elfde eeuw bevolkt werd.181 

Verdedigingswerken die wel allemaal hun bijbehorende nederzetting verloren nadat ze hun functie 
verloren, zijn mottekastelen. Deze, soms op voormalige woonterpen gestichte houten kasteeltjes, 
werden tussen begin twaalfde eeuw en begin veertiende eeuw door lokale heren gesticht.182 In 7 van 
de 39 nog bestaande vliedbergen, waar deze mottekastelen op stonden, zijn concrete aanwijzingen 
gevonden dat er aan de voet van de berg een voorburcht aanwezig was.183 Hier bevonden zich een 
boerderij, stallen en schuren. Van deze voorhoven is tegenwoordig weinig meer over, maar door 
archeologisch onderzoek kunnen ze soms gelokaliseerd worden.184 In de strijd tussen Holland en 
Vlaanderen werden veel mottekastelen verwoest en in het begin van de veertiende eeuw ging de 
lokale adel over op het bouwen van stenen kastelen, waarmee de mottes en hun nederzettingen in 
de voorhoven verdwenen.185 

                                                            
176 Van Dierendonck, 2009, 249. 
177 Van Heeringen, Henderikx & Mars, 1995, 55-56. 
178 Stockman & Everaers, 1999, 15-16. 
179 Van Heeringen, Henderikx & Mars, 1995, 23. 
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182 Stockman & Everaers, 1999, 22-23. 
183 Van Heeringen, Jong, Montforts, Penders & Van Rooijen, 2007, 21. 
184 Mostert, 2013, 32. 
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Fig. 2.6 Artist’s impression van een mottekasteel met voorhof. Bron: Becx, z.d. 

Ook de middeleeuwse stenen kastelen hadden vaak meerdere bijgebouwen, waardoor van een 
kleine nederzetting gesproken kan worden. Van sommige kastelen is zo goed als niets bekend, zoals 
De Abeele186, Biggekerke187 en Der Boede.188 Bij het verdwenen kasteel Mortier bij Middelburg zijn 
bij geofysisch onderzoek aanwijzingen gevonden dat het in ieder geval één bijgebouw had.189 
Duinbeek bij Oostkapelle bestond uit meerdere gebouwen en was zelfs een eigen vrije 
heerlijkheid.190 Ter Hooge bij Middelburg bestond ook uit meerdere gebouwen en had een eigen 
kapel.191 Laterdael in Veere is waarschijnlijk een complex van meerdere gebouwen geweest.192 Dit 
geldt ook voor het kasteel Zandenburg bij Veere en het kasteel van West-Souburg.193 Met het 
verdwijnen van het kasteel verdween in zekere zin ook een nederzetting. Een kasteel dat zelf wel 
verdwenen is, maar waarvan de bijbehorende nederzetting bleef bestaan, is Popkensburg. 
Waarschijnlijk ontstond rond de kapel die bij het kasteel hoorde een gelijknamig dorp, wat later 
hernoemd werd tot Sint-Laurens.194 

In de loop van de vijftiende eeuw verdwenen veel Zeeuwse kastelen, doordat stenen muren slecht 
bestand bleken tegen kanonnen en omdat de lokale adel steeds armer werd. De rijke adel ging op 
lusthoven wonen en voor verdediging werden forten en vestingsteden met aarden wallen 
gebouwd.195 Waar vestingen ook een burgerlijke bevolking hadden, hadden forten een overwegend 
militair doel. In veel gevallen hadden ze ook een kleine burgerbevolking, tot in de negentiende eeuw 
forten puur militair gebruikt werden.196 Het grote merendeel van de forten in Zeeland lag in Zeeuws-
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Vlaanderen, waar in de Tachtigjarige Oorlog veel gevochten is, maar ook op Walcheren zijn er enkele. 
Een goed voorbeeld wat laat zien dat een fort ook een nederzetting kon zijn, is Fort Rammekens bij 
Ritthem. Naast huizen in het fort zelf ontstond er ook een kleine nederzetting buiten het fort. 

 

Fig. 2.7 Prent van Fort Rammekens uit 1648, waarop zowel huizen in als naast het fort te zien zijn. 
Bron: Zeeuws Archief, toegang 295, inv.nr. 897. 

Kloosters 
In de volle en late middeleeuwen werden er op Walcheren 21 kloosters gesticht, waarvan er elf zich 
in het centrum van Middelburg bevonden. Ook waren er enkele kloosters die niet in steden of 
dorpen lagen, die in zekere zin dus eigen nederzettingen waren.197 Zo wordt van het 
Regulierenklooster in het voormalige kasteel Mortiere vermoed dat het meerdere gebouwen had.198 
Ook het Clarissenklooster bij Veere lijkt op de kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1550 uit meerdere 
gebouwen te bestaan. Nadat in 1574 Walcheren na twee jaar strijd definitief in handen van de 
Geuzen kwam, werden alle kloosters in beslag genomen en verkocht.199 Zo kwam er een einde aan 
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deze nederzettingen. 

 

Fig. 2.8 Het Clarissenklooster (links) op de kaart van Veere van Jacob van Deventer (ca. 1550) lijkt uit 
een groep gebouwen te bestaan. Bron: Zeeuws Archief, toegang 294, inv.nr. 340. 

Buitenplaatsen 
In de zeventiende en achttiende eeuw werd het Walcherse landschap sterk gedomineerd door 
buitenplaatsen. Zo zijn er op een kaart van de gebroeders Hattinga uit 1750 139 te zien op het 
eiland.200 Veel buitenplaatsen bestonden uit meerdere gebouwen en hadden personeel in dienst. Zo 
zou je een buitenplaats ook als een soort nederzetting kunnen zien. Veel van deze buitenplaatsen 
verdwenen weer aan het einde van de achttiende en in het begin van de negentiende eeuw, door het 
verval van de ambachtsheerlijke rechten die vaak aan het bezit van een buitenplaats gekoppeld 
waren en door de economische neergang.201 

Tijdelijke nederzettingen 
Ten slotte zijn er nog nederzettingen die nooit bedoeld zijn om lang te bestaan. Zo werden na de 
verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog noodwoningenkampen gesticht in Westkapelle en 
Vlissingen.202 In de jaren 1950 werden deze gebruikt als ‘Woonoorden’ voor Molukse immigranten, 
waarvan er ook in Grijpskerke, Serooskerke, Koudekerke, Middelburg (2) en op Vliegveld Souburg 
gebouwd werden.203 Een van deze noodwoningkampen en Woonoorden was Havendorp, ook wel 
Woonoord Vlissingen I. Dit kamp zou bijna een dorp genoemd kunnen worden: Het had 389 
woningen, een politiebureau, brandweerpost en tien winkels.204 In eerste instantie was het 
voornemen om deze tijdelijke nederzettingen ook mee te nemen in dit onderzoek, het waren immers 
nederzettingen die net als oudere nederzettingen ooit gebouwd zijn met als doel huisvesting. Door 
de tijdelijke aard van deze kampen, bleek het echter niet mogelijk om ze op de verschillende 
onderzoeksthema’s te vergelijken met de andere, oudere Wüstungen. 
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2.4 Locatie 
 

Om verder onderzoek te doen naar de hierboven geïnventariseerde Wüstungen is van belang dat de 
exacte locatie hiervan bekend is. Dit is door middel van verschillende methodes gedaan, die 
hieronder kort toegelicht worden. Het volledige overzicht staat in Tabel 2.1. 

Kerkdorpen op kaarten van Hattinga 
De meeste van de 20 (deels) verdwenen middeleeuwse kerkdorpen worden nog als gehucht op 
actuele kaarten vermeld. Waar de kern van het dorp heeft gelegen is echter vaak onduidelijk, 
doordat er niets meer van over is of omdat ze een gehucht van verspreide huizen zijn. Zo staan 
Poppekerke en Schellach op Google Maps bijvoorbeeld op een verkeerde locatie aangegeven. 
Kerkdorpen die totaal verdwenen zijn, staan niet aangegeven. Middeleeuwse dorpen op het oudland 
van Walcheren hebben een ‘tamelijk eenvormig dorpstype’. De kerk staat in het centrum en de 
huizen liggen er in een ring rondom.205 Een geluk voor dit onderzoek is dat de meeste torenruïnes 
van de verdwenen kerkdorpen pas in de negentiende eeuw gesloopt zijn en dus nog op kaarten 
staan.206 Door middel van de eerdergenoemde kaarten van Hattinga uit 1750 konden de locaties van 
elf kerken of kerkruïnes gevonden worden.207 Van Nieuwerkerke staat de locatie van het Oud 
Kerkhof vermeld. De heerlijkheid Poppenkinderendorp, waarvan niet zeker is of er een nederzetting 
bij hoorde, staat ook op deze kaart van Hattinga.  

 

Fig. 2.9 De locatie van de ruïne van de toren van Boudewijnskerke op de kaart van Hattinga uit 1750. 

                                                            
205 Dekker, 1971, 40. 
206 De Klerk, 1991b, 56. 
207 Zeeuws Archief, toegang 293 (Atlassen Hattinga), inv.nr. 12-13; Zeeuws Archief, toegang 293 (Atlassen 
Hattinga), inv.nr. 16-24. 
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Fig. 2.10 De locatie van het Oud Kerkhof van Nieuwerkerke op de kaart van Hattinga uit 1750. 

Kaarten Van Deventer 
Nederzettingen die in de nabijheid van steden liggen staan in sommige gevallen op plattegronden 
van deze steden. In het geval van de stadskaarten van Jacob van Deventer uit ca. 1560 zijn deze dus 
ouder dan de eerste nauwkeurige kaarten van grotere gebieden. Zo staat op zijn kaart van Vlissingen 
de kerk van Oud-Vlissingen, wat net buiten de stad lag.208 Hetzelfde geldt voor Oud-Westkapelle 1, 
waarvan nog een klein stukje op de kaart van Van Deventer staat. Op deze kaart zijn een zeedijk en 
een inlaagdijk zichtbaar, waartussen nog een beetje bebouwing ligt en een gebouw staat wat een 
kerk zou kunnen voorstellen.209 Mogelijk betreft dit de waag.210 Later werd deze inlaagdijk de zeedijk 
en verdween ook de laatste rest van Oud-Westkapelle 1 onder de dijk en in zee. 

                                                            
208 Zeeuws Archief, toegang 294 (Zelandia Illustrata, Deel I : Kaarten en plattegronden), inv.nr. 363. 
209 Zeeuws Archief, toegang 294 (Zelandia Illustrata, Deel I : Kaarten en plattegronden), inv.nr. 401. 
210 Baart, 1889, 2. 



44 
 

 

Fig. 2.11 Oud-Vlissingen (links) op de kaart van Van Deventer van Vlissingen (ca. 1560). 

 

Fig. 2.12 De laatste overblijfselen van Oud-Westkapelle uiterst links tussen de twee dijken op de kaart 
van Van Deventer van Westkapelle (ca. 1560). 

 
 



45 
 

Blokkenkaarten 
Dan zijn er nog twee Wüstungen die gevonden werden op blokkenkaarten die gebaseerd zijn op 
overlopers. Overlopers zijn pachtregisters die betrekking hadden op de grond buiten dorpskernen.211 
Alle blokken, stukken grond, hebben op deze kaarten een veldnaam. Vaak is dit de persoonsnaam 
van de eigenaar, maar een enkele keer duidt deze op een nederzetting. Op basis hiervan zijn de 
locaties van Rikendale en Vergeylendorp gevonden. Deze blokken staan op de blokkenkaarten van 
Oostkapelle en Zanddijk.212 Naar de exacte locatie van de buurtschap binnen het blok Rikendale is 
onderzoek gedaan door Back en Maljaars.213 

  

Fig. 2.13 Blok 13 (In Vergillekens Dorp) op de blokkenkaart van Zanddijk (ca. 1750). 

Latere kaarten 
Nederzettingen die pas later verdwenen zijn, zijn gelokaliseerd op basis van diverse kaarten, zoals de 
Topografisch Militaire Kaart van 1850 en de Bonnebladen van ca. 1900. Dit geldt voor de 
buurtschappen Klein-Abeele en ’t Zand en ook voor Oud-Westkapelle 2. 

Archeologie 
Niet alle kerkruïnes bleven bewaard en staan daarom niet op de eerste betrouwbare kaarten. Bij 
archeologische onderzoeken zijn er enkele van deze kerken gevonden. Van Welzinge zijn de 
fundamenten van de kerk gevonden.214 Van Nieuwerve en Schellach zijn resten van zowel de kerk als 
het kerkhof gevonden.215 De kerk en kerkhofmuur van Werendijke zijn gelokaliseerd door middel van 
geofysisch onderzoek.216 In Poppendamme is alleen het kerkhof gevonden.217 Daarnaast zijn er de 
vier eerdergenoemde naamloze nederzettingen uit de middeleeuwen waarvan de locaties ook door 
archeologisch onderzoek zijn gevonden. Dit geldt ook voor de handelsnederzetting Villa 
Walichrum.218 Ook het slot Mortiere, waar het tweede Arnemuiden bij lag, is gevonden.219 

 
 
 

                                                            
211 Zeeuws Archief, z.d. 
212 Zeeuws Archief, toegang 293 (Atlassen Hattinga), inv.nr. 48; Zeeuws Archief, toegang 293 (Atlassen 
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217 Archis, 2015. 
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Straatnamen 
Twee buurtschappen zijn gelokaliseerd door middel van huidige plaatsnamen. Bakkersdorp ligt in 
Vlissingen op de plaats waar nu de Bakkersdorplaan is.220 Woitkensdorp werd later Koudorp 
genoemd.221 Hieraan herinnert nu de Koudorpstraat in Westkapelle nog. Omdat niet met zekerheid 
te zeggen is of de nederzettingen in kwestie op exact dezelfde locatie lagen als de straat die ernaar 
vernoemd is, zijn deze locaties geverifieerd door middel van oud kaartmateriaal. 

Veldnamen 
Ook veldnamen kunnen de locatie van een kerk, en dus het centrum van een verdwenen dorp, 
aanwijzen. Vaak bleef na het verdwijnen van de kerk het omliggende kerkhof nog in gebruik, 
waardoor veldnamen overbleven die aan het kerkhof herinneren. 

 

Fig. 2.14 Kerk’ove op de veldnamenkaart van Poppendamme. Bron: Heemkundige Kring Walcheren, 
2006. 

Onbekende locaties 
Van Oud-Arnemuiden is de locatie niet geheel duidelijk. Het zou aan de zuidelijke oever van de Arne 
hebben gelegen, maar over de exacte locatie verschillen de meningen.222 Bij gebrek aan 
kaartmateriaal uit deze periode en archeologisch onderzoek op potentiële locaties, is de locatie 
hiervan bij benadering aan de zuidelijke oever van de Arne geplaatst in het kader van dit onderzoek. 
Zoals eerder vermeld, is de locatie van Koenkinsdorp niet bekend. 

Tabel 2.1 Inventarisatie en locaties 

Naam Parochies 
Henderikx Hattinga (1750) Locatie bepaald 

Bakkersdorp Nee Vermelding Kaartmateriaal (div.) 
Boudewijnskerke Ja Vermelding + Kerkruïne Kaartmateriaal (div.) 
Brigdamme Ja Vermelding + Kerkruïne Kaartmateriaal (div.) 
Buttinge Ja Vermelding + Kerkruïne Kaartmateriaal (div.) 
Groot-Abeele Nee Vermelding Kaartmateriaal (div.) 
Hoogelande Ja Vermelding + Kerkruïne Kaartmateriaal (div.) 
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47 
 

Naam Parochies 
Henderikx Hattinga (1750) Locatie bepaald 

Klein-Abeele Nee Vermelding Kaartmateriaal (div.) 
Kleverskerke Ja Vermelding + Kerk Kaartmateriaal (div.) 
Koenkinsdorp Nee Nee n.v.t. 
Krommenhoeke Ja Vermelding + Kerkruïne Kaartmateriaal (div.) 
Mariekerke Ja Vermelding + Kerkruïne Kaartmateriaal (div.) 
Naamloze Nederzetting 
1 

Nee Nee Archeologisch onderzoek 

Naamloze Nederzetting 
2 

Nee Nee Archeologisch onderzoek 

Naamloze Nederzetting 
3 

Nee Nee Archeologisch onderzoek 

Naamloze Nederzetting 
4 

Nee Nee Archeologisch onderzoek 

Nieuwerkerke Ja "Oud Kerkhof" Kaartmateriaal (div.) 
Nieuwerve Ja "Vervallen Nieuwerve" Kaartmateriaal (div.) 
Oud Westkapelle 1 Nee Nee Kaart Van Deventer 
Oud Westkapelle 2 Nee Ja Inventarisatie verdronken 

dorpen 
Oud-Arnemuiden Ja Nee Schilderij Snijders 
Oudedorp Nee Niet vermeld, wel zichtbaar Kaartmateriaal (div.) 
Oud-Vlissingen Ja Vermelding Kaartmateriaal (div.) 
Poppekerke Ja Vermelding + Kerkruïne Kaartmateriaal (div.) 
Poppekinderendorp Nee Vermelding Kaartmateriaal (div.) 
Poppendamme Ja Vermelding Kaartmateriaal (div.) 
Rikendale Nee Nee Blokkenkaart Oostkapelle 
Schellach Ja Vermelding Kaartmateriaal (div.) 
Sint Janskerke Ja Vermelding + Kerkruïne Kaartmateriaal (div.) 
’t Nieuwe Durp Nee Nee Kaartmateriaal (div.) 
't Weeltje Nee Nee Kaartmateriaal (div.) 
't Zand Nee Vermelding Kaartmateriaal (div.) 
Tweede Arnemuiden Nee Nee Kroniek van Arnemuiden 
Vergeylendorp Nee Nee Blokkenkaart Zanddijk 
Villa Walichrum Nee Nee Archeologisch onderzoek 
Welzinge Ja Vermelding Kaartmateriaal (div.) 
Werendijke Ja Vermelding Kaartmateriaal (div.) 
West-Souburg Ja Kerkruïne Kaartmateriaal (div.) 
Woitkensdorp Nee Nee Kaartmateriaal (div.) 
Zanddijk Ja Kerkruïne Kaartmateriaal (div.) 
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2.5 Toponiemen 
 

Inleiding 
De naam van een plaats kan enige informatie verschaffen over de aard van de nederzetting, de 
omgeving, de stichter, etc. Daarnaast kan in sommige gevallen op basis van het toponiem een plaats 
gedateerd worden. De toponiemen van de Wüstungen uit dit onderzoek kunnen in enkele 
hoofdcategorieën verdeeld worden. In Tabel 2.2 staat een volledig overzicht hiervan. 

Kerken en kapellen 
In Zeeland zijn er veel toponiemen met de uitgang -kerke en -kapelle. Deze worden geassocieerd met 
de grote toename van het aantal parochies en kerken van de tweede helft van de twaalfde eeuw tot 
ongeveer 1270. Een plaatsnaam met -kerke kan betekenen dat er ergens een kerk gesticht is, waarbij 
een nederzetting is ontstaan die de naam van deze kerk overnam. Het kan aan de andere kant ook 
betekenen dat er een kerk werd gesticht in een bestaande nederzetting die dus een nieuwe naam 
kreeg. De meesten werden vernoemd naar een lokale heer.223 In dit onderzoek zijn dit Baldwin 
(Boudewijnskerke), Clauwaerd (Kleverskerke) en Poppo (Poppekerke). Volgens sommige bronnen 
heeft het onderzochte Nieuwerve vroeger Kommerskerke geheten.224 Anderen beweren echter dat 
Kommerskerke op Oost-Souburg slaat.225 Het lijkt waarschijnlijker dat het Nieuwerve betreft, omdat 
in een opsomming van bezittingen van de abdij van Middelburg in 1247 gesproken wordt van de 
kerken van Commerskerke én Oistersubburch.226 Commerskerke lijkt ook naar een persoonsnaam te 
verwijzen.227 Een minderheid van de -kerkes is vernoemd naar een heilige. In deze scriptie zijn dat 
Mariekerke en Sint Janskerke. De -kerkes in dit onderzoek zijn voor het eerst vermeld in het midden 
van de dertiende eeuw. (Oud-)Westkapelle is ouder, het wordt voor het eerst vermeld rond 1100. 

Dijken en dammen 
In Zeeland vonden bedijkingen plaats vanaf de tiende en elfde eeuw, dus toponiemen met dijk en 
dam zijn waarschijnlijk niet ouder dan die periode.228 De -dijkes zijn daardoor gemiddeld iets ouder 
dan de -kerkes en de -dammes.229 Dit laatste verklaart Rentenaar doordat een water eerst bedijkt 
moet zijn voor het afgedamd kan worden, omdat het water anders wegstroomt. Of dit juist is is 
onzeker, omdat in andere delen van Nederland juist eerst geulen werden afgedamd voor er bedijkt 
werd. Daarnaast zijn er regionale verschillen qua aantallen en ouderdom.230 In dit onderzoek komen 
Brigdamme (brug + dam), Poppendamme (persoonsnaam Poppo + dam), Rikendamme (onbekend + 
dam), Werendijke (mogelijk persoonsnaam Werin + dijk) en Zanddijk voor. De -dijkes en -dammes zijn 
in dit onderzoek zijn gemiddeld iets ouder dan de -kerkes, de eerste vermeldingen zijn rond 1200. 

Burchten 
Toponiemen met het suffix -burg verwijzen naar burchten en stammen vaak uit de middeleeuwen 
vanaf 900. Deze naam kan echter ook slaan op een ouder fort, zoals het Romeinse castellum 
Aardenburg.231 De andere -burgen in Zeeland verwijzen naar de ringwalburgen die werden 
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opgeworpen tegen invallen van Noormannen.232 Ook West-Souburg, wat in dit onderzoek voorkomt, 
stamt uit deze periode. Deze naam verwijst naar de ringwalburg in Oost-Souburg, de eerste 
vermelding van West-Souburg stamt pas uit 1248. In latere perioden komen toponiemen op -burg 
nog wel voor, maar dan alleen in namen van kastelen (Zandenburg, Hellenburg, Filippenburg, etc.) en 
buitenplaatsen (Duinenburg, Rosenburg, Paauwenburg, etc.).233 De uitzondering hierop is 
Popkensburg, wat in de middeleeuwen de naam was van het dorp Sint Laurens, vernoemd naar het 
gelijknamige kasteel. 

Vliedbergen 
In Zeeland zijn enkele honderden vliedbergen opgeworpen, in eerste instantie als terp, maar later 
vaak ook als basis van een mottekasteel. Toponiemen met de uitgangen -berg en -werve duiden 
hierop. In dit onderzoek komt Nieuwerve voor, wat in eerste instantie uit de componenten nieuw en 
erve lijkt te bestaan. De oude naam is echter Nieuwewerve, wat duidt op een vliedberg.234 

Water- en natuurnamen 
Toponiemen die verwijzen naar natuurnamen zijn vaak ouder dan de nederzetting in kwestie, omdat 
ze verwijzen naar een al bestaande naam van een water, gebied, etc.235 Een duidelijk voorbeeld 
hiervan is Hoogelande. In de stichtingsakte van de kapel uit 1189, waar later een dorp omheen 
ontstond, wordt gesproken van “ut ecclesiam in loco cui immorantur, qui Hogeland dicitur, 
edificarent” – “dat zij een kerk, ter plaatse waar zij wonen, die Hogeland genoemd wordt, zullen 
mogen stichten”.236 Deze naam is wel opvallend, aangezien Hoogelande juist laaggelegen is. Mogelijk 
is hier door moernering het land lager komen te liggen of slaat het Hogeland uit de stichtingsakte op 
een groter gebied. Krommenhoeke slaat op de ligging op de kromme hoek van een kreekrug en de 
daarop gelegen weg, Arnemuiden naar de monding van het riviertje de Arne. Villa Walichrum 
verwijst vermoedelijk naar een vochtige zandige rug (walk-hara). Groot- en Klein-Abeele slaan 
waarschijnlijk op de aanwezigheid van abelen.237 ’t Weeltje slaat op een weel, waarschijnlijk ontstaan 
bij een doorbraak van de strandwal in de elfde eeuw.238 De buurtschap ’t Zand zal waarschijnlijk naar 
de bodem verwijzen. 

-inge-namen 
De middeleeuwse toponiemen met de uitgang -inge zijn ingewikkeld te verklaren en te dateren.239 
Aan de betekenis van Vlissingen is zelfs een heel boek gewijd.240 Volgens Rentenaar is Buttinge een 
natuurnaam die mogelijk slaat op een plaats die gekenmerkt werd door boomstronken.241 Daarnaast 
onderscheidt hij een groep die verwijzend naar een persoonsnaam aan een nederzetting is gegeven. 
Deze zou ouder zijn dan andere -inge(n)-namen. Hieronder vallen (Oud-)Vlissingen (persoonsnaam 
Flisso) en Welzinge (Waliso).242 

  

                                                            
232 Trimpe Burger, 1989, 42. 
233 Stockman & Everaers, 1999, 25-37; Van den Broecke, 2016, 443-448. 
234 Rentenaar, 1991a, 62-63. 
235 Rentenaar, 1991a, 65-68. 
236 Zeeuws Archief, toegang 27 (Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg), inv.nr. 2. 
237 Instituut voor de Nederlandse Taal, verschillende definities. 
238 Zwemer, 2022, 17-19. 
239 Rentenaar, 1992, 1. 
240 Puylaert, 2014. 
241 Rentenaar, 1992, 14. 
242 Rentenaar, 1992, 18-19. 
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Dorpen 
Zoals eerder vermeld, komen Zeeuwse middeleeuwse toponiemen met het suffix -dorp in eerste 
instantie meestal van een enkele boerderij. Deze zijn niet te dateren op basis van deze uitgang.243 Er 
zijn veel gevallen waarbij de uitgang met een persoonsnaam gecombineerd wordt, zoals 
Koenkinsdorp (Koenekin, verkleinwoord van Koen), Vergeylendorp (Geila), Woitkensdorp (Woite, 
verkorting van Wouter) en Poppekinderendorp (Poppo). 

Grensgeschil 
Het verdwenen dorp Schellach dankt zijn naam aan een grensgeschil, iets wat wel vaker voorkomt in 
toponiemen. Het stamt af van het woord schilacht, wat twist of verschil van mening verschilt.244 

Tabel 2.2 Toponiemen 

Naam Andere naam Categorie Eerste 
vermelding Varianten 

Bakkersdorp 
 

-dorp  Backersdorp 
Boudewijnskerke 

 
persoonsnaam + kerk 1235 Ecclesiam Baldwini; 

sheren 
Boudewijnskerke; ser 
Beudinskerke; ser 
Boudijnskercke; Ser-
Beudinskerke; Ser 
Boydinskerke; 
Serboudinskercke; 
Zer boudijs kerke; Zer 
Boudijskk; Zer 
Boudewins kercke; 
Serbeuijenskercke; 
Beuijenskerke; 
Beuijnskerke; 
Buijnskerke; 
Buijenskerke; 
Boudinskercke; 
Boudewynskerck 

Brigdamme 
 

dam/ dijk 1205 Brigdamme; 
Brigdamme; te 
bricdamme; 
Brugdam; 
Brugdamme; 
Brugdam; Brugdam; 
Breedamme 

Buttinge 
 

-inge 1249 Buttinghe; Buttenge; 
Butinge; A. van der 
Buttinghen; Buttinge 
ende Zantforde; 
Buttinge; Buttijnge; 
Bottinge; Ter 
Bottienge. 

                                                            
243 Rentenaar, 1991b, 14-16. 
244 Instituut voor de Nederlandse taal. 
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Naam Andere naam Categorie Eerste 
vermelding Varianten 

Groot-Abeele 
 

bomen 1370 van Abeel; van den 
Abeel; van den 
Abeelle; Abeele; 
Groote Abeele; de 
Abeele; de Groote-
Abeele 

Hoogelande 
 

bodem/landschap 1189 Hogeland; in 
Hooghelant; 
Hoogelande; 
Hoogelande; 
Hoogelande 

Klein-Abeele 
 

bomen 1753 Klein Abeele; Kleine 
Abeele 

Kleverskerke Cleophaskerke persoonsnaam + kerk 1251 Clawarskerke; 
Clawartskerke; 
Clauwardskercke; 
Clauwertskerke; 
Cleerwaerskercke 
metten Oosthouck; 
Clauwerskerc; 
Cleeuwerskercke; 
Clawartzkerke; 
Clawartskercke; 
Cleuwartskerck, 
Cleverskerck; 
Cleverskerke 

Koenkinsdorp 
 

persoonsnaam + dorp 1463 
 

Krommenhoeke 
 

bodem/landschap 1343 Crummenhoec; 
Cromhoec; 
Crommenhoucke; 
Crommenhoek; 
Crommenhouck; 
Crommen hoeck; 
Crommehouck; 
Krommenhoeke. 

Mariekerke Klein-
Mariekerke 

heilige + kerk 1235 Ecclesia Beate Marie; 
Ecclesia Beate Marie; 
in sinte Marien kerke; 
Sinte Marienkercke; 
Mariekerke; St. 
Mariekerck; 
Mariekercke; 
Marykercke; S. 
Mariekerck; 
Mariekerke; Klein 
Mariekerke. 
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Naam Andere naam Categorie Eerste 
vermelding Varianten 

Naamloze 
Nederzetting 1 

 
n.v.t.  n.v.t. 

Naamloze 
Nederzetting 2 

 
n.v.t.  n.v.t. 

Naamloze 
Nederzetting 3 

 
n.v.t.  n.v.t. 

Naamloze 
Nederzetting 4 

 
n.v.t.  n.v.t. 

Nieuwerkerke 
 

kerk  
 

Nieuwerve Mogelijk 
Kommerskerke 

werve; persoonsnaam + kerk 1235 Commerskerke; 
Kommerskerka; 
Nyenwerve; 
Nieuwwerve; 
Nieuwewerve. 

Oud Westkapelle 1 Westkapelle kapel 1102-1105 Westcapella; 
Westcapella; 
Westcappelam; 
Westcappellam; 
Westcappelle; Weest 
Cappel; Weest 
Cappele; Westcappel 

Oud Westkapelle 2 Westkapelle kapel  Zie Oud Westkapelle 
1 

Oud-Arnemuiden Arnemuiden waternaam + monding 1223 Arnemuda; 
Arnemeuden; 
Aernemuden; 
Arnemuden; 
Arnemuden; 
Armuden; Armuijden; 
Armuyen; Armuyden. 

Oudedorp Sint Joosland -dorp 1504-1505 Oude dorp; het 
Oudedorp; Oude 
dorp; Oudsdorp. 

Oud-Vlissingen Vlissingen persoonsnaam + -inge 1235 Vlissinghe; Willelmi 
de Vlissinghe; 
Vlissinghen; 

Poppekerke 
 

persoonsnaam + kerk 1271 Ecclesiam Poppons; 
sher Poppenkerke; 
Poppenkerk 

Poppekinderendorp 
 

Persoonsnaam+ -dorp  
 

Poppendamme 
 

persoonsnaam + dam/ dijk 1181-1210 Poppedamme; 
Poppendamme; van 
poppendamme; 
Poppendamme; 
Poppendam; 
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Naam Andere naam Categorie Eerste 
vermelding Varianten 

Poppendamme; 
Poppendam. 

Rikendale Rijkendamme dam/ dijk 1291 Rikendamme, 
Rijkendamme, 
Rikendale 

Schellach 
 

grensscheiding 1270-1273 Scellagt; in parrochia 
Schelach; Willelmo 
de Scellacht; 
Schellagh; Scellacht; 
Scellacht; Schellacht; 
Scellach; Schellag. 

Sint Janskerke 
 

heilige + kerk 1253 Sancti Iohannis 
Ecclesiam; St. 
Janskercke; in Sinte 
Jans Kerke; S nte 
Janskercke; S. Jans 
kerke; S. Ians kerck; 
St. Ianskercke; S. Ians 
kerck. 

’t Nieuwe Durp  -dorp   
't Weeltje 

 
water  Het Weeltje 

't Zand 
 

bodem/landschap  't Zand; Het Zand 
Tweede 
Arnemuiden 

Arnemuiden waternaam + monding  Zie Oud-Arnemuiden 

Vergeylendorp 
 

-dorp 1566 Vergeylendorp; 
Vergeylekensdorp; 
Vergeyelkensdorp; 
Virgilikens dorp 

Villa Walichrum 
 

bodem/landschap 785-797 villam Walichrum 
Welzinge 

 
-inge 1235 Welsinghen; 

Welsingen; 
Welsinghe; 
Welsingen; 
Welssingen; 
Welsingen; Welzinge 

Werendijke 
 

dam/ dijk 1235 Werendike; 
Werendike; 
Werendijck; 
Werendijck; 
Werendycke; 
Werendyck. 

West-Souburg 
 

ringwalburg 1162 (Sbrg) 
1248 (Wst) 

Sutburch; Sutburg; 
Westsubborgh; 
Wester Zubburgh; 
Westerzouburch; 
Weest Souburg; 
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Naam Andere naam Categorie Eerste 
vermelding Varianten 

Weest Soubburg; 
West Zouburgh 

Woitkensdorp Koudorp Persoonsnaam + -dorp; -dorp 1318 Weutekijns dorp; 
Weutkinsdorp; 
Woytkijnsdorp 

Zanddijk 
 

dam/ dijk 1153 Sandik; Sandich; 
Sandic; Santdyck; 
Zandyk; Zandijck; 
Zantdick; Zandtdijck; 
Sandyck; Sandyk. 
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2.6 Fysisch-geografische ligging 
 

Kreekruggen en poelgronden 
Zoals in hoofdstuk drie verder uitgelegd wordt, werd het middeleeuwse nederzettingenpatroon in 
het binnenland van Walcheren sterk bepaald door kreekruggen en poelgronden. De fysisch-
geografische ligging van de Wüstungen is onderzocht op basis van de BRO Bodemkaart 2021, BRO 
Geomorfologie 2019 en de Bodemkaart van Bennema en Van der Meer.245 De resultaten hiervan zijn 
te zien in Tabel 2.4 en 2.5. Het nadeel is dat tussen 1947 en 2019 de stedelijke bebouwing is 
toegenomen, waardoor de kaarten van Bennema en Van der Meer en die van BRO lastig te 
vergelijken zijn. Zo bevinden zich op de kaarten van BRO zeven in dit onderzoek voorkomende 
nederzettingen zich in stedelijke bebouwing en zijn ze niet meegenomen op deze kaart, waardoor er 
slechts 31 overblijven. Op de kaart van Bennema en Van der Meer missen er twee, waardoor het 
totaal op 36 komt. 

Volgens de geomorfologische kaart van BRO bevinden twintig van de 31 Wüstungen (=65 %) zich op 
een getij-inversierug, wat hetzelfde is als een kreekrug. Op de kaart van Bennema en Van der Meer 
zijn dit er 23 van de 36 (=64 %). Buiten de kreekruggen liggen minder nederzettingen. Op de kaart 
van BRO worden deze zones ‘vlaktes van getij-afzettingen’ genoemd, op de kaart van Bennema en 
Van der Meer poelgronden (oudland) en schorgrond (nieuwland). Op de kaart van BRO zijn dit er 
negen (29 %), op die van Bennema en Van der Meer zeven (19%). Daarnaast zijn er nog enkele 
nederzettingen die zich op duinzandgrond bevonden. 

Tabel 2.3 Samenvatting Wüstungen Geomorfologie 

GEOMORFOLOGISCHE ZONE AANTAL 
BRO 

PERCENTAGE AANTAL 
BENNEMA 

PERCENTAGE 

KREEKRUG 20 65 % 23 64 % 
POELGROND 9 29 % 7 19 % 
DUINZAND 1 3 % 5 14 % 
KLEIPLAATGROND 0 0 % 1 3 % 
ZEE 1 3 % 0 0 % 
TOTAAL 31 100 % 36 100 % 
STEDELIJKE BEBOUWING, DUS 
NIET MEEGENOMEN 

7  2  

TOTAAL 38  38  
 
Ligging aan water 
Naast de hoogteligging zijn er andere natuurlijke factoren die de ligging aantrekkelijk maken voor 
bewoning. Zo lagen Oud-Vlissingen en Bakkersdorp aan een kreek die als haven werd gebruikt. Later 
is deze kreek net als andere Walcherse kreken dichtgeslibd, en verloor deze zijn functie als haven. In 
1304 gaf graaf Willem de Derde opdracht om aan het uiteinde van deze kreek een nieuwe havenstad 

                                                            
245 BROloket, z.d.; Bennema & Van der Meer, 1947. 
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te stichten, het huidige Vlissingen.246

 

Fig. 2.15 Reconstructiekaart van Oud-Vlissingen en Bakkersdorp anno 1264 aan de kreek. Bron: 
Zeeuws Archief, toegang 294, inv.nr. 259. 

Twee andere Wüstungen die aan een kreek lagen zijn Werendijke en Poppendamme. Behalve dat 
deze namen een ligging aan water verraden, is deze dichtgeslibde kreek ook nog goed zichtbaar op 
de hoogtekaart. De kreek begint in het zuidwesten bij de duinen, gaat onderlangs Werendijke, snijdt 
dwars door de oudere kreekrug Meliskerke-Biggekerke heen, om uiteindelijk bij Poppendamme op te 
houden, waar deze afgedamd is. Krommenhoeke ligt aan een aftakking hiervan. Tot de 
herverkaveling na de Tweede Wereldoorlog liep de Meliskerkse Watergang over het tracé van deze 
voormalige kreek.247 

 

                                                            
246 Van Druenen, 2015, 12-29. 
247 De Klerk, 2017, 22-24. 
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Fig. 2.16 De kreek ‘Meliskerkse Watergang’ op de hoogtekaart van AHN. De watergang volgde voor 
de herverkaveling duidelijk de bedding van een oude kreek. Na de herverkaveling kreeg een andere 
watergang deze naam. 

Op de bodemkaart van Bennema en Van der Meer staan de jongste kreekbeddinggronden 
aangegeven met de codes MMb.248 Dit zijn vaak de laatste restanten van een kreek op een kreekrug, 
voordat deze volledig dichtslibde. Of de kreek nog bestond toen de nederzetting gesticht werd is niet 
bekend. In delen van oude kreken zijn later wel watergangen of sprinken gegraven.249 Zo liggen 
Boudewijnskerke en Poppekerke aan de Westkappelse Sprink, een voormalige kreek. Naamloze 
nederzetting 1 en Nieuwerve lagen vlakbij de Ritthemse Watergang, Schellach en 

                                                            
248 Bennema & Van der Meer, 1947. 
249 De Klerk, 2011, 12-13. 
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Poppekinderendorp aan de Kleverskerkse Watergang, Vergeylendorp aan de Veerse Watergang en 
Sint Janskerke aan de Zoutelandse of Sint Janskerkse sprink. Oud-Arnemuiden en het Tweede 
Arnemuiden lagen aan het riviertje de Arne, een voormalige kreek. Welzinge en Oudedorp lagen aan 
de Welsinge, een water wat van Middelburg naar de Westerschelde liep. Brigdamme, wat de naam al 
doet vermoeden, ligt ook aan een kreekbeddinggrond.  

Ook Buttinge, Kleverskerke, Woitkensdorp en Naamloze nederzetting 3 liggen aan een 
kreekbeddinggrond volgens Bennema en Van der Meer, maar hier is geen water meer dat herinnert 
aan een mogelijke ligging aan een natuurlijke stroom in de middeleeuwen. Andere plaatsen, zoals 
West-Souburg en Buttinge liggen wel bij een watergang, maar deze lijken niet het tracé van een 
voormalige kreek te volgen. Daarnaast zijn er Oud-Westkapelle, Rikendale en Villa Walichrum die aan 
zee lagen. 
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Tabel 2.4 Geomorfologie 1 

Naam BRO Bodemkaart 2021 BRO Geomorfologie 2019 
Bakkersdorp Stedelijke bebouwing Stedelijke bebouwing 
Boudewijnskerke Kalkrijke poldervaaggronden; lichte 

klei, profielverloop 5 
Getij-inversierug; deels Welvingen in 
plaatselijk gemoerde getij-afzettingen 

Brigdamme Kalkrijke poldervaaggronden; lichte 
zavel, profielverloop 2 - Kalkrijke 
poldervaaggronden; lichte zavel, 
profielverloop 5 

Getij-inversierug 

Buttinge Kalkrijke poldervaaggronden; zware 
zavel, profielverloop 5. Kalkrijke 
poldervaaggronden; lichte klei, 
profielverloop 5 

Getij-inversierug 

Groot-Abeele Kalkarme poldervaaggronden; lichte 
zavel, profielverloop 5 

Getij-inversierug 

Hoogelande Geëgaliseerde en verwerkte 
zeekleigronden met plaats. veen 
binnen 1.2 m; klei 

Welvingen in plaatselijk gemoerde 
getij-afzettingen 

Klein-Abeele Kalkarme poldervaaggronden; lichte 
zavel, profielverloop 5 

Getij-inversierug 

Kleverskerke Kalkrijke poldervaaggronden; zware 
zavel, profielverloop 5 

Getij-inversierug 

Koenkinsdorp n.v.t. n.v.t. 
Krommenhoeke Kalkrijke poldervaaggronden; lichte 

klei, profielverloop 5 
Getij-inversierug 

Mariekerke Kalkrijke poldervaaggronden; lichte 
klei, profielverloop 5. Geëgaliseerde en 
verwerkte zeekleigronden met plaats. 
veen binnen 1.2 m; klei 

Getij-inversierug 

Naamloze 
Nederzetting 1 

Kalkrijke poldervaaggronden; lichte 
klei, profielverloop 5 

Getij-inversierug 

Naamloze 
Nederzetting 2 

Kalkrijke poldervaaggronden; zware 
zavel, profielverloop 5 

Getij-inversierug 

Naamloze 
Nederzetting 3 

Kalkarme poldervaaggronden; lichte 
zavel, profielverloop 5 

Getij-inversierug 

Naamloze 
Nederzetting 4 

Kalkrijke poldervaaggronden; lichte 
zavel, profielverloop 5 

Getij-inversierug 

Nieuwerkerke Kalkarme poldervaaggronden; klei, 
profielverloop 3, of 3 en 4, of 4 

Vlakte van plaatselijk gemoerde getij-
afzettingen 

Nieuwerve Kalkrijke poldervaaggronden; lichte 
zavel, profielverloop 5 

Getij-inversierug 

Oud Westkapelle 1 Dijk Kustduinglooiing 
Oud Westkapelle 2 Stedelijke bebouwing Stedelijke bebouwing 
Oud-Arnemuiden Kalkrijke poldervaaggronden; lichte 

klei, profielverloop 5 
Vlakte van getij-afzettingen 
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Naam BRO Bodemkaart 2021 BRO Geomorfologie 2019 
Oudedorp Kalkrijke poldervaaggronden; zware 

zavel, profielverloop 5 
Vlakte van getij-afzettingen 

Oud-Vlissingen Stedelijke bebouwing Stedelijke bebouwing 
Poppekerke Kalkrijke poldervaaggronden; lichte 

klei, profielverloop 5 
Laagte ontstaan door afgraving; op 
Getij-inversierug 

Poppekinderendorp Kalkarme poldervaaggronden; klei, 
profielverloop 3, of 3 en 4, of 4 

Vlakte van plaatselijk gemoerde getij-
afzettingen 

Poppendamme Terp Getij-inversierug 
Rikendale Stedelijke bebouwing Stedelijke bebouwing, op overgang 

Vlakte van getij-afzettingen; 
Welvingen in getij-afzettingen; 
Ingesloten strandvlakte; Kustwal; 
Kustduinglooiing 

Schellach Kalkrijke poldervaaggronden; lichte 
zavel, profielverloop 5 

Getij-inversierug 

Sint Janskerke Kalkrijke poldervaaggronden; lichte 
klei, profielverloop 5 

Getij-inversierug 

’t Nieuwe Durp Kalkrijke poldervaaggronden; klei, 
profielverloop 3, of 3 en 4, of 4 

Welvingen in getij-afzettingen 

't Weeltje Kalkarme leek-/woudeerdgronden; 
zavel, profielverloop 5 

Getij-inversierug 

't Zand Stedelijke bebouwing Stedelijke bebouwing 
Tweede 
Arnemuiden 

Kalkrijke poldervaaggronden; zware 
zavel, profielverloop 5 

Welvingen in getij-afzettingen 

Vergeylendorp Kalkrijke poldervaaggronden; lichte 
zavel, profielverloop 5 

Getij-oeverwal; beetje Getij-
kreekbedding, zee-erosiegeul 

Villa Walichrum Zee Zee; Zeestrandglooiing 
Welzinge Kalkrijke poldervaaggronden; zware 

klei, profielverloop 5 
Vlakte van getij-afzettingen 

Werendijke Geëgaliseerde en verwerkte 
zeekleigronden met plaats. veen 
binnen 1.2 m; klei 

Welvingen in plaatselijk gemoerde 
getij-afzettingen 

West-Souburg Stedelijke bebouwing Stedelijke bebouwing 
Woitkensdorp Stedelijke bebouwing Stedelijke bebouwing 
Zanddijk Kalkrijke poldervaaggronden; lichte 

zavel, profielverloop 5 
Getij-inversierug; Welvingen in getij-
afzettingen 
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Tabel 2.5 Geomorfologie 2 en ligging aan natuurlijke waterstroom 

Naam Bennema (1947) Ligging 
Bakkersdorp Zandige oude kreekruggrond Havenkreek Vlissingen 
Boudewijnskerke Kalkrijke, jonge kreekruggrond met licht kleiige 

bovengrond; kalkrijke, jonge kreekruggrond 
met kleiige bovengrond 

Westkappelse Sprink 

Brigdamme Roestige oude kreekruggrond Afgedamde kreek 
Buttinge Kalkhoudende jongere kreekruggrond met 

lichtkleiige bovengrond 
 

Groot-Abeele Zandige oude kreekruggrond  
Hoogelande Kalkhoudende jonge poelgrond  
Klein-Abeele Zandige oude kreekruggrond  
Kleverskerke Kalkhoudende jongere kreekruggrond met 

zavelige bovengrond; Kalkhoudende jonge 
poelgrond 

 

Koenkinsdorp n.v.t.  
Krommenhoeke Oude kleiplaatgrond Aftakking Kreek 

Valkenisse-
Poppendamme 

Mariekerke Kalkhoudende jongere kreekruggrond met 
zavelige bovengrond; zwak kalkhoudende 
jonge poelgrond 

 

Naamloze Nederzetting 1 Zandige oude kreekruggrond Ritthemse Watergang 
Naamloze Nederzetting 2 Zandige oude kreekruggrond  
Naamloze Nederzetting 3 Zandige oude kreekruggrond  
Naamloze Nederzetting 4 Zandige oude kreekruggrond; roestige oude 

kreekruggrond 
 

Nieuwerkerke Zwak kalkhoudende jonge poelgrond; 
kalkhoudende jonge poelgrond 

 

Nieuwerve Roestige oude kreekruggrond; Kalkhoudende 
jongere kreekruggrond met zavelige 
bovengrond; homogene oude overgangsgrond 

Ritthemse Watergang 

Oud Westkapelle 1 Slibarme vervlogen duinzandgrond Zee 
Oud Westkapelle 2 Slibarme vervlogen duinzandgrond; Iets 

slibarme vervlogen duinzandgrond 
Zee 

Oud-Arnemuiden Zavelige schorgrond, naar beneden iets lichter 
wordend (Exacte locatie 
onbekend/Heringepolderd) 

Kreek/rivier Arne 

Oudedorp Lichtkleiige schorgrond, naar beneden iets 
lichter wordend 

Welsinge 

Oud-Vlissingen Stedelijke bebouwing Havenkreek Vlissingen 
Poppekerke Kreekbeddinggrond met zavelige bovengrond; 

Zware oude kleiplaatgrond 
Westkappelse Sprink 

Poppekinderendorp Kalkhoudende jongere kreekruggrond met 
zavelige bovengrond 

Kleverskerkse watergang 
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Naam Bennema (1947) Ligging 
Poppendamme Kalkrijke, jonge kreekruggrond met licht kleiige 

bovengrond 
Kreek Valkenisse-
Poppendamme 

Rikendale Slibarme vervlogen duinzandgrond; iets 
slibhoudende vervlogen duinzandgrond 

Zee 

Schellach Homogene oude overgangsgrond Kleverskerkse watergang 
Sint Janskerke Kalkrijke, jonge kreekruggrond met licht kleiige 

bovengrond 
Zoutelandse/Sint-
Janskerkse sprink 

’t Nieuwe Durp Kalkhoudende jonge poelgrond  
't Weeltje Kalkrijke, jonge kreekruggrond met 

lichtzavelige bovengrond; homogene jonge 
overgangsgrond 

 

't Zand Stedelijke bebouwing  
Tweede Arnemuiden Kalkhoudende jongere kreekruggrond met 

zavelige bovengrond; zwak kalkhoudende 
jonge poelgrond 

Kreek/rivier Arne 

Vergeylendorp Kalkhoudende jongere kreekruggrond met 
zavelige bovengrond 

Veerse Kreek/ Watergang 

Villa Walichrum Duinzandgrond van het natuurlandschap Zee 
Welzinge Kleiige schorgrond, naar beneden iets lichter 

wordend 
Welsinge 

Werendijke Kalkhoudende jonge poelgrond Kreek Valkenisse-
Poppendamme 

West-Souburg Zandige oude kreekruggrond  
Woitkensdorp Slibarme vervlogen duinzandgrond  
Zanddijk Kalkhoudende jongere kreekruggrond met 

zavelige bovengrond 
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2.7 Cultuurlandschappelijke ligging 
 

Zeeland kent volgens de Kaart Cultuurhistorie Zeeland vijf cultuurlandschapstypen, waarvan er op 
Walcheren drie voorkomen. Dit zijn duingebied en zeekleigebied, wat onderverdeeld wordt in 
oudland- en nieuwlandpolders. Zuidelijk dekzandgebied en buitendijkse gebieden komen alleen in 
andere delen van de provincie voor. Het overgrote deel van Walcheren bestaat uit oudlandpolders, 
dus is het niet verwonderlijk dat het merendeel van de Wüstungen in dit landschapstype ligt.250 32 
van de 38 Wüstungen waarvan de locatie bekend is liggen in oudlandpolders. Slechts drie bevinden 
zich in nieuwlandpolders, waarbij opgemerkt moet worden dat Oud-Arnemuiden en Welzinge 
eigenlijk in verdronken oudlandpolders liggen. Deze zijn later opnieuw ingepolderd, en zijn daarom 
nu nieuwlandpolders. Villa Walichrum lag in duingebied, maar bevind zich nu in zee. Oud-
Westkapelle en Rikendale liggen op een overgang tussen duingebied en oudland. 

De kaart met landschapstypen van de Kaart Cultuurhistorie Zeeland bestaat uit grote vlakken, 
waarbij het een en ander veralgemeniseerd lijkt. De bodemkaart van Bennema en Van der Meer is 
veel gedetailleerder.251 Deze kaart heeft alleen als nadeel dat de stedelijke bebouwing niet 
onderzocht is en dus als wit vlak zonder bodemgegevens op de kaart staat. Zij verdelen oudland 
onder in oudland en middelland. Oudland wordt gedefinieerd als “kalkloze poelgronden en oude 
kleiplaatgronden met bijbehorende oude kreekruggronden”, middelland als “kalkhoudende 
poelgronden met bijbehorende jonge kalkrijke en jongere kalkhoudende kreekruggronden”.252 
Behalve dit onderscheid is het voornaamste verschil met de Kaart Cultuurhistorie Zeeland dat bij 
Bennema & Van der Meer het gebied met duinzandgronden groter is (vijf Wüstungen tegenover één 
en twee die op een overgang liggen). Van de 38 Wüstungen liggen er volgens deze kaart elf op 
oudland, vijftien op middelland en twee op de overgang daartussen. Als het onderscheid tussen oud- 
en middelland niet gemaakt wordt, zijn dit dus 28 Wüstungen in oudlandpolders. Het aantal in 
nieuwlandpolders is gelijk aan dat op de provinciale kaart: drie. Twee bevinden zich in stedelijke 
bebouwing en zijn zodoende niet gekarteerd. De gegevens per dorp en per kaart staan in Tabel 2.7. 

Tabel 2.6 Samenvatting cultuurlandschap 

CULTUURLANDSCHAP PROVINCIE 
ZEELAND 

PERCENTAGE BENNEMA PERCENTAGE 

OUDLAND 32 84 % Oudland 11 31 % 
Middelland 15 42 % 
Beide 2 6 % 

NIEUWLAND 3 8 %  3 8 % 
DUINGEBIED 1 3 %  5 14 % 
DUINGEBIED EN 
OUDLAND 

2 5 %  0 0 % 

TOTAAL 38 100 %  36 100 % 
STEDELIJKE 
BEBOUWING 

0   2  

TOTAAL 38   38  
 

 

                                                            
250 Van Diepen, 2006. 
251 Bennema & Van der Meer, 1947. 
252 Bennema & Van der Meer, 1952, 17. 
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Oudland 

Kenmerkend voor oudland is het contrast tussen kreekruggen en poelgronden, waar de Wüstungen 
al op getoetst zijn in paragraaf 2.7. Voor de herverkavelingen na de Tweede Wereldoorlog bepaalde 
dit ook sterk het cultuurlandschap. Op de hoger gelegen, zandigere kreekruggen vond land- en 
tuinbouw plaats, de poelgronden werden gebruikt als weiland. In de directe omgeving van de 
Wüstungen die op kreekruggen liggen zou men dan meer bouwland verwachten voor 1944 en bij 
nederzettingen op poelgronden meer weiland. Op de Bonnebladen van rond 1930 is dit verschil goed 
waarneembaar: Weilanden zijn groengekleurd, bouwlanden wit. Het beeld blijkt iets minder 
eenduidig dan verwacht: Van de 20 Wüstungen die volgens de bodemkaart van BRO op een getij-
inversierug liggen er elf duidelijk in bouwland en geen enkele volledig in weilanden. Bij negen 
gevallen wordt de oude dorpskern echter zowel door bouw- als weiland omgeven. De vijf 
oudlandnederzettingen die op poelgronden zijn gelegen werden rond 1930 gedomineerd door 
weilanden (vier en één die in beide ligt). 

 

Fig. 2.17 De omgeving van Boudewijnskerke in ca. 1930: vooral bouwland. Bron: Bonnebladen, ca. 
1930. 
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Fig. 2.18 De omgeving van Krommenhoeke in ca. 1930: zowel bouw- als weiland. Bron: Bonnebladen, 
ca. 1930. 

 

Fig. 2.19 De omgeving van Hoogelande in ca. 1930: weilanden. Bron: Bonnebladen, ca. 1930. 
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Tabel 2.7 Cultuurlandschappelijke ligging 

Naam Kaart Cultuurhistorie Bennema Grondgebruik omgeving 

Bakkersdorp Oudland Oudland Bouwland 

Boudewijnskerke Oudland Middelland Bouwland 

Brigdamme Oudland Oudland Beide 

Buttinge Oudland Middelland Bouwland 

Groot-Abeele Oudland Oudland Bouwland 

Hoogelande Oudland Middelland Weiland 

Klein-Abeele Oudland Oudland Bouwland 

Kleverskerke Oudland Middelland Bouwland 

Koenkinsdorp n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Krommenhoeke Oudland Oudland Beide 

Mariekerke Oudland Middelland Beide 

Naamloze Nederzetting 1 Oudland Oudland Beide 

Naamloze Nederzetting 2 Oudland Oudland Bouwland 

Naamloze Nederzetting 3 Oudland Oudland Beide 

Naamloze Nederzetting 4 Oudland Oudland Bouwland 

Nieuwerkerke Oudland Middelland Beide 

Nieuwerve Oudland Oud-/Middelland Beide 

Oud Westkapelle 1 Duingebied/Oudland Duingebied n.v.t. 

Oud Westkapelle 2 Oudland Duingebied Weiland 

Oud-Arnemuiden Nieuwland Nieuwland Bouwland 

Oudedorp Nieuwland Nieuwland Bouwland 

Oud-Vlissingen Oudland Stedelijke bebouwing n.v.t. 

Poppekerke Oudland Oud-/Middelland Bouwland 

Poppekinderendorp Oudland Middelland Weiland 

Poppendamme Oudland Middelland Beide 
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Naam Kaart Cultuurhistorie Bennema Grondgebruik omgeving 

Rikendale Duingebied/Oudland Duingebied Beide 

Schellach Oudland Oudland Beide 

Sint Janskerke Oudland Middelland Bouwland 

’t Nieuwe Durp Oudland Middelland Bouwland 

't Weeltje Oudland Middelland Bouwland 

't Zand Oudland Stedelijke bebouwing Beide 

Tweede Arnemuiden Oudland Middelland Weiland 

Vergeylendorp Oudland Middelland Beide 

Villa Walichrum Duingebied Duingebied n.v.t. 

Welzinge Nieuwland Nieuwland Bouwland 

Werendijke Oudland Middelland Weiland 

West-Souburg Oudland Oudland Bouwland 

Woitkensdorp Oudland Duingebied n.v.t. 

Zanddijk Oudland Middelland Beide 

 

2.7. Dateringen 
 

De datering van een nederzetting kan gedaan worden door de eerste vermelding in een schriftelijke 
bron te nemen. Uiteraard is de nederzetting ouder dan de eerste vermelding. Archeologische 
gegevens kunnen daarom uitkomst bieden. Jammer genoeg zijn weinig oude dorpskernen 
archeologisch onderzocht. Wel zijn vaak vliedbergen in de omgeving van dorpen onderzocht. Deze 
zijn vaak ouder dan dorpen, maar een directe relatie tussen een vliedberg en een nabijgelegen dorp 
kan vaak moeilijk gelegd worden. Tenzij de vliedberg in de dorpskern ligt, is de datering van een 
vliedberg niet als datering van het dorp meegenomen. In het geval van naamloze nederzettingen 
kunnen alleen archeologische gegevens gebruikt worden. 

In het geval van Wüstungen zou men misschien denken dat het voor het dateren nuttig kan zijn naast 
de eerste ook de laatste vermelding mee te nemen. In het geval van dit onderzoek zijn de namen van 
de Wüstungen vaak nog bewaard gebleven als namen van gehuchten, zelfs als er geen enkel huis 
meer staat zoals in Poppekerke. Daarom is het in het kader van dit onderzoek niet zinvol om de 
laatste vermelding mee te nemen. In Tabel 2.8 staan de eerste vermeldingen per nederzetting. Als er 
aanwijzingen zijn dat er voor die eerste vermelding al bewoning is, staat dat in de tweede kolom. Let 
hierbij wel op: archeologische dateringen betreffen vaak een ruime schatting waar enkele eeuwen 
tussen kan zitten. 
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Tabel 2.8 Dateringen 

Naam 
Eerste 
vermelding 

Oudere dateringen 

Bakkersdorp 1648 ca. 1550 (kaart Van Deventer) 

Boudewijnskerke 1235 10e eeuw (archeologie) 

Brigdamme 1205 11e eeuw (archeologie) 

Buttinge 1249 
 

Groot-Abeele 1370 
 

Hoogelande 1189 
 

Klein-Abeele 1753 1641 (kaart Bernards) 

Kleverskerke 1251 
 

Koenkinsdorp 1463 
 

Krommenhoeke 1343 Vroege middeleeuwen: voor 1050 (archeologie) 

Mariekerke 1235 
 

Naamloze Nederzetting 1 n.v.t. 10e tot 12e eeuw (archeologie) 

Naamloze Nederzetting 2 n.v.t. eind 9e tot 11e eeuw (archeologie) 

Naamloze Nederzetting 3 n.v.t. 11e tot 13e eeuw (archeologie) 

Naamloze Nederzetting 4 n.v.t. begin: 10e tot 11e eeuw, hoogtepunt: 12e tot 14e eeuw 
(archeologie) 

Nieuwerkerke ca. 1300 13e/14e eeuw (archeologie) 

Nieuwerve 1235 
 

Oud Westkapelle 1 1067 
 

Oud Westkapelle 2 n.v.t. 
 

Oud-Arnemuiden 1223 
 

Oudedorp 1504-1505 
 

Oud-Vlissingen 1235 
 

Poppekerke 1271 Late middeleeuwen A (1050-1250) (archeologie) 

Poppekinderendorp 1559 13e eeuw (archeologie) 
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Naam 
Eerste 
vermelding 

Oudere dateringen 

Poppendamme 1181-1210 Vroege middeleeuwen C/D (725-1050) (archeologie) 

Rikendale 1291 
 

Schellach 1270/1273 Late middeleeuwen A (1050-1250) (archeologie) 

Sint Janskerke 1235 Late middeleeuwen A (1050-1250) (archeologie) 

’t Nieuwe Durp   

't Weeltje 1873 
 

't Zand 1606 ca. 1550 (kaart Van Deventer) 

Tweede Arnemuiden 1440 
 

Vergeylendorp 1566 10e-13e eeuw (archeologie) 

Villa Walichrum 785-797 eind 6e eeuw (archeologie) 

Welzinge 1235 
 

Werendijke 1235 
 

West-Souburg 1248 ca. 1100 (Henderikx 1991) 

Woitkensdorp 1318 
 

Zanddijk 1153 
 

 

 

2.8. Fysieke kenmerken 
 

Dorpstypen 
Zeeland kent enkele kenmerkende dorpstypen. Op de oudlandkerngebieden van Zuid-Beveland, 
Walcheren, Schouwen-Duiveland en Tholen komen op kreekruggen ringdorpen voor. Deze zijn kort 
te beschrijven als volgt: De kerk ligt op het hoogste (soms opgehoogde) punt met een kerkhof er 
omheen. Daar omheen lag in sommige gevallen een gracht. Daar buiten ligt een straat, vaak 
cirkelvormig, maar soms ook hoekig, waaraan de huizen van het dorp staan.253 Uit analyse van oude 
kaartbeelden is gebleken dat elf van de nederzettingen in dit onderzoek de vorm heeft van een 
ringdorp. Een opvallende uitzondering is Hoogelande, wat als enige (voormalige) ringdorp in Zeeland 
niet op een kreekrug is gelegen. 

                                                            
253 De Klerk, 1991a, 71-72. 



70 
 

 

Fig. 2.20 De kerkring van Mariekerke op de kaart van Hattinga (1750). 

 

Fig. 2.21 De kerkring van Boudewijnskerke op de kaart van Hattinga (1750). 

Een ander kenmerkend dorpstype in Zeeland is het voorstraatdorp. Dit komt alleen voor in planmatig 
aangelegde nieuwlandpolders, waarvan er op Walcheren weinig zijn. De enige twee 
voorstraatdorpen op dit eiland zijn Nieuwland en Oudedorp. Laatstgenoemde wordt in dit onderzoek 
besproken. Het is een onvoltooid voorstraatdorp: van de typerende opbouw zijn er alleen een dijk en 
een voorstraat, de kerk is er nooit gekomen. 
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Fig. 2.22 Oudedorp gezien vanaf de dijk. Bron: Redactie Zeeuwse Ankers, z.d. 

De meeste nederzettingen uit dit onderzoek hebben of hadden een eenvoudige opbouw. Omdat ze 
nooit de grootte van een modern dorp met meerdere straten bereikten, hebben ze de vorm van een 
gehucht of buurtschap langs een weg of bestaand uit een enkele straat. Sommige dorpen die aan een 
doorgaande weg lagen, zoals Brigdamme en Groot-Abeele, werden deel van een lange 
lintbebouwing. Ook van de naamloze nederzettingen 1, 2, 3 kan verwacht worden dat ze een lineaire 
vorm hebben gehad. Bij archeologisch onderzoek zijn hiervan slechts delen onderzocht, maar 
vanwege de ligging aan een weg die over een kreekrug liep kan verondersteld worden dat de huizen 
– al dan niet verspreid – lineair op deze kreekrug lagen.  
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Fig. 2.23 De lintbebouwing van Brigdamme op een topografische kaart uit de jaren 1960. 

Villa Walichrum, een emporium uit de tijd van de Noordzeecultuur, was volgens Van der Tuuk 
waarschijnlijk net als andere emporia uit die tijd een lange straatnederzetting aan een haven.254 Dit 
wordt in literatuur over bijvoorbeeld Dorestad een Einstraßenanlage genoemd.255 Johannes ab 
Utrecht Dresselhuis meldt echter dat er in 1690 op het strand naast resten van één lange straat ook 
twee zijstraten zichtbaar waren.256 Erosie, mogelijke resten van de nederzetting onder de huidige 
duinen en het feit dat de meeste vondsten uit een tijd komen waarin archeologisch onderzoek nog 
niet gerapporteerd werd, maken het lastig om de vorm van de nederzetting te bepalen.257 

Kerken 
Twintig van de Wüstungen in dit onderzoek hebben een kerk gehad. Van deze heeft alleen 
Kleverskerke nog een kerk. Van Buttinge is nog een deel van de kerkruïne over en in Hoogelande is 
de kerkruïne opgebouwd tot kapel. In West-Souburg is in 1974 een nieuwe kerk gebouwd, de 
Marnixkerk. Deze ligt op een andere locatie dan de originele dorpskerk en is geen voortzetting 
ervan.258 Van de 19 verdwenen dorpskerken kunnen de locaties van 17 er met enige zekerheid 
vastgesteld worden op basis van veldnamen, ruïnes, archeologische vondsten, overgebleven 
kerkhoven en kerkringen. Het uiterlijk van deze kerken kan gereconstrueerd worden door middel van 
de Zelandiae Descriptio uit 1550 en latere afbeeldingen van de ruïnes. 

                                                            
254 Van der Tuuk, 2006, 5. 
255 Van der Tuuk, 2005, 19. 
256 Deckers, 2014, 296. 
257 Deckers, 2014, 367-369. 
258 Reliwiki, 2020. 
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Fig. 2.24 Prent van de kerkruïne van Poppekerke in 1754. Bron: Zeeuws Archief, toegang 295, inv.nr 
1334. 

 

Fig. 2.25 Foto van de kerkruïne van Boudewijnskerke (ca. 1870). Bron: Beeldbank Zeeuwse 
Bibliotheek, collectie Foto’s, r.nr. 17759. 
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Van Oud-Westkapelle is bekend dat de kerk vanwege de oprukkende zee gesloopt is rond 1458.259 
Op de kaart van Jacob van Deventer (1558) van Westkapelle (zie paragraaf 2.4) staat op de dijk wel 
een gebouw wat de vorm van een kerk heeft, maar dat kan chronologisch gezien niet kloppen. Van 
Oud-Arnemuiden is bekend dat het een kerk had en dan Oud-Arnemuiden ergens aan de zuidoever 
van de Arne moet hebben gelegen. Op een schilderij van Pieter Snijders uit 1724, gebaseerd op een 
verloren gegaan origineel van Cornelis ‘de scilder’ uit ca. 1510, ligt de kerk westelijk van de stad 
Arnemuiden, in de richting van Middelburg. Let hierbij wel op: Op deze kaart, die gemaakt werd voor 
een proces tussen Arnemuiden en Middelburg over ‘de molen in questie’, zijn noord en zuid en dus 
ook oost en west omgedraaid. De locaties van de kerken van Oud-Westkapelle en Oud-Arnemuiden 
zijn dus niet bekend. 

 

Fig. 2.26 Oud-Arnemuiden op het schilderij “De ambachtsheerlijkheden Arnemuiden en 
Nieuwerkerke” – Pieter Snijder, 1721. Bron: Bos & Bosch, 2018. 

Huizen 
Als een nederzetting een Wüstung is geworden, mag aangenomen worden dat met het 
inwoneraantal ook het aantal huizen is afgenomen. Het zou in het kader van dit onderzoek te veel 
werk zijn om elk huis te analyseren, maar op basis van kaartmateriaal, archeologisch onderzoek en 
afbeeldingen kan hier wel het een en ander over gezegd worden.  

Historische bronnen zijn vaak onhandig voor het analyseren van de grootte van een dorp, omdat 
deze de gegevens over de volledige ambachtsheerlijkheid geven. Zo zijn er de Eenige Zeeuwsche 
Oudheden, die Jacobus Ermerins tussen 1780 en 1797 uitbracht.260 Hierin staan allerlei historische 
gegevens per dorp. Zo valt te lezen dat het aantal huizen in Schellach tussen 1580 en 1642 toeneemt 
van 15 tot 20, maar hoeveel hiervan zich nog in de oude dorpskern bevinden kun je hieruit niet 
opmaken. Door de grote verschillen in oppervlaktes van heerlijkheden zeggen deze aantallen 
bovendien weinig. Andere bronnen zijn de overlopers, die veel informatie geven over hofsteden. Het 
nadeel van deze bronnen is dat ze alleen eigendommen buiten de dorpen, dus op het platteland, 
geven. Alleen in het geval dat een voormalig dorp zodanig verlaten was dat het niet meer als dorp 

                                                            
259 Baart, 1889, 15. 
260 Ermerins & Bruining, 1780-1797. 
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gezien werd, kan de ontwikkeling van het aantal huizen in overlopers bestudeerd worden. Zo wordt 
het blok waar vroeger het dorp Nieuwerkerke lag in overlopers het Hooftkercke block genoemd. Dit 
blok telt in 1566 één hofstede, in 1581 en 1589 twee, in 1608 weer één en in 1672 weer twee.261 In 
zo’n geval gaat het om zulke kleine aantallen dat hier moeilijk een ontwikkeling valt waar te nemen. 

Het nadeel van kaartmateriaal is dat het pas vanaf het midden van de zeventiende eeuw beschikbaar 
is, na de veronderstelde periode van krimp in de Tachtigjarige Oorlog. Voor oudere periodes zou 
archeologisch onderzoek moeten uitwijzen of er in het verleden meer huizen waren, maar in veel 
oude dorpskernen is nog geen archeologisch onderzoek verricht. Desondanks is bij 26 van de 36 
Wüstungen waarvan de locatie bekend is een afname van het aantal huizen waargenomen, waarvan 
zeventien op basis van kaartmateriaal en zeven op basis van archeologische vondsten.  

Op een blokkenkaart van Oostkapelle staat dat er te Rikendale in 1526 “…nog een bedrijffken 
geweest, of een wooninge van huijsen Rijckendaene genaampt…”.262 Waar deze exact hebben 
gelegen is onbekend, maar deze bron vermeldt wel het verdwijnen ervan. Van Poppekinderendorp is 
het nog altijd onduidelijk of hier nu een nederzetting is geweest. Ermerins schrijft in 1780 dat er in de 
heerlijkheid “…Oudtyds wezentlyk een Dorp te vinden was, waar van men nog de plaats 
aanwyst…”263 De Man claimt in 1888 echter “… dat er een dorp zou ontstaan, … Dit is echter nooit 
gebeurd.”264 

  

                                                            
261 Baaijens, z.d. 
262 Utrechts Archief, toegang 26 (Familie Des Tombe), inv.nr. 1700. 
263 Ermerins, 1780, 70. 
264 De Man, 1888, 32. 
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Tabel 2.9 Fysieke kenmerken 

Naam Ringdorp Ander dorpstype Kerk? 
Afname huizen 
zichtbaar 

Bakkersdorp Nee Straatbuurtschap Nee Ja, kaartmateriaal 

Boudewijnskerke Ja 
 

Ja Ja, archeologische 
vondsten 

Brigdamme Ja 
 

Ja Ja, kaartmateriaal 

Buttinge Nee Wegdorp Ja Ja, kaartmateriaal 

Groot-Abeele Nee Wegdorp Kapel Nee 

Hoogelande Ja 
 

Ja Ja, kaartmateriaal 

Klein-Abeele Nee Wegdorp Nee Ja, kaartmateriaal 

Kleverskerke Ja 
 

Ja Nee 

Koenkinsdorp Nee 
  

n.v.t. 

Krommenhoeke Nee Wegdorp Ja Ja, kaartmateriaal 

Mariekerke Ja 
 

Ja Nee 

Naamloze 
Nederzetting 1 

Nee Waarschijnlijk 
wegdorp 

Nee Ja, archeologische 
vondsten 

Naamloze 
Nederzetting 2 

Nee Waarschijnlijk 
wegdorp 

Nee Ja, archeologische 
vondsten 

Naamloze 
Nederzetting 3 

Nee Waarschijnlijk 
wegdorp 

Nee Ja, archeologische 
vondsten 

Naamloze 
Nederzetting 4 

Nee 
 

Nee Ja, archeologische 
vondsten 

Nieuwerkerke Ja 
 

Ja Ja, kaartmateriaal 

Nieuwerve Nee 
 

Ja Ja, archeologische 
vondsten 

Oud Westkapelle 1 Nee 
 

Ja Ja, kaartmateriaal 

Oud Westkapelle 2 Nee 
  

Ja 

Oud-Arnemuiden Nee 
 

Ja Ja, kaartmateriaal 

Oudedorp Nee Voorstraatdorp Nee Nee 
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Naam Ringdorp Ander dorpstype Kerk? 
Afname huizen 
zichtbaar 

Oud-Vlissingen Ja 
 

Ja Ja, kaartmateriaal 

Poppekerke Nee 
 

Ja Ja, kaartmateriaal 

Poppekinderendorp Nee 
 

Nee Ja, historische bron 

Poppendamme Nee Wegdorp Ja Nee 

Rikendale Nee 
 

Genoemd, maar 
onwaarschijnlijk 

Ja, historische bron 

Schellach Ja 
 

Ja Ja, kaartmateriaal 

Sint Janskerke Ja 
 

Ja Nee 

’t Nieuwe Durp Nee Wegdorp Nee Ja, kaartmateriaal 

't Weeltje Nee Wegdorp Nee Ja, kaartmateriaal 

't Zand Nee Wegdorp Nee Nee 

Tweede Arnemuiden Nee 
  

Nee 

Vergeylendorp Nee 
 

Nee Nee 

Villa Walichrum Nee Einstraßenanlage Mogelijk, mythe Ja, archeologische 
vondsten 

Welzinge Nee 
 

Ja Ja, kaartmateriaal 

Werendijke Nee 
 

Ja Nee 

West-Souburg Ja 
 

Ja Ja, kaartmateriaal 

Woitkensdorp Nee Straatbuurtschap Nee Ja, kaartmateriaal 

Zanddijk Ja 
 

Ja Ja, kaartmateriaal 
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2.9. Oorzaken van verlaten volgens andere onderzoeken 
 

Over het verdwijnen van de nederzettingen die in dit onderzoek voorkomen, bestaan al enkele 
theorieën. Een overzicht hiervan kunt u vinden in Tabel 2.10. 

De bekendste theorie die het verdwijnen van dorpen op Walcheren verklaart is die van het 
verdwijnen van de kerk als belangrijkste voorziening in een dorp. Waarschijnlijk zijn alle Walcherse 
dorpskerken, behalve die van Gapinge, tijdens het Beleg van Middelburg (1572-1574) verwoest. Door 
een gebrek aan geld, nieuwe protestantse dominees en door het gebruik van sloopmateriaal van 
kerken voor defensieve doeleinden werden niet alle kerken herbouwd. Door het verdwijnen van deze 
centrale voorziening verdwenen dorpen of werden ze tot gehucht gereduceerd. Deze theorie is 
verder uitgewerkt in het theoretisch kader, en geldt voor vijftien van de Wüstungen in dit onderzoek 
(zie Tabel 2.10). Van een deel van deze dorpen is bekend dat het voor de Tachtigjarige Oorlog al 
slecht ging met de dorpen die later verdwenen.265 De oorzaken hiervan zijn niet bekend, maar het 
komt erop neer dat de parochies met geldtekort kampten. De dorpen waarmee het al voor de 
Tachtigjarige Oorlog minder ging, zijn in Tabel 2.10 in een aparte kolom opgenomen. 

Daarnaast zijn er vier dorpen die verdronken zijn.266 Drie nederzettingen zijn als buurt opgegaan in 
grotere nederzettingen. Twee zijn gesloopt, Oud-Vlissingen om ruimte te maken voor een uitbreiding 
van de vestingwerken van de stad Vlissingen tijdens de Franse tijd, ’t Weeltje vanaf 1968 om een 
parkeerplaats aan te leggen voor een kerk.267 Klein-Abeele werd na een bombardement in 1943 de 
inundatie van 1944 niet herbouwd.268 Hetzelfde gebeurde deels met ’t Nieuwe Durp. Oudedorp 
kwam niet tot ontwikkeling omdat het niet veel later ontstane Nieuwland gunstiger gelegen was.269 
Nieuwerkerke verdween omdat het nieuwe Arnemuiden op het grondgebied van dit dorp gesticht 
werd, en na verloop van tijd naast veel inwoners ook de parochiekerk naar Arnemuiden verplaatst 
werden.270 Rikendale verdween mogelijk door overstuiving van duinzand, of door het verzanden van 
een haven.271 Villa Walichrum lijkt te zijn verdwenen doordat het zijn economische functie verloor, al 
zijn er ook publicaties die een aanval door Noormannen in 837 als doorslaggevend zien.272 

                                                            
265 De Klerk, 1987, 91-92. 
266 De Visser, 2018, 40. 
267 Tramper , 1996, 6; Zwemer, 2020. 
268 Kaljouw, 2006, 11. 
269 Voets, 2018, 31. 
270 De Klerk, 1987, 91. 
271 Back, z.d. 
272 Deckers, 2022, 193; Meijlink, Silkens & Jaspers, 2017; Van der Tuuk, 2006, 3. 
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Fig. 2.27 Geplande verdedigingswerken rond Vlissingen (1812). Het deel tussen het stadsgracht en de 
blauwe ronde lijn moest als voorgracht onder water gezet kunnen worden. Zodoende werd Oud-
Vlissingen (links) gesloopt. Bron: Zeeuws Archief, toegang 194, inv.nr. 406. 

Tabel 2.10 Theorieën volgens andere onderzoeken 

Naam 
Verwoeste 
kerk 

Verdronken 
Problemen voor 
1572273 

Overig 

Bakkersdorp Nee Nee Nee Onbekend 

Boudewijnskerke Ja Nee Nee 
 

Brigdamme Ja Nee Ja 
 

Buttinge Ja Nee Nee 
 

Groot-Abeele Nee Nee Nee Onbekend 

Hoogelande Ja Nee Nee 
 

Klein-Abeele Nee Nee Nee Herinrichting na 1944 

Kleverskerke Nee Nee Ja 
 

Koenkinsdorp Nee Nee Nee Onbekend 

                                                            
273 De Klerk, 1987, 91-92. 
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Naam 
Verwoeste 
kerk 

Verdronken 
Problemen voor 
1572273 

Overig 

Krommenhoeke Ja Nee Nee 
 

Mariekerke Ja Nee Nee 
 

Naamloze Nederzetting 
1 

Nee Nee Nee Onbekend 

Naamloze Nederzetting 
2 

Nee Nee Nee Onbekend 

Naamloze Nederzetting 
3 

Nee Nee Nee Onbekend 

Naamloze Nederzetting 
4 

Nee Nee Nee Onbekend 

Nieuwerkerke Nee Nee Ja 
 

Nieuwerve Ja Nee Nee 
 

Oud Westkapelle 1 Nee Ja Ja 
 

Oud Westkapelle 2 Nee Ja Nee 
 

Oud-Arnemuiden Nee Ja Nee 
 

Oudedorp Nee Nee Nee Nieuwland betere ligging 

Oud-Vlissingen Nee Nee Nee Gesloopt voor 
vestingwerken 

Poppekerke Ja Nee Nee 
 

Poppekinderendorp Nee Nee Nee Onbekend 

Poppendamme Ja Nee Ja 
 

Rikendale Nee Nee Nee Overstuiving duinen 

Schellach Ja Nee Nee 
 

Sint Janskerke Ja Nee Ja 
 

’t Nieuwe Durp Nee Nee Nee Niet herbouwd na 1944 

't Weeltje Nee Nee Nee Gesloopt voor 
parkeerplaats 
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Naam 
Verwoeste 
kerk 

Verdronken 
Problemen voor 
1572273 

Overig 

't Zand Nee Nee Nee Deel geworden 
Middelburg 

Tweede Arnemuiden Nee Nee Nee Onbekend 

Vergeylendorp Nee Nee Nee Onbekend 

Villa Walichrum Nee Nee Nee Economisch verval 

Welzinge Ja Ja Ja 
 

Werendijke Nee Nee Nee 
 

West-Souburg Nee Nee Ja Deel geworden Vlissingen 

Woitkensdorp Nee Nee Nee Deel geworden 
Westkapelle 

Zanddijk Ja Nee Nee 
 

 

2.10 Conclusie 
 

De deelvraag van dit hoofdstuk is “Welke Wüstungen zijn er op Walcheren en welke gegevens zijn 
hierover beschikbaar?” In dit onderzoek zijn 39 Wüstungen geïnventariseerd op Walcheren vanaf ca. 
700. Historisch gezien zit hier een variatie in van Villa Walichrum, wat in de achtste eeuw zijn 
bloeiperiode kende, tot het negentiende-eeuwse landarbeidersgehucht ’t Weeltje. Van 38 van deze 
39 Wüstungen zijn de locaties bij benadering bekend. Alleen Koenkinsdorp is niet gevonden, dus voor 
de rest van dit onderzoek is dit ‘dorp’ niet relevant. Van sommige verdwenen nederzettingen is 
bekend waar ze ongeveer hebben gelegen, in welke heerlijkheid of in welk blok. Dit geldt voor 
Vergeylendorp, Poppekinderendorp en Rikendale. Zolang de exacte locatie niet bekend is, kan 
moeilijk ingegaan worden op de details: Hoe zag de nederzetting er uit? Wat was de oorzaak 
waardoor het verlaten werd? Neem bijvoorbeeld Rikendale, waarvan verondersteld wordt dat het 
overstoven is door duinzand. De locatie van het blok waar het zou moeten hebben gelegen is 
bekend, maar de exacte locatie is onbekend. Zo kan moeilijk bepaald worden of het overstoven is. 

Ook nederzettingen die geen kerkdorp waren, zijn moeilijker te onderzoeken. Omdat zij geen 
juridische of kerkelijke entiteit waren, zijn er veel minder historische bronnen over deze dorpen. Zo is 
het lastiger om te bepalen hoe oud de nederzetting in kwestie is. De fysieke kenmerken van een 
Wüstung zijn vaak alleen in grote lijnen te bepalen (dorpsvorm, aanwezigheid kerk, etc.). Uit de 
periode voor de krimp werd ingezet (in veel gevallen de Tachtigjarige Oorlog), is vaak niet te vinden 
uit hoeveel huizen de nederzetting bestond en is er ook geen betrouwbaar kaartmateriaal 
beschikbaar. 

Veel Wüstungen vallen qua oorzaken binnen de theorie van De Klerk over verdwenen kerken. 
Daarnaast zijn er enkele dorpen verdronken en zijn er dorpen waarvan een specifieke oorzaak 
bekend is. Van een behoorlijk aantal is de oorzaak van verdwijnen echter onbekend. 
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Hoofdstuk 3: Landschappelijke context van de verlaten nederzettingen 
 

3.1 Inleiding 
 

In een gebied als Walcheren, waar het water zowel de levensbron als de voornaamste bedreiging 
voor nederzettingen kon zijn, bepaalde de landschappelijke context zeer sterk het 
nederzettingspatroon en het succes van een nederzetting. Bedreigingen als zeewater, binnenwater 
en overstuiving door duinen kunnen een Fehlsiedlung, een verkeerd gekozen locatie, tot Wüstung 
maken. Na de Romeinse tijd veranderde het Walcherse landschap volledig door toenemende invloed 
van de zee en daarmee ook het nederzettingspatroon. Omdat Zeeland na de Romeinse tijd enkele 
eeuwen zo goed als onbewoond is geweest, begon in de vroege middeleeuwen een nieuw 
nederzettingspatroon in een nieuw landschap. Het middeleeuwse landschap en 
nederzettingspatroon bepaalden voor een deel de huidige inrichting van het eiland en zijn ook deels 
de mogelijke oorzaken van het ontstaan van Wüstungen. Bovendien worden nederzettingen die al 
voor de middeleeuwen verdwenen in de wetenschappelijke literatuur niet als Wüstungen of deserted 
villages gezien, hoewel de letterlijke betekenissen van deze begrippen dat wel suggereren. Daarom 
wordt in dit hoofdstuk slechts kort ingegaan op het prehistorische en Romeinse landschap en 
nederzettingspatroon en vooral op dat van de middeleeuwen en daarna. 

 

3.2 Nederzettingspatroon 
 
Prehistorie 
De Walcherse bodem wordt gevormd door holocene afzettingen op een dikke laag dekzand uit het 
Weichselien (116 tot 11,7 duizend jaar geleden). Tijdens deze ijstijd was heel Nederland een 
poolwoestijn zonder begroeiing, waar zand vrij rond kon waaien. Alleen in het uiterste zuiden van 
Zeeuws-Vlaanderen bevindt dit dekzand zich tegenwoordig aan de oppervlakte.274 Het klimaat was 
extreem droog en de zeespiegel extreem laag: de zuidelijke Noordzee was geheel droog en Zeeland 
lag dus niet aan de kust.275 De rivier de Schelde bestond al wel. Deze liep door tot in het midden van 
de huidige Noordzee, waar hij samenvloeide met de Rijn, Maas en Thames en via het Kanaal in de 
Atlantische Oceaan uitkwam.276 In Zeeland liep de rivier niet waar nu de Ooster- of Westerschelde 
lopen, maar noordwaarts langs de Brabantse Wal.277 In delen van deze ijstijd was Zeeland wel 
bewoond. Zo werd in 2001 een schedelfragment van een Neanderthaler van ca. 35 tot 50 duizend 
jaar oud gevonden voor de Zeeuwse kust. Hij is de oudste gevonden mens van Nederland en werd 
Krijn genoemd.278 De Neanderthalers uit de ijstijdperiode waren nomaden, ze volgden de seizoenen 
en de dieren die ze bejaagden.279 

                                                            
274 Bos & Bosch, 2008, 34. 
275 Wesselingh, z.d.-b. 
276 Bos & Bosch, 2017, 28. 
277 Janssen, 2009. 
278 Amkreuz, Glimmerveen, Hublin, Roebroeks & Anthonis, 2010, 50-59. 
279 Carolus & Ahrens, z.d. 
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Fig. 3.1 De verschillende lopen van de Schelde. Bron: Janssen, 2009. 

Na de laatste ijstijd smolten de ijskappen en steeg de zeespiegel weer. Zo kwam de Noordzee weer 
vol water te staan, en overstroomde ook het lagere deel van Nederland. In de periode dat de zee 
naar het oosten over Nederland opschoof, vormde zich basisveen. Zo’n 7500 jaar geleden nam de 
zeespiegelstijging toe, waardoor zand en klei afgezet werd (Laagpakket van Walcheren). Er ontstond 
een kweldergebied. Dit duurde tot ca. 6000 jaar geleden, waarna de stijging weer minderde. Vanaf 
toen ontstonden oude duinen en strandwallen, waardoor een lagune ontstond achter deze 
strandwal. Hierin vormde zich Hollandveen, waardoor de lagune verlandde. In eerste instantie 
groeide er laagveen, maar nadat de zeespiegel bleef stijgen konden de wortels geen mineraalrijk 
grondwater meer bereiken. Hierdoor kon er alleen nog hoogveen vormen, wat groeit door 
mineraalarm regenwater. Ten noorden van Walcheren lag de monding van de Schelde, die door de 
strandwal heen in de zee uitmondde. Hierdoor is aan de noordkant van Walcheren minder veen 
gevormd.280 

                                                            
280 Bos & Bosch, 2008, 34-37. 
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Fig. 3.2 Paleogeografische kaart van Zeeland 1900 jaar geleden: Een strandwal met er achter een 
veenmoeras, met uitzondering van de Scheldemonding. Bron: Bos & Bosch, 2008. 

Uit de bronstijd (2000 – 800 voor Chr.) zijn weinig vondsten gedaan in Zeeland, omdat het toen een 
veenmoeras was. De vondsten die wel gedaan zijn uit die periode komen uit de duinen of uit het 
zuidelijke dekzandgebied.281 Uit de late ijzertijd zijn deze er wel. Tussen 300 en 50 voor Chr. is het 
veenmoeras overstroomd waardoor geulen werden uitgeschuurd. Hierdoor kon het veen beter 
ontwateren, waardoor Zeeland beter geschikt werd voor bewoning. Daarnaast konden deze geulen 
gebruikt worden als verbindingswegen in het verder moeilijk toegankelijke veengebied. Ook 
ontstond een slufterlandschap, een gradiëntrijk milieu wat veel kansen bood. De nederzettingen 
ontstonden, naast de strandwallen, op de oeverwallen van kreken en geulen.282 Tijdens de aanleg 
van de N57 bij Serooskerke tussen 2007 en 2009 werden voor het eerst boerderijplattegronden uit 
de late midden-ijzertijd gevonden. Deze hebben op een hoger deel van de kwelder gelegen.283 

Romeinse tijd 
In de Romeinse tijd begon de mens het landschap op Walcheren echt te beïnvloeden. De 
landschappelijke omstandigheden waren tot circa 300 na Chr. hetzelfde als in de ijzertijd: Een 
strandwal met daar achter een veenlandschap en de monding van de Schelde aan de noordkant. 
Walcheren was in deze periode nog geen eiland. In 57 voor Chr. arriveerden de eerste Romeinen 
tijdens een veldtocht van Julius Caesar. Vanaf 12 voor Chr. maakte heel Nederland deel uit van het 
Romeinse Rijk, tot in 47 na Chr. Corbulo de opdracht kreeg zich terug te trekken tot de Rijn. Hier 
werd de limes (rijksgrens Romeinse Rijk) aangelegd, een verdedigingszone aan de grens die uit 
castella en wachtposten bestond.284 Zeeland maakte geen deel uit van dit grensgebied, maar wel 
werd de kust verdedigd. Op een strategische plaats in Zeeuws-Vlaanderen op de overgang van tussen 

                                                            
281 Jongepier, z.d.-a & Jongepier, z.d.-b. 
282 Trimpe-Burger, 1982-1984-a. 
283 Dijkstra & Zuidhoff, 2011. 
284 Trimpe Burger, 1999, 6-7. 
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het Vlaamse dekzand en het veengebied werd bij een riviertje een castellum gesticht: Aardenburg.285 
Net als in de ijzertijd bleef de strandwal de favoriete vestigingsplaats ten opzichte van het 
veengebied.286 Bij Domburg werd in 1687 een heiligdom gewijd aan de godin Nehalennia gevonden, 
een beschermvrouwe voor handelaars en reizigers. Domburg zal in die tijd dus een handelsplaats 
geweest zijn. Ook bij Colijnsplaat, tegenwoordig op Noord-Beveland, wat aan een inham in de 
strandwal lag bij de monding van de Schelde, is een dergelijk heiligdom gevonden.287 Daarnaast zijn 
veel vondsten gedaan aan de Walcherse kust tussen Westkapelle en Vrouwenpolder.288 

Het binnenland werd meer gebruikt dan in de ijzertijd. Zo bleek uit de vondst van een boerderij bij 
Ellewoutsdijk dat er, in tegenstelling tot eerdere opvattingen, ook boerderijen direct op het veen 
werden gebouwd en niet alleen op de oeverwallen van veenstroompjes.289 Dit kon echter alleen als 
het veen ontwaterd werd. Hiervan zou in het huidige landschap nog steeds iets zichtbaar zijn. Later 
ontstane kreken zouden de lopen van Romeinse slootjes gevolgd hebben, waardoor sommige huidige 
kreekruggen nog steeds hoekige bochten hebben.290 Dit is archeologisch gezien echter niet aan te 
tonen, omdat deze sloten uitgesleten moeten zijn door de kreken. Daarnaast zijn resten van een dijk 
en een terp uit de Romeinse tijd gevonden.291 

 

Fig. 3.3 Doorsnede van een Romeinse terp (Serooskerke) bestaande uit zoden en lagen schelpafval 
aan de linkerkant van het profiel. Bron: Van Dierendonck, z.d. 

Ontvolking 
De menselijke ingrepen om het veengebied bewoonbaar te maken hebben er waarschijnlijk ook weer 
voor gezorgd dat het land uiteindelijk weer onbewoonbaar werd. In de derde eeuw is Zeeland vrij 
abrupt onbewoond geraakt. Henderikx noemt hiervoor twee redenen: Germaanse invallen in het 
Romeinse Rijk en de Duinkerke-II-transgressieperiode.292 Het model van transgressies en regressies is 
inmiddels verouderd. De transgressiefasen van de Noordzee in de Romeinse tijd en vroege 
middeleeuwen blijken niet gelijk te lopen, en de theorie is daarom vervangen door het 
kustinbraakmodel. Hierin wordt uitgegaan van lokale factoren die ervoor zorgen dat het 

                                                            
285 Stockman & Everaers, 1999, 7-12. 
286 Trimpe Burger, 1999, 10-11. 
287 Meijlink, Silkens & Jaspers, 2017, 15-25. 
288 Trimpe Burger, 1999, 11. 
289 Sier, 2001. 
290 De Clerq & Van Dierendonck, 2008, 9. 
291 De Clerq & Van Dierendonck, 2009, 10. 
292 Henderikx, 1991, 15. 
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veenlandschap na een inbraak van de zee door de kustlijn verandert. Door sedimentatie slibt het 
zeegat uiteindelijk weer dicht en maakt de zee bij een storm of hoogwater ergens anders een gat in 
de kustlijn.293 

De Clercq en Van Dierendonck zien ook de ontwatering van veengebieden in de Romeinse Tijd als 
oorzaak voor overstromingen die de leefomstandigheden verslechterden. Ontwatering verbeterde in 
eerste instantie de mogelijkheden voor landbouw, maar leidde op langere termijn tot inklinking van 
het veen en dus een hoger risico bij overstromingen. De bij Ellewoutsdijk gevonden veennederzetting 
is rond het jaar 150 verlaten en vrij snel met klei bedekt, wat op een overstroming kan duiden.294 

Naast deze maaivelddaling speelde de nog steeds stijgende zeespiegel ook een rol in het 
overstromen van Zeeland. Delen van het veen werden volledig geërodeerd of werden bedekt door 
getijdeafzettingen. Zo ontstond een kwelderlandschap, een klei-op-veenlandschap met talloze 
geultjes die in verbinding stonden met de zee. Later verlandden sommige van deze kreken weer, 
waardoor kreekruggen ontstonden. Doordat het veen inklonk en inzakte door de druk van de 
afgezette klei er bovenop, vond inversie van het landschap plaats: Een kreek die ooit door het 
veenlandschap heen sleet, lag nu hoger dan de omgeving. Door dezelfde inbraken van de zee 
ontstonden verschillende eilanden, waaronder Walcheren. Zeeland raakte ontvolkt van de tweede 
tot de zesde eeuw, behalve in het dekzandlandschap in het uiterste zuiden van Zeeuws-Vlaanderen 
en mogelijk ook in de hoogste oude duinen. Laatstgenoemde zijn zodanig verstoven en opgeschoven 
dat een bewoningscontinuïteit van de Romeinse tijd naar de middeleeuwen niet bewezen kan 
worden. Van circa 550 tot 850 lag in de duinen bij Domburg het emporium (internationale 
handelsnederzetting) Villa Walichrum. Ook moet er op Schouwen-Duiveland een dergelijke 
handelsnederzetting hebben gelegen: Scaltheim. Deze is in tegenstelling tot Villa Walichrum niet 
teruggevonden. Het kwelderland achter de duinen is waarschijnlijk pas in de negende eeuw weer 
permanent bevolkt geraakt, toen het land voldoende opgeslibd was om er vee te weiden.295 

 

Fig. 3.4 Paleogeografische kaart van Zeeland 1200 jaar geleden: Een kweldergebied. Bron: Bos & 
Bosch, 2008. 

                                                            
293 Renes, 2012, 48. 
294 De Clerq & Van Dierendonck, 2008, 9. 
295 Polderman, 2001, 10-24; Beenhakker, Henderikx, Hollestelle, De Klerk, Kluiver, Priester & Zwemer, 1996, 13. 
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Herbevolking 
Tot de elfde eeuw bleef Walcheren dunbevolkt. In eerste instantie woonden boeren, vooral 
schaapherders, op individuele boerderijen en nog niet in dorpen. Van Zeeuws-Vlaanderen is bekend 
dat de schorrenweiden gekoloniseerd werden vanuit Vlaanderen. Deze worden vermeld als bezit van 
Vlaamse abdijen. Als bescherming tegen het water werden stelbergen opgeworpen, zoals de in 794 
genoemde Combingascura, de vliedberg Commerswerve.296 Vanuit waar Walcheren opnieuw 
gekoloniseerd is, is niet bekend, maar ook voor Walcheren kan aangenomen worden dat de eerste 
boeren bergjes opwierpen tegen het water. De voornaamste sectoren waren schapenhouderij en 
zoutwinning, op de hoogste delen van kreekruggen werd graan geteeld.297 

De eerste nederzettingen na Villa Walichrum waren ringwalburgen die gebouwd werden tegen de 
invallen van de Noormannen. Deze zijn in paragraaf 2.3 kort behandeld. In eerste instantie waren 
deze burgen onbebouwd van binnen, om in geval van nood mensen en vee in te verzamelen. De 
ligging van de drie burgen verraadt dat in de tweede helft van de negende eeuw heel Walcheren 
bevolkt was. In het geval van Middelburg ontstond vanuit de ringwalburg een stad. Hier werd de 
kreek de Arne afgedamd en ontstond een havenstad die de handelsfunctie van Villa Walichrum 
overnam.298 Deze stad is lang de enige nederzetting van belang geweest. Zo bestond eind elfde of 
begin twaalfde eeuw de parochie van de Westmonsterkerk van Middelburg uit de eilanden 
Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland: een behoorlijk groot gebied. Rond die tijd werd deze kerk 
opgesplitst en werd de Noordmonsterkerk gesticht. Deze werd niet ergens verderop in deze enorme 
parochie gebouwd, maar enkele honderden meters verderop in Middelburg. Dit illustreert hoe de 
stad zich in die tijd verhield tot de rest van Walcheren. Niet veel later worden wel drie kerken 
gesticht op andere plaatsen op het eiland: West-Souburg, Westkapelle en Oostkapelle.299  

Bedijkingen 
Na de overstroming van 1014 werden de eerste lokale bedijkingen en afdammingen van kreken 
begonnen. Door deze overstroming was Walcheren namelijk gevoeliger voor overstromingen 
geworden: De zeegaten en rivierarmen werden breder door erosie, kreken die deels verland waren 
stroomden weer vol en nieuwe kreken ontstonden.300 Na de stormvloed van 1134 ging met over tot 
het aanleggen van een ringdijk.301 De ringdijk wordt voor het eerst genoemd rond 1200. Deze 
overstromingen vanaf het jaar 1000 zorgden er ook voor dat de oude duinen afgeslagen werden. Het 
zand van deze duinen kwam in zee terecht en spoelde weer aan, waarna het weer over het land 
waaide. Zo ontstonden hogere duinen die verder landinwaarts opschoven. Dit duurde tot ongeveer 
1600.302 Op Walcheren liep de duinenrij in eerste in de twaalfde eeuw van Oostkapelle tot Dishoek 
(Dijkshoek). Later liep deze van Vrouwenpolder tot Vlissingen, maar werden de duinen bij 
Westkapelle weggeslagen.303 Over overstromingsgevaar en duinontwikkeling zal verderop in dit 
hoofdstuk verder ingegaan worden. 

  

                                                            
296 Polderman, 2001, 24-25. 
297 Beenhakker, Henderikx, Hollestelle, De Klerk, Kluiver, Priester & Zwemer, 1996, 19. 
298 Henderikx, 1992, 134-135. 
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Bevolkingsstijging twaalfde en dertiende eeuw 
In de tweede helft van de twaalfde en de dertiende eeuw groeide de bevolking van Zeeland snel. Dit 
blijkt vooral uit de bedijkingsactiviteiten en kerkstichtingen. Zo werden in deze periode interlokale 
ringdijken aangelegd om de eilanden Walcheren, Zuid-Beveland, Borssele-Baarland en Rilland, iets 
wat niet gerealiseerd kan worden als er sprake is van wat verspreid wonende schaapherders. Het 
duidelijkste voorbeeld is het aantal kerkstichtingen. Op Walcheren zijn er in het begin van de 
twaalfde eeuw vijf parochiekerken, rond 1300 zijn dat er 36. Ook op andere eilanden zijn zulke 
toenames te zien: Op Borssele-Baarland van één naar veertien, Zuid-Beveland van één naar minstens 
dertig en op Schouwen van twee of drie naar ongeveer twintig. Na de late dertiende eeuw komen er 
op het Zeeuwse oudland zo goed als geen nederzettingen meer bij.304 

Deze kerken werden logischerwijs op kreekruggen gebouwd, omdat deze hoger gelegen zijn en 
daarmee droger dan de poelgronden. Maar over de precieze locatiekeuze zijn verschillende 
theorieën. ’t Hooft en Dekker gaan ervan uit dat er eerst een nederzetting moet zijn geweest voor er 
een kerk gebouwd kon worden. Dekker gaat er van uit dat een parochie een bepaalde 
drempelwaarde qua aantal kerkgangers nodig heeft om te kunnen blijven bestaan, dus dat er al een 
dorp van zekere grootte moet zijn voor een kerk gebouwd kan worden. Wel vraagt hij zich af hoe het 
kan dat de kerk in een typisch Zeeuws kerkringdorp dan op een open plein midden in het dorp gaat. 
Hij heeft de theorie dat de stichters van een dorp er rekening mee hielden dat er later een kerk 
gebouwd zou komen en daarom een open ruimte midden in het dorp vrij hielden.305 Dit laatste klinkt 
al vrij onrealistisch, bovendien zouden er dan ook nederzettingen met een kerkring moeten zijn waar 
nooit een kerk in het midden gebouwd is. De stichters van een dorp konden toch nooit zeker weten 
dat het dorp zodanig uit zou groeien dat het groot genoeg werd voor een kerk. Zowel Dekker als ’t 
Hooft menen dat kerkringen niet planmatig van opzet zijn, maar dat ze altijd ontstonden op een plek 
waar enkele wegen bij elkaar kwamen. Langs die wegen ontstond dan een nederzetting.306 

Veel aannemelijker is de theorie van Henderikx.307 Hij gaat ervan uit dat tot het midden van de 
twaalfde eeuw de boeren in verspreide gehuchten en boerderijen woonden. De meeste kerken zijn 
volgens hem bij kleine gehuchten of zelfs bij individuele boerderijen van ambachtsheren gesticht. 
Hier ontstond dan later een dorp rond, omdat een kerk als belangrijke voorziening in de 
middeleeuwen grote aantrekkingskracht had. Hij wijst hierbij op de dorpsnamen, die in veel gevallen 
op -kerke of -kapelle eindigen. Dit wijst erop dat het dorp naar de kerk is genoemd, die dus ouder 
moet zijn dan het dorp. Er is slechts één geval in Zeeland bekend van een oudere dorpsnaam voordat 
het dorp een uitgang op -kerke kreeg: Het Zuid-Bevelandse dorp ’s-Heer Abtskerke heette eerst 
Versvliet. Nu kan het zo zijn dat de oudere nederzettingsnamen allemaal verdwenen en vergeten zijn 
nadat ze een nieuwe naam kregen door de stichting van een parochie, maar de theorie van 
Henderikx is in ieder geval logischer dan de theorie van Dekker waarbij de stichters van een dorp in 
het midden ruimte vrijhielden om later een kerk te bouwen. 

                                                            
304 Henderikx, 1991, 21-24. 
305 Dekker, 1971, 40. 
306 Dekker, 1971, 40-145; ’t Hooft, 1970, 22-29. 
307 Henderikx, 1991, 27-29. 



89 
 

 

Fig. 3.5 Het ringdorp ’s Heer-Abtskerke. Bron: Topografische Kaart, ca. 1950. 

Andere redenen voor kerkstichtingen 
De explosieve toename van het aantal parochies met bijbehorende dorpen is echter niet alleen toe 
te schrijven aan de bevolkingsstijging van de twaalfde en dertiende eeuw. Het zou te simpel zijn om 
te stellen dat als in zo’n tweehonderd jaar het aantal kerken op Walcheren van vijf naar 36 is gegaan, 
de bevolking in die tijd ook verzevenvoudigd is. Er speelden ook andere factoren bij het stichten van 
kerken. Dit kan voor het verklaren van het ontstaan van Wüstungen interessant zijn. Als een kerk 
gesticht is om een andere reden, maar niet het aantal benodigde parochianen heeft om zichzelf 
financieel te onderhouden, kan dit in de loop van de tijd het einde van deze kerk betekenen. Als een 
kerk verdwijnt, gaat deze op in een andere parochie. De leden moeten dan in een ander dorp naar de 
kerk en zo zou het dus kunnen dat ze daar ook naar toe verhuizen. Het zou dus kunnen dat er in de 
twaalfde en dertiende eeuw ten opzichte van de bevolkingsstijging veel parochies gesticht zijn die 
later onvoldoende levenskrachtig zouden blijken. Waar de twaalfde en dertiende eeuw aperte 
perioden van economische voorspoed en groei zijn geweest, waren de daaropvolgende veertiende 
en vijftiende eeuw veel meer een crisisperiode. De Zeeuwse situatie kan vergeleken worden met die 
in het Friese terpengebied, waar na 1100 het aantal parochies ook explosief steeg.308 

De eerste reden voor de sterke groei van het aantal kerken in de periode 1100-1300 is de 
Gregoriaanse hervormingsbeweging binnen de kerk aan het einde van de elfde eeuw, waarin ervoor 
werd gepleit dat leden van een kerk elke week een mis bezochten, regelmatig meededen aan een 
communie en vaker biechtten. Dit was onmogelijk in de tijd dat er maar vijf kerken op heel 
Walcheren waren, de reistijd zou te lang zijn om wekelijks de kerk te bezoeken. Zodoende moesten 
er meer kerken gesticht worden.309 

Zoiets blijkt ook uit de stichtingsakte van de parochie Hoogelande uit 1189.310 Bisschop van Utrecht 
Baldwinus meldde dat “quod venerunt ad nos parrochiani ecclesie de Westmunstre, in loco qui dicitur 
Hogeland manentes, et lacrimabili querimonia nobis monstrarunt, quod propter mortales inimicitias 
et hostiles persecutiones, quas in eo loco haberent, celebrationi divinorum et reliquis officiis, que cura 
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spiritualis administrat, nullatenus possent interesse” (“tot ons kwamen parochianen van 
Westmonster, in een plaats genaamd Hogeland wonend, en met een betreurenswaardige klacht 
hebben ze ons laten zien, die wegens dodelijke vijandschap en vijandige vervolgingen, die ze op die 
plaats hadden, de viering van het goddelijke en de andere taken, die spirituele zorg beheert, kon 
onmogelijk aanwezig zijn”). Het was blijkbaar voor de inwoners van Hogelande te ver en gevaarlijk 
om naar de Westmonsterkerk van Middelburg te lopen om daar bij vieringen aanwezig te zijn. De 
bisschop loste dit op door “Consilio hominum petitioni satisfecimus, ut ecclesiam in loco cui 
immorantur, qui Hogeland dicitur, edificarent.” (“We hebben voldaan met het advies van mannen, 
om een kerk te bouwen op de plaats waar ze wonen, die Hogeland wordt genoemd”). In dit geval was 
dus niet het aantal potentiële parochianen doorslaggevend om een kerk en daarmee dorp te mogen 
stichten, maar de loopafstand van de parochianen naar de kerk. 

 

Fig 3.6 Het charter van Hoogelande uit 1189. Bron: Zeeuws Archief, toegang 27, inv.nr. 2. 

De voornaamste reden is de tweede functie van een kerk: Ook qua rechtspraak was de kerk de 
centrale plaats van het dorp. Behalve dat de kerk de plaats was waar recht werd gesproken, was het 
gebied van een parochie ook gelijk aan dat van een vierschaarambacht. Als een parochie zich 
afscheidde van een grotere parochie, ontstond er automatisch ook een onafhankelijk 
vierschaarambacht. Deze vierschaarambachten werden ingesteld in het midden van de twaalfde 
eeuw, precies de periode waarin het aantal parochies toe begon te nemen. Voor deze 
vierschaarambachten werd er op kleinere schaal door lokale edelen in zogenaamde ambachten 
rechtgesproken. Deze ambachten vererfden op alle zonen van de ambachtsheer, dus deze werden 
steeds kleiner. Een vierschaarambacht was echter gelijk aan een parochie en werd dus niet kleiner 
zolang er geen nieuwe parochie gesticht werd. Als een ambachtsheer meer macht en zelfstandigheid 
voor zijn ambacht wilde, moest hij dus een parochie stichten waardoor zijn ambacht werd verheven 
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tot een vierschaarambacht.311 Dit verklaart dus waarom er in de tweede helft van de twaalfde en 
dertiende eeuw zo veel parochies gesticht werden en daarmee ook dorpen ontstonden. Daarnaast 
kan het verklaren waarom er eerst een kerk gesticht werd (bijvoorbeeld bij een boerderij van een 
ambachtsheer) en er later pas een dorp ontstond. Ten slotte verklaart het waarom veel twaalfde- en 
dertiende-eeuwse dorpen de naam van de stichter en de uitgang -kerke kennen. 

Havensteden 
Een latere ontwikkeling in het Zeeuwse nederzettingspatroon is het ontstaan van havenbuurten bij 
dorpen die later het originele dorp overgroeien. Uiteindelijk werden dit steden en stagneerde de 
groei van de originele dorpen die er vlakbij lagen. Voorbeelden hiervan zijn Brouwershaven als haven 
van Brijdorpe, Tholen bij Schakerloo en op Walcheren (Nieuw-)Vlissingen bij Oud-Vlissingen en 
Campvere (Veere) bij Zanddijk.312 

Nieuwland 
Vanaf het einde van de twaalfde eeuw werd het schorrengebied ten noorden van Serooskerke in 
kleine stapjes ingepolderd. In het begin van de veertiende eeuw ontstond op een van de dijken een 
dorp: Vrouwenpolder. Hierna werden op Walcheren eeuwenlang zo goed als geen nieuwe polders 
ingepolderd. Wel werden dijken aangelegd om de kust te versterken.313 De eerste echte grote 
inpolderingen begonnen pas in de zeventiende eeuw, toen in fases een opwas, het Arnemuiderzand, 
ten zuidoosten van Arnemuiden werd ingepolderd. Hier werden twee planmatige nederzettingen 
haaks op de dijk gebouwd: Oudedorp en Nieuwland. Ook werden enkele verdronken delen van het 
oudland opnieuw ingepolderd, zoals ten zuiden van Arnemuiden en de polder waar Welzinge lag. In 
de achttiende eeuw werden de aanwassen van deze nieuwlandpolders verder ingepolderd. In de 
negentiende eeuw werden het Oude Havenkanaal en Kanaal van Welzinge, die Middelburg met de 
Westerschelde verbonden, ingepolderd nadat ze waren vervangen door een kanaal wat van 
Middelburg naar Veere liep. In de twintigste eeuw werd als laatste het Sloe tussen Walcheren en 
Zuid-Beveland ingepolderd, waardoor Walcheren niet langer een eiland is.314 Omdat er op Walcheren 
weinig oudland verdronken is wat later weer ingepolderd kon worden en omdat aan duinkusten geen 
aanwassen ontstaan, heeft Walcheren vergeleken bij andere Zeeuwse eilanden weinig 
nieuwlandpolders. 
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Fig. 3.7 Nieuwlandpolders op Walcheren in groen weergegeven. Bron: Kaart Cultuurhistorie Zeeland. 

Buitenplaatsen 
Een ontwikkeling die in relatief korte tijd het Walcherse landschap ingrijpend veranderde, was de 
buitenplaatscultuur. In de zeventiende eeuw floreerde de Nederlandse economie en was Middelburg 
een rijke havenstad.315 Rijke kooplieden lieten buitenplaatsen in de Franse landschapsstijl aanleggen, 
vooral rond de steden Middelburg en Vlissingen en in de Manteling, het noordelijke kustgebied. Op 
een kaart van Hattinga uit 1750 staan er 139.316 Dit moet een enorme verandering van het landschap 
geweest zijn, wat in de eeuwen ervoor alleen voor landbouw werd gebruikt. Net zo groot moet de 
verandering geweest zijn toen tussen de late zeventiende en vroege negentiende eeuw door 
economische teruggang een groot deel van de buitenplaatsen werd gesloopt en weer werd omgezet 
in kleinschalige landbouwgrond.317 

  

                                                            
315 Bos & Bosch, 2008, 114-115. 
316 Van den Broecke, 2016, 1. 
317 Bos & Bosch, 2008, 114-115. 



93 
 

3.3 Landschappelijke bedreigingen: Watersnoodrampen 
 

Inleiding 
Om te kunnen bepalen of het ontstaan van Wüstungen landschappelijke oorzaken gehad kan 
hebben, worden in de volgende paragrafen de landschappelijke factoren besproken die potentieel 
een nederzetting bedreigen. Zo kan bepaald worden of er sprake is van een Fehlsiedlung, een 
verkeerd gekozen locatie. In geval van een overstroming zal er eerder geval zijn van een directe 
aanleiding van het ontstaan van een Wüstung, andere factoren zullen eerder een onderliggende en 
meer indirecte oorzaak zijn die ervoor zorgen dat een dorp minder succesvol is dan andere dorpen. 

Verdronken dorpen 
Wie aan een bedreiging door de natuur in Zeeland denkt, zal als eerste aan watersnoodrampen 
denken. Waar in andere regio’s van Zeeland de zee en zijarmen van de Schelde de voornaamste 
bedreiging vormden voor dorpen, valt dat op Walcheren relatief gezien mee. Volgens De Visser zijn 
er op Walcheren vier verdronken dorpen: Twee keer Westkapelle, Welzinge en Oud-Arnemuiden.318  

Tabel 3.1 Verdronken dorpen per regio, gebaseerd op inventarisatie van De Visser 

EILAND/REGIO: AANTAL VERDRONKEN DORPEN: 
ZEEUWS-VLAANDEREN 71 
ZUID-BEVELAND 59 
SCHOUWEN-DUIVELAND 27 
NOORD-BEVELAND 21 
WULPEN 5 
THOLEN 4 
WALCHEREN 4 
ORIZAND 2 
SCHONEVELD 1 
SINT-PHILIPSLAND 1 

 

Hoe kan dit verschil met andere regio’s zo groot zijn? Er zijn verschillende factoren die Walcheren 
een voordeel lijken te geven ten opzichte van andere regio’s, maar een verklarende theorie is tot op 
heden nog niet gevormd. De Klerk geeft aan dat tussen de stormvloed van 1134 en de inundatie van 
1944 het landschap van Walcheren niet meer ingrijpend herschapen is, in tegenstelling tot de andere 
Zeeuwse eilanden.319 Er is echter bekend dat Walcheren getroffen werd door stormvloeden in 1288, 
1341, 1404, 1477, 1511, 1808 en waarschijnlijk nog meer kleinere onbekendere overstromingen.320 
Dan blijft de vraag hangen waarom Walcheren vergeleken met andere eilanden minder ingrijpend is 
veranderd en er minder dorpen zijn verdwenen. 

Duinen 
Als men de landschappen van Walcheren en andere eilanden vergelijkt, valt al snel op dat Walcheren 
verhoudingsgewijs een langere duinkust heeft. Als je Walcheren tot een ruitvormig eiland reduceert, 
zijn tegenwoordig grofweg twee van de vier zijden door duinen beschermd. Dit is veel vergeleken bij 
Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Zuid-Beveland, Tholen en Sint 
Philipsland hebben helemaal geen duinen. Duinen bieden een natuurlijke bescherming tegen de zee, 
maar dit is niet altijd zo geweest. Voor de vorming van de jonge duinen vanaf de twaalfde eeuw en 
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de afdammingen van kreken, mondden deze kreken door de duinen in de Noordzee uit. Dit 
betekende echter ook dat de Noordzee bij stormvloeden door deze kreken het binnenland konden 
bereiken. Aangenomen wordt dat de stormvloed van 1014 de aanleiding was voor het afdammen van 
deze kreken.321 In de tiende eeuw liepen de duinen waarschijnlijk van Oostkapelle tot Westkapelle. 
Toen in de twaalfde en dertiende eeuw de jonge duinen ontstonden, werden deze ook zuidelijker 
gevormd, in eerste instantie tot Dishoek.322 Later heeft deze vorming van duinen zich nog verder 
voortgezet tot Vlissingen en aan de nieuwlandpolders bij Vrouwenpolder. Ook de jonge duinen 
bleken niet overal genoeg bescherming te bieden. Door afslag van de duinen bij Westkapelle moest 
in de vijftiende eeuw een dijk aangelegd worden.323 

De meeste overstromingen die Walcheren troffen vonden logischerwijs aan de zuidoostkant en aan 
de Westkappelse zeedijk plaats, omdat het eiland daar niet door duinen beschermd was. 
Overstromingen uit de tijd dat de duinen via kreken nog zeewater doorlieten, zijn voor dit onderzoek 
van minder belang omdat er in die tijd vooral sprake was van verspreide bewoning en er dus 
waarschijnlijk geen nederzettingen verdwenen.  

Organisatie 
Gebleken is dat een watersnood pas echt rampzalig is als het gat in de dijk niet tijdig hersteld werd. 
Het duidelijkste blijkt dit uit de Sint-Felixvloed (1530) en Allerheiligenvloed (1532). De tweede zorgde 
ervoor dat de herstelwerkzaamheden van de eerste ramp weer ongedaan gemaakt werden. Zo bleef 
Noord-Beveland tot 1598, Borssele tot 1616 en Sint Philipsland tot 1645 onder water staan en werd 
het Verdronken Land van Zuid-Beveland nooit meer ingepolderd.324 Doordat de zee langere tijd zijn 
eroderende werking kon doen, bleef van het landschap en de dorpen op deze eilanden zo goed als 
niets over. Op Walcheren zijn echter nauwelijks gevallen bekend van een gebied dat lang onder 
water stond en waardoor uiteindelijk een dorp verdween. De enige twee zijn Oud-Arnemuiden en 
Welzinge. Daarnaast is er aan de zuidkust wel wat land in de Westerschelde verdwenen wat niet 
opnieuw ingepolderd werd, maar hiermee zijn geen nederzettingen verdwenen. 

Walcheren heeft waarschijnlijk het voordeel gehad dat het grotendeels uit één polder bestond met 
één ringdijk. Het was geen optie om bij een doorbraak een gat in de dijk open te houden en een deel 
van het eiland op te geven, want dan werd de rest van het eiland met steden als Middelburg en 
Vlissingen bedreigd. In 1318 blijkt er al sprake te zijn van één dijkgraafschap voor heel Walcheren.325 
Later in de veertiende eeuw nam het bestuur van de stad Middelburg de leiding in de dijkzorg.326 De 
rest van het eiland zal dus mee hebben geprofiteerd van de centrale functie en economische kracht 
van Middelburg. 

Wüstungen 
Van twee Walcherse Wüstungen valt met zekerheid te zeggen dat ze verdwenen zijn door 
stormvloeden, Welzinge en Oud-Arnemuiden. Waar andere Wüstungen vaak verdwenen door 
verschillende oorzaken, is een watersnood een vrij duidelijke aanleiding. 

Wanneer Welzinge verdronk is niet duidelijk, maar het is zeker dat er in 1526 een inlaagdijk dwars 
door het dorp werd getrokken. Hiermee werd de kerk van de rest van het dorp gescheiden.327 Deze 
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situatie is het best zichtbaar op de Zelandiae Descriptio uit 1550, waarop de kerk in een 
overstroomde polder ligt. Al voor de Tachtigjarige Oorlog werd de parochie Welzinge bij Ritthem 
gevoegd, dus een mogelijke verwoesting van de kerk zal hier niet de doorslaggevende factor zijn 
geweest bij het verdwijnen van het dorp. 

 

Fig. 3.8 De kerk van Welzinge gelegen in een inlaagpolder waarvan de dijk is doorgebroken op de 
Zelandiae Descriptio (1550). Overige bebouwing van het dorp ligt aan de andere kant van de 
inlaagdijk. 

Oud-Arnemuiden verdween door meerdere overstromingen, waardoor het grondgebied steeds meer 
afnam. Zo worden stormvloeden genoemd die schade berokkenden in Arnemuiden in 1324, 1352, 
1404 en 1408. Een vloed in 1437, waarbij op dertig plaatsen de dijk van Walcheren doorbrak, en een 
in 1477 hebben waarschijnlijk de genadeklap betekend voor Oud-Arnemuiden. In een kroniek uit 
1551 wordt genoemd dat "men dickwijls wat most buitendijken ende ’t volck gingh met der woone 
innewaerts omtrent ’t dorp ofte Hijje van den Mortiere". Dit was het Tweede Arnemuiden. Rond 
diezelfde tijd ontstond aan de oostelijke dijk van Walcheren een nieuwe havennederzetting, het 
huidige Arnemuiden.328 Deze haven trok inwoners uit Oud-Arnemuiden en het Tweede Arnemuiden 
aan, waardoor het laatstgenoemde dorp maar kort bestaan heeft. 

Twijfelgevallen 
In de inventarisatie van verdwenen dorpen van Edufact worden naast de twee genoemde 
verdronken dorpen er nog twee genoemd: Oud-Westkapelle 1 en 2.329 In hoeverre deze dorpen 
verdronken zijn, is onduidelijk, met name omdat een rapport bij deze inventarisatie ontbreekt. Oud-
Westkapelle 1 lijkt het Westkapelle te zijn waar in andere literatuur naar verwezen wordt met Oud-
Westkapelle. Oud-Westkapelle 2 is waarschijnlijk het Westkapelle wat tijdens de inundatie van 1944 
onder water is komen te staan. In hoeverre deze daadwerkelijk verdronken zijn valt te betwisten. 

Wat van Oud-Westkapelle 1 zeker is, is dat de duinen vervangen zijn door een dijk, waarachter een 
inlaagdijk werd aangelegd. In de loop van de tijd werd deze inlaagdijk de hoofddijk en verdween het 
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stuk Westkapelle tussen de twee dijken.330 Over hoe ver naar het westen Oud-Westkapelle (1) zich 
van het huidige Westkapelle uitstrekte zijn de meningen verdeeld. Sommige deskundigen zijn van 
mening dat het nooit veel verder dan de huidige dijk heeft gelegen, anderen zijn van mening dat het 
grootste deel van het oude Westkapelle nu in zee ligt.331 Als het eerste waar is, is Oud-Westkapelle 1 
meer bewust buitengedijkt en onder de huidige dijk verdwenen dan dat het verdronken is. Als het 
tweede waar is, is het inderdaad een verdronken nederzetting. Het antwoord hierop zullen we 
waarschijnlijk nooit te weten komen, omdat de resten van Oud-Westkapelle onder een met asfalt en 
basalt verstevigde dijk en kustlijn liggen en dus waarschijnlijk nooit onderzocht kunnen worden. 

Oud-Westkapelle 2 slaat waarschijnlijk op het Westkapelle wat in 1944 geïnundeerd is door de 
RAF.332 Hierbij vallen twee opmerkingen te maken, die ook deze Wüstung een twijfelgeval maken. 
Ten eerste is met de inundatie van Walcheren het gehele oudland behalve de hoger gelegen duinen 
onder water komen te staan, zo’n 80% van het eiland. De dijken werden op vier plaatsen 
gebombardeerd, dus niet alleen bij Westkapelle.333 Daardoor kwamen zo goed als alle Walcherse 
dorpen onder water te staan, maar zij zijn niet als verdronken dorpen aangemerkt in de 
inventarisatie van De Visser. Nu moest Westkapelle na de Tweede Wereldoorlog wel herbouwd 
worden omdat zo’n 80% van de huizen verwoest werd, dus zou je inderdaad kunnen spreken van een 
Wüstung.334 Maar dit kwam vooral door de eerdere bombardementen die de dijk misten, dus is er 
eigenlijk geen sprake van een verdronken dorp. 

Al met al kan dus geconcludeerd worden dat stormvloeden op Walcheren voor relatief weinig 
Wüstungen heeft gezorgd vergeleken bij andere delen van Zeeland. Twee dorpen zijn met zekerheid 
verdronken: Oud-Arnemuiden en Welzinge. Oud-Westkapelle 1 is een twijfelgeval. 

 

 

                                                            
330 Baart, 1889, 2. 
331 Meijlink, 2022, persoonlijke communicatie. 
332 Jongepier, 2022 & Meijlink, 2022, persoonlijke communicaties. 
333 Goudbeek, z.d. 
334 Stichting Cultuurbehoud Westkapelle, 2014. 
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Fig. 3.9 De gaten in de dijken en het geïnundeerde land van Walcheren in 1944. Bron: Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland.  
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3.4 Binnenwater 
 

Problematiek binnenwater 
Waar op Walcheren overstromingen door de zee voor Zeeuwse begrippen een klein thema vormen, 
is het binnenwater dat des te meer. Qua landschappelijke opbouw is Walcheren te vergelijken met 
een poffertjespan, met uitzondering van een kleiplaatgebied in het noorden. De lage poelgebieden 
liggen omsloten door hogere kreekruggen en duinen, waardoor de poelgebieden moeilijk te 
ontwateren zijn. In deze gebieden klonk het veen in en werd aan moernering en ontwatering gedaan, 
waardoor het hoogteverschil met de kreekruggen alleen maar groter werd. Daarnaast werden in de 
elfde eeuw alle kreken die in zee uitmondden afgedamd, waardoor alleen uitwatering aan de 
oostkust mogelijk was. In de twaalfde eeuw werd een ringdijk om het eiland aangelegd, wat dit nog 
meer bemoeilijkte. Dit zorgde ervoor dat vooral in de winterperiode, delen van Walcheren onder 
water stonden.335 In 1801 schreef het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen zelfs een prijsvraag 
uit, omdat er een oplossing nodig was voor de uitwateringsproblemen. In die tijd kon dat alleen 
gebeuren via vier sluizen in het Havenkanaal van Middelburg, die de hoeveelheid water niet 
aankonden.  

Oplossingen waren moeilijk te vinden, omdat voor uitwatering van een poelgebied door een 
kreekrug heen gesneden moet worden. Pas in 1930 werd er een oplossing gevonden, waar dit op de 
andere eilanden al in de negentiende eeuw met stoomgemalen werd opgelost: Een elektrisch gemaal 
bij Middelburg genaamd Boreel.336 Hoewel er zich zowel in de poelgebieden als op de kreekruggen 
boerderijen bevonden, zal het dus voor 1930 veiliger geweest zijn om een nederzetting of boerderij 
te stichten op een hoger punt. De gevolgen van de binnenwaterproblematiek zijn uiteraard minder 
rampzalig dan die van een stormvloed, maar ze kunnen wel bepalen of een dorp succesvol is. Uit 
figuur 3.11 blijkt wel dat vooral in de driehoek Grijpskerke-Biggekerke-Middelburg veel sprake was 
van overlast door stagnerend binnenwater. Hier liggen relatief veel gereduceerde kerkdorpen, zoals 
in paragraaf 4.3 naar voren zal komen, dus mogelijk zijn deze dorpen in hun ontwikkeling beperkt 
door binnenwaterproblematiek. 

                                                            
335 De Klerk, 2003b, 140. 
336 De Klerk, 2003b, 20-21. 
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Fig. 3.10 Hoogtekaart van Walcheren (AHN4 DTM) met lagere poelgebieden tussen kreekruggen en 
duinen. 

 

Fig. 3.11 Kaart van Walcheren in 1877. Gearceerde delen zijn gebieden die overlast hadden door 
stagnerend binnenwater. Bron: Zeeuws Archief, toegang 294, inv.nr. 157.5. 
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Breedte van kreekruggen 
Dekker heeft over het gebied De Poel in Zuid-Beveland de volgende theorie: Slechte afwatering en 
moernering zorgden ervoor dat de poelgronden delen van het jaar onder water stonden. De 
kreekruggen bleven droog, dus konden hier dorpen gesticht worden. De dorpen konden door de 
binnenwaterproblematiek echter alleen uitbreiden op de kreekrug, dus als de kreekrug te smal was 
kon het dorp ook niet uitbreiden.337  

De vraag is of deze theorie ook voor het Walcherse oudland klopt. Daarom zijn de breedtes van de 
kreekruggen opgemeten ter hoogte van het centrum (de kerk) van de middeleeuwse kerkdorpen op 
het Walcherse oudland. Dit is gedaan aan de hand van de bodemkaart van Bennema en Van der 
Meer. In sommige gevallen ligt een dorp op een plek waar twee kreekruggen samenkomen. In deze 
gevallen is de breedste kreekrug gemeten. 

Uit deze metingen vallen, die in Tabel 3.2 op breedte van de kreekrug gerangschikt zijn vallen enkele 
zaken op. De drie dorpen die helemaal niet op een kreekrug liggen, dus in een poelgebied, zijn niet 
alleen Wüstungen, maar ook nog eens Totalwüstungen die niet meer als gehucht te herkennen zijn. 
Heel algemeen gezien tekent zich wel een verband af tussen de breedte van de kreekrug en het al 
dan niet voorkomen van een Wüstung. Maar deze factor verklaart ook niet verklaart ook lang niet 
alles. Zo liggen Boudewijnskerke en Poppendamme, waarvan geen herkenbare dorpskern meer over 
is, juist op de breedste kreekruggen. Anderzijds lijkt er wel sprake van een verband: Op kreekruggen 
breder dan 400 meter zijn de meeste nederzettingen niet verlaten, beneden de 400 meter is 
daarentegen de meerderheid van de oorspronkelijke nederzettingen vervallen tot Wüstung.  

Tabel 3.2 Relatie tussen de breedte van de kreekrug en het wel of niet verlaten van middeleeuwse 
kerkdorpen op het oudland van Walcheren. 

DORP BREEDTE KREEKRUG WÜSTUNG? 
BOUDEWIJNSKERKE 1,3 km Ja 
KOUDEKERKE 1,1 km Nee 
WEST-SOUBURG 0,9 km Ja 
POPPENDAMME 0,7 km Ja 
BIGGEKERKE 0,6 km Nee 
GRIJPSKERKE 0,6 km Nee 
OOSTKAPELLE 0,6 km Nee 
OOST-SOUBURG 0,6 km Nee 
POPPEKERKE 0,6 km Ja 
SEROOSKERKE 0,6 km Nee 
SINT LAURENS 0,6 km Nee 
MELISKERKE 0,5 km Nee 
AAGTEKERKE 0,4 km Nee 
BRIGDAMME 0,4 km Ja 
GAPINGE 0,4 km Nee 
BUTTINGE 0,3 km Ja 
NIEUWERVE 0,3 km Ja 
SINT JANSKERKE 0,3 km Ja 
KROMMENHOEKE 0,2 km Ja 
RITTHEM 0,2 km Nee 
SCHELLACH 0,2 km Ja 
KLEVERSKERKE 0,1 km Twijfelgeval 
MARIEKERKE 0,1 km Ja 

                                                            
337 Dekker, 1971, 38. 
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ZANDDIJK 0,1 km Ja 
HOOGELANDE 0 km Ja 
NIEUWERKERKE 0 km Ja 
WERENDIJKE 0 km Ja 

 

In een aantal gevallen verklaart de breedte van de kreekrug wel degelijk de mogelijkheden voor 
dorpsuitbreiding. Als men bijvoorbeeld breedten van de kreekruggen van de vlak bij elkaar gelegen 
dorpen Meliskerke en Mariekerke vergelijkt op de bodemkaart, is het logisch dat Meliskerke veel 
meer mogelijkheden had om uit te groeien tot een dorp dan Mariekerke. 

 

 

Fig. 3.12 Meliskerke (linksonder) en Mariekerke (rechtsboven) op de bodemkaart. Bron: Bennema & 
Van der Meer, 1947. 

Hoogteligging en Wüstungen 
Naast de breedte van de kreekrug zou wellicht de hoogteligging een rol kunnen spelen. Hoe hoger 
een dorp ligt, hoe minder overlast van binnenwater er is. Hier valt echter lastig een conclusie uit te 
trekken omdat de centra van dorpen, de kerk en haar directe omgeving, vaak op een door mensen 
opgehoogd terrein liggen. De terreinen waar een inmiddels verdwenen kerk lag, zijn in veel gevallen 
gebruikt voor landbouw en zijn daarom geëgaliseerd. Daarnaast verschillend de hoogtes binnen de 
oude dorpskernen nogal, dus is het lastig één hoogte te kiezen. Daarom is de hoogte van het 
centrum van het dorp gekozen, bij de kerk. Als we de hoogtes van dezelfde dorpen als uit Tabel 3.3 
analyseren, komt een nog duidelijker verband naar voren. Na twee uitzonderingen, West-Souburg en 
Zanddijk, vallen de dorpen eenvoudig op te delen: Alle dorpen die hoger liggen dan 1,36 meter boven 
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NAP bestaan nog, dan volgt twijfelgeval Kleverskerke en alle dorpen die lager liggen dan 1,04 meter 
boven NAP zijn Wüstungen. Hoewel dit een duidelijk verband aangeeft, moeten we wel enigszins 
voorzichtig zijn hiermee, omdat latere egalisatie van terreinen waar de dorpskerken lagen zorgt voor 
een enigszins vertekend beeld. 

Tabel 3.3 Middeleeuwse kerkdorpen op het Walcherse oudland en hoogteligging 

DORP HOOGTE WÜSTUNG? 
WEST-SOUBURG 2,75 m Ja 
ZANDDIJK 2,70 m Ja 
KOUDEKERKE 2,63 m Nee 
GRIJPSKERKE 2,43 m Nee 
SEROOSKERKE 2,21 m Nee 
OOST-SOUBURG 2,07 m Nee 
OOSTKAPELLE 1,92 m Nee 
BIGGEKERKE 1,91 m Nee 
GAPINGE 1,76 m Nee 
MELISKERKE 1,61 m Nee 
RITTHEM 1,61 m Nee 
SINT LAURENS 1,53 m Nee 
AAGTEKERKE 1,36 m Nee 
KLEVERSKERKE 1,29 m Twijfelgeval 
MARIEKERKE 1,03 m Ja 
BOUDEWIJNSKERKE 0,78 m Ja 
BRIGDAMME 0,62 m Ja 
SINT JANSKERKE 0,45 m Ja 
BUTTINGE 0,42 m Ja 
POPPENDAMME 0,42 m Ja 
HOOGELANDE 0,37 m Ja 
NIEUWERVE 0,23 m Ja 
POPPEKERKE 0,17 m Ja 
SCHELLACH - 0,10 m Ja 
KROMMENHOEKE - 0,17 m Ja 
WERENDIJKE - 0,23 m Ja 
NIEUWERKERKE - 0,33 m Ja 

 

Er zijn echter wel gevallen waarbij gesteld kan worden dat de hoogteligging een rol heeft gespeeld in 
het al dan niet succesvol zijn van een dorp. Neem bijvoorbeeld Hoogelande. Een blik op Tabel 3.3 
leert dat de oude dorpskern 0,37 meter boven NAP ligt. Uit de hoogtekaart van AHN blijkt echter dat 
dit een kunstmatige ophoging is waar de kapel en enige boerderij op liggen, terwijl de omgeving zo’n 
meter onder de zeespiegel ligt. Tot de bouw van het gemaal Boreel in 1929 stond de omgeving van 
Hoogelande elke winter onder water, maar ook hierna gebeurde dit nog af en toe.338 Het kan niet 
anders dat Hoogelande hiermee in een benadeelde positie zat ten opzichte van andere dorpen die 
hoger gelegen waren. 

                                                            
338 Bertijn, 2020, 23.b; Beeldbank Zeeuwse Bibliotheek, collectie Foto’s, recordnummer 56474. 
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Fig. 3.13 Hoogelande op de hoogtekaart van AHN4 (DTM). 

 

Fig. 3.14 De omgeving van Hoogelande na langdurige regenval in de winter van 1915-1916. Bron: 
Beeldbank Zeeuwse Bibliotheek, collectie Foto’s, r.nr. 56390. 

Moernering 
De binnenwaterproblematiek in Zeeland is naast door inklinking van het veen ook versterkt door 
moernering. In de volle en late middeleeuwen was zoutwinning een van de belangrijkste 
inkomstenbronnen in Zeeland, nadat dit in de ijzertijd en Romeinse tijd ook al gedaan werd. Ook 
werd het veen gewonnen voor turf. Onder de kleilaag die na de Romeinse tijd werd afgezet lag in 
poelgebieden een laag met zout water doordrenkt veen. De kleilaag werd weggegraven, daarna het 
veen. Dit werd gedroogd en verbrand. De as die overbleef werd vermengd met zout water en weer 
ingekookt. Hierna werden het gekristalliseerde zout en as van elkaar gescheiden. Waarschijnlijk is in 
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Zeeland bewesten Schelde (Walcheren, Zuid- en Noord-Beveland) tot de grote bevolkingstoename 
van de twaalfde en dertiende eeuw vooral gemoerd in de poelgebieden. Door de bevolkingstoename 
was er meer landbouwgrond nodig en is men waarschijnlijk overgegaan tot moernering op 
buitendijkse schorren en platen.339 

Het moerneren zorgde er niet alleen voor dat het maaiveld in de poelgebieden zo’n meter lager 
kwam te liggen, ook zorgde het afgraven ervoor dat het landschap zo hobbelig werd dat het alleen 
nog als grasland gebruikt kon worden. De daling van het maaiveld versterkte de al aanwezige 
afwateringsproblemen. Als het buitendijks moeren te dicht bij de dijk gebeurde, kon het de oorzaak 
van dijkdoorbraken zijn. Het verlies van de Grote Waard en het Verdronken Land van Zuid-Beveland 
worden onder andere toegeschreven aan moernering. Zodoende werden er al vanaf de dertiende 
eeuw maatregelen genomen om het moeren in te perken. In de vijftiende eeuw werd het volledig 
verboden, maar ging het op kleine schaal nog wel door.340 Op Walcheren heeft ook op grote schaal 
moernering plaatsgevonden. Uit onderzoek van de Rijks Geologische Dienst blijkt dat dit in zo goed 
als alle Walcherse poelgebieden werd gedaan.341 

 

Fig. 3.15 Moerneringsgebieden op Walcheren. Bron: Van Rummelen, 1972. 

  

                                                            
339 Brusse & Henderikx, 2012, 133-135. 
340 Ovaa, 1977, 93-95. 
341 Van Rummelen, 1972, 69. 
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3.5 Overstuiving 
 

Jonge duinen en kustafslag 
In andere delen van Nederland zijn onderzoeken gedaan naar de overstuiving van nederzettingen 
door het ontstaan van jonge duinen in de middeleeuwen.342 Er zijn aanwijzingen uit schriftelijke 
bronnen dat er in de twaalfde en dertiende eeuw op Walcheren jonge duinvorming plaatsvond.343 Dit 
kan toegeschreven worden aan een zeespiegelstijging, kusterosie en meer invloed van getijden in de 
twaalfde eeuw, wat ervoor zorgde dat de oude duinen deels opgeruimd werden. Dit zand kwam in 
zee terecht, werd op het strand afgezet en waaide naar het binnenland, waar het hogere jonge 
duinen vormde. Daarnaast worden nog andere oorzaken genoemd: Enkele decennia rond 1200 
waarin het minder regende, waardoor de grondwaterspiegel in de duinen zakte; Het ontwateren van 
veengebieden, waardoor ook in de duinen de grondwaterspiegel zakte; Bevolkingstoename vanaf de 
elfde eeuw wat tot ontbossing en overbeweiding van de duinen leidde en de introductie van het 
konijn.344 Er moet rekening mee gehouden worden dat dit proces ook eerder begonnen kan zijn dan 
de twaalfde en dertiende eeuw. Uit het onderzoek van Beekman op Schouwen blijkt dat de 
overstuiving daar al voor het einde van de negende eeuw is begonnen.345 Rond 1600 zijn deze jonge 
duinen voor het grootste deel gevormd.346 

Op Walcheren is het landinwaarts schuiven van de jonge duinen alleen onderzocht op basis van 
kaartmateriaal. Het nadeel hiervan is dat er uit de periode voor 1600 niet genoeg kaarten 
beschikbaar zijn, die vaak ook met onbetrouwbare meetmethoden zijn gemaakt.347 Uit een algemene 
studie over de Nederlandse kust blijkt dat in de Nieuwe Tijd vooral aan de noordwestkant van het 
eiland het meeste land verloren is gegaan door de zeespiegelstijging.348 Waar op andere eilanden de 
afslag in de middeleeuwen juist aan de zuidwestkant gebeurde, is dat op Walcheren niet het geval. 
De duinen tussen Westkapelle en Vlissingen zijn pas in de late middeleeuwen ontwikkeld, 
waarschijnlijk is het zand tegen bestaande dijkjes opgewaaid.349  

                                                            
342 De Cock, 1965. 
343 Beekman, 2006, 47. 
344 Wilderom & Trimpe Burger, 1982-1984. 
345 Beekman, 2006, 47. 
346 Hemminga, 2003, 4. 
347 Ligtendag, 1990, 5. 
348 Ligtendag, 1990. 
349 Van Haperen, 2009, 10. 
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Fig. 3.16 Kustafslag tussen 1600 en heden. Bron: Ligtendag, 1990. 

Een gedetailleerdere kaart is gemaakt in het kader van archeologische onderzoeken naar Villa 
Walichrum en de ringwalburg van Domburg.350 Hieruit blijkt dat bij Domburg en Oostkapelle de kust 
tussen 1655 en 1960 ongeveer een kilometer is teruggetrokken. Daarom wordt aangenomen dat de 
oude duinen enkele honderden meters westelijker lagen dan de huidige duinen.351

 

Fig. 3.17 Kustontwikkeling en archeologische vondsten bij Domburg en Oostkapelle. Bron: Van 
Heeringen et al., 1995. 

  

                                                            
350 Van Heeringen, Henderikx & Mars, 1995, 45. 
351 Van Heeringen, Henderikx & Mars, 1995, 29. 
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Overlast door duinzand 
Hoewel dit thema niet zo uitgebreid onderzocht is als op Schouwen, kan met zekerheid gezegd 
worden dat het stuiven van duinzand ook op Walcheren nederzettingen bedreigde. Zo is uit 
archeologisch onderzoek gebleken dat de op dat moment waarschijnlijk al verlaten ringwalburg van 
Domburg, de Duinburg, in het midden van de elfde eeuw overstoven is geraakt.352 Ook is bekend dat 
in 1537 Zoutelande bedreigd werd door opdringende duinen, net als Westkapelle in die tijd.353 Op de 
Zelandiae Descriptio uit 1550 zijn in de duinen bij Dishoek een soort constructies van hout of 
vlechtwerk te zien die bedoeld lijken om duinzand vast te houden. 

 

Fig. 3.18 Constructies op de duinen bij Dishoek op de Zelandiae Descriptio (1550). 

Drichten 

Een dricht is een Walchers landschapselement dat te maken heeft met de overstuiving door 
duinzand. In algemene zin betekent het een kunstmatig opgeworpen wal, al dan niet begroeid. Deze 
bestonden in twee categorieën. Sommige werden puur als erfafscheiding opgeworpen.354 Zo heeft 
op een blokkenkaart van Gapinge uit het vierde kwart van de zeventiende eeuw een blok de naam 
“Bezuijden den Dricht”, terwijl hier geen duinen zijn.355 Een ander deel van de drichten diende ter 
bescherming van percelen tegen overwaaiend duinzand.356 Dit landschapselement komt op oude 
kaarten en in veldnamen voor in Gapinge, Vrouwenpolder, Biggekerke, Domburg, Westkapelle en 
Zoutelande.357 

                                                            
352 Van Heeringen, Henderikx & Mars, 1995, 32; Meijlink, Silkens & Jaspers, 2017, 43. 
353 De Klerk, 1991b, 51. 
354 De Klerk, 2010, 20-21. 
355 Utrechts Archief, toegang 26 (Familie des Tombe), inv.nr. 1692. 
356 Cijvat, 2019. 
357 De Klerk, 2010, 20. 
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Fig. 3.19 Een dricht naast de Rooms-Katholieke kapel van Domburg rond 1900. Bron: Beeldbank 
Zeeuwse Bibliotheek, collectie Prentbriefkaarten, r.nr. 3725. 

Wüstungen 
Vallen er, net als op Schouwen, Wüstungen toe te schrijven aan het stuivende duinzand? Er zijn geen 
aanwijzingen dat er zoals daar in de middeleeuwen nederzettingen onder de duinen zijn verdwenen. 
Villa Walichrum is weliswaar door de opschuivende kustlijn verdwenen, maar de heersende 
opvatting hierover is dat de handelsnederzetting door andere oorzaken is verlaten. De enige 
nederzetting waarvan verondersteld wordt dat ze door overstuiving is verdwenen is Rikendale bij 
Oostkapelle, ook wel Rikendamme. Het probleem is dat de plaats ervan ongeveer bekend is, namelijk 
het blok waar het gelegen moet hebben, maar niet exact. Zo kan niet met zekerheid gezegd worden 
dat de nederzetting is verdwenen door overstuiving. Wel kan met zekerheid gezegd worden dat 
stuivend duinzand een bedreiging vormde voor dorpen.  

 

3.6 Conclusie 
 

Het landschap heeft een grote rol gespeeld in de dynamiek van het nederzettingspatroon op 
Walcheren. Nadat het eiland tijdens de Romeinse tijd een kwelder werd, was alleen de strandwal 
geschikt voor bewoning. Van hieruit werd het oudland van het eiland in de loop van de 
middeleeuwen gekoloniseerd. In eerste instantie alleen door beweiding op de kwelder, maar later 
door het stichten van nederzettingen op kreekruggen. Tot 1930, toen door de bouw van het gemaal 
Boreel de ergste binnenwaterproblematiek opgelost werd, waren poelgronden minder geschikt voor 
bewoning dan kreekruggen. Moernering versterkte dit verschil. Er lijkt een verband te zijn tussen de 
breedte van een kreekrug en de groeimogelijkheden van een dorp. De bestaande kerkdorpen op het 
Walcherse oudland liggen bijna allemaal op bredere kreekruggen dan de gekrompen dorpen. Ook 
lijkt er een verband te zijn tussen de hoogte van de kreekrug en de groeimogelijkheden van een dorp, 
maar door egalisatie van percelen kan een verband niet aangetoond worden. 

Het zeewater is vergeleken bij Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Zuid-Beveland en Zeeuws-
Vlaanderen een minder grote factor in het ontstaan van Wüstungen. Er hebben weinig grote stukken 
land langere tijd onder water gestaan en van slechts twee dorpen kan met zekerheid gezegd worden 
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dat ze verdronken zijn. Overstuiving door duinzand heeft aan de gehele strandkust voor problemen 
gezorgd, maar er is in tegenstelling tot de Kop van Schouwen waar daadwerkelijk dorpen gevonden 
zijn onder het zand, slechts een vermoeden dat er een nederzetting door verdwenen is. 
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Hoofdstuk 4: Maatschappelijke oorzaken 
 

4.1 Inleiding 
 

In de literatuur tot dusverre zijn reeds enkele theorieën over het ontstaan van Wüstungen op 
Walcheren genoemd. De landschappelijke oorzaken zijn al behandeld in hoofdstuk 3, te weten de 
overstromingen door stormvloeden, de beperkte groeimogelijkheden door 
binnenwaterproblematiek bij smallere kreekruggen en overstuiving door duinzand. Op Walcheren 
hebben stormvloeden relatief weinig invloed gehad op het ontstaan van Wüstungen vergeleken bij 
andere Zeeuwse regio’s. Het binnenwater heeft veel invloed gehad, maar is nooit een directe 
aanleiding, eerder een onderliggende oorzaak waardoor een dorp minder succesvol is. Overstuiving 
door duinzand heeft aan de hele Walcherse duinkust voor problemen gezorgd, maar van geen enkele 
nederzetting is bewezen dat het overstoven is. Wel wordt dit vermoed van Rikendale. In dit 
hoofdstuk wordt ingegaan op enkele maatschappelijke oorzaken die tot het verdwijnen of krimpen 
van dorpen hebben geleid. Eerst worden drie theorieën uit de bestaande literatuur behandeld en 
getoetst. Daarna wordt nog een eigen theorie behandeld. Ten slotte word en de landschappelijke en 
maatschappelijke oorzaken gecombineerd tot enkele mechanismen. 

 

4.2 Rol van de kerk 
 

De heersende theorie over het ontstaan van Wüstungen en gereduceerde dorpen is dat de dorpskerk 
een cruciale rol had binnen een dorp. Hierover heeft Aad de Klerk diverse artikelen geschreven, maar 
voor hem vermeldden onder andere ook Mattheus Smallegange in de zeventiende eeuw en Herman 
Janse in 1969 al een verband tussen het verdwijnen van een kerk en het krimpen van dorpen.358 Dit 
sluit ook aan bij literatuur over andere regio’s, zoals Holland. Teters concludeert in zijn onderzoek 
naar Wüstungen in Holland dat met het verlies van de kerk de centrumfunctie van het dorp 
verdween. Maar hij wijst er ook op dat er daarvóor al iets aan de hand moet zijn geweest met een 
dorp: of de bevolking nam af, of de locatie was niet langer geschikt. Anders zou het onderhoud van 
de kerk immers doorbetaald kunnen worden door de leden van de parochie.359 

Op Walcheren is de situatie alleen anders dan in Holland. Tijdens het beleg van Middelburg door de 
geuzen die Vlissingen en Veere in handen hadden (1572-74) zijn waarschijnlijk alle dorpskerken 
behalve die van Gapinge verwoest. Ze konden niet allemaal hersteld worden vanwege verschillende 
redenen: (1) er was niet genoeg geld om alle kerken te herstellen. (2) stenen gebouwen waren in die 
tijd zeldzaam, dus werden de stenen van verwoeste kerken gebruikt voor andere doeleinden, 
bijvoorbeeld voor het herbouwen van andere kerken, maar ook voor het aanleggen van fortificaties 
(het was immers nog oorlog). (3) ten slotte was er een tekort aan predikanten. Met de overgang van 
Walcheren van de Spanjaarden naar de staatsgezinden, was de religie van Rooms-Katholiek naar 
Protestants gegaan. Er waren uiteraard niet ineens genoeg protestantse dominees beschikbaar om 
alle kerken te bedienen. Waar er in 1572 nog vijftig katholieke pastoors waren op het eiland, waren 
er in 1580 maar zes hervormde dominees.360 Het is dus niet gezegd dat er, zoals in de Hollandse 

                                                            
358 De Klerk, 1991, 50. 
359 Teters, 2019, 91. 
360 De Klerk, 1991, 50-54. 
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Wüstungen, niet genoeg inwoners waren in een dorp om de kerk te onderhouden of dat de locatie 
niet langer geschikt is. Vanwege een samenloop van factoren moesten er keuzes gemaakt worden 
welke kerken hersteld werden. 

Het feit dat alle dorpskerken, behalve die van Gapinge, verwoest werden, betekent dat er dus op 
basis van andere factoren een keuze moet zijn gemaakt door de Staten van Zeeland. Van enkele 
kerken is bekend dat het voor de beeldenstorm en Tachtigjarige Oorlog al minder goed ging. Dit 
betreft Poppendamme, Popkensburg, Kleverskerke, West-Souburg, Welzinge, Zoutelande en 
Brigdamme.361 Drie hiervan zijn na de Tachtigjarige Oorlog wel herbouwd. Wat was het criterium 
waarop werd beslist of een kerk herbouwd mocht worden? Gesteld kan dus worden dat het 
verdwijnen van de kerk de directe aanleiding is voor het ontstaan van een Wüstung, maar dat er 
waarschijnlijk ook een voorafgaande oorzaak moet zijn geweest. 

De kerken die verwoest en niet verbouwd zijn in de Tachtigjarige Oorlog zijn die van 
Boudewijnskerke, Buttinge, Hoogelande, Krommenhoeke, Mariekerke, Nieuwerve, Poppekerke, 
Poppendamme, Schellach, Sint-Janskerke, Welzinge (al niet meer in gebruik) en West-Souburg. De 
kerk van Brigdamme werd tien jaar voor de oorlog in brand gestoken en ook deze werd niet 
herbouwd, iets wat ook wijst op onderliggende problemen. De geschiedenis van veel kapellen is in 
tegenstelling tot die van kerken vaak moeilijk te traceren.362 Ze hadden geen eigen parochies en na 
de Reformatie werden ze niet meer gebruikt. De kapel van Groot-Abeele wordt genoemd in 1540 en 
1550, maar komt daarna nergens meer in bronnen voor. Het is dus ook mogelijk dat de kapel van 
Groot-Abeele in de periode 1572-1574 is verwoest, maar hier is geen bewijs voor. Als de kapel de het 
Beleg van Middelburg overleefd heeft, is deze hierna alsnog verdwenen. 

 

Fig. 4.1 Ruïne van de kerk van Buttinge in 1743. Bron: Zeeuws Archief, toegang 295, inv.nr. 123. 

                                                            
361 De Klerk, 1991, 50-51. 
362 Teters, 2019, 94. 
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4.3 Rol van infrastructuur 
 

Janse is ook van mening dat de kerk cruciaal is voor een dorp, maar hij ziet geen economische of 
religieuze oorzaken voor het afnemen van het aantal kerken na de Tachtigjarige Oorlog. Hij heeft de 
opvatting dat het land beter begaanbaar werd in de loop van de tijd, waardoor mensen grotere 
afstanden konden afleggen. Daarom zouden kerken in gehuchtjes overbodig zijn geworden en 
werden deze na de Tachtigjarige oorlog niet hersteld.363 De vraag is dan wanneer en hoe deze 
begaanbaarheid verbeterd is, iets wat niet vermeld wordt. Door de eerdergenoemde 
binnenwaterproblematiek was Walcheren zeker in de poelgebieden niet goed begaanbaar, iets wat 
in de loop van de middeleeuwen alleen maar verergerd werd door moernering. De aanleg van 
dammen en dijken kan hier ook geen rol in gespeeld hebben, de belangrijkste werden immers al voor 
de explosieve toename van het aantal kerken in de twaalfde en dertiende eeuw aangelegd. 

Waren de wegen misschien verbeterd tussen de twaalfde of dertiende en de zestiende eeuw? Dit 
lijkt ook niet het geval. De wegen in Zeeland en zeker op Walcheren stonden juist bekend als slecht 
begaanbaar. Zo meldt in het begin van de zestiende eeuw een Italiaan op doorreis dat op Walcheren 
dat er nota bene in de maand juli “ternauwernood een begaanbare weg was”. Wel zijn enkele 
maatregelen bekend ter verbetering van de wegen van voor de Tachtigjarige Oorlog, maar deze lijken 
niet zo grootschalig te zijn dat de begaanbaarheid niet op het hele eiland verbeterd kan zijn. In 1256 
wordt gemeld dat de heerwegen, die in die tijd nog niet verhard waren, op de slechtste plekken 
aangeaard moesten worden. Bestratingen in de middeleeuwen zijn wel bekend, maar alleen binnen 
dorpen en steden, dus dit kan ook geen rol gespeeld hebben. De oudst bekende stenen weg is 
waarschijnlijk die tussen Zanddijk en Veere, een relatief korte afstand. Het vervangen van kleiwegen 
door zand- en steenwegen gebeurde pas op grote schaal na de Tachtigjarige Oorlog.364 

De zojuist genoemde Italiaan benoemde ook dat men gebruik maakte van bootjes als de wegen op 
Walcheren te onbegaanbaar waren en als het vroor van schaatsen.365 Waarschijnlijk doelt hij hier op 
watergangen, belangrijke vervoersaders op Walcheren voor er begaanbare wegen waren. Sommige 
watergangen volgen tracés van oude geulen, maar delen ervan zijn duidelijk door kreekruggen heen 
gegraven. Wanneer dit gebeurd is, is niet bekend. De eerste keer dat watergangen in bronnen 
worden genoemd is in de vijftiende eeuw.366 Zolang niet bekend is uit welke tijd de watergangen 
stammen en in hoeverre deze voor personenvervoer werden gebruikt in de late middeleeuwen, kan 
niet gesteld worden dat het aanleggen van watergangen indirect heeft gezorgd voor het overbodig 
raken van kerken. 

                                                            
363 De Klerk, 1987, 90. 
364 Boerendonk, 1935, 13-16. 
365 Boerendonk, 1935, 15. 
366 De Klerk, 2011, 12. 
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Fig. 4.2 De Domburgse Watergang komt uit op de gracht van Middelburg. Bron: Beeldbank Zeeland, collectie 
Foto’s, r.nr. 66074. 
 
De theorie van Janse dat de begaanbaarheid van Walcheren zodanig verbeterd was dat kerken in 
gehuchten overbodig werden, is dus moeilijk te verifiëren en dient bij nadere analyse eerder 
afgewezen dan ondersteund te worden. De begaanbaarheid lijkt tussen de twaalfde of dertiende en 
zestiende eeuw namelijk niet aantoonbaar verbeterd te zijn.   

4.4 Rol van bestuurlijke schaalvergroting 
 

Als we Walcheren vergelijken met Schouwen-Duiveland komen twee ontwikkelingen naar voren die 
in laatstgenoemd gebied voor Wüstungen hebben gezorgd. De eerste is een bestuurlijke 
schaalvergroting in de Franse tijd. Net als tijdens het Beleg van Middelburg (1572-1574) werden op 
Schouwen-Duiveland tijdens het Beleg van Zierikzee (1575-1576) kerken verwoest die niet meer 
hersteld werden. In 1795, nadat Nederland door Frankrijk was veroverd, werd een nieuw bestuurlijk 
systeem ingevoerd met gemeenten als lokale eenheid. De ambachtsheerlijkheden bleven echter wel 
bestaan. Er wordt gesteld dat de aanwezigheid van een kerkgebouw doorslaggevend was of een dorp 
wel of geen gemeente mocht worden.367 Op Walcheren bleven enkele gemeenten zonder kerk nog 
bestaan tot kort na de Franse tijd, tot de nieuwe grondwet van 1816.368 Op Schouwen-Duiveland 
deed het Franse bestuur echter actief pogingen kleine gehuchten te combineren tot één dorp. 
Nieuwerkerke, Duivendijke, Brijdorpe, Klaaskinderkerke en Looperskapelle moesten bijvoorbeeld 
samengevoegd worden, waarna een nieuwe kerk zou worden gebouwd in Brijdorpe.369 Dit laatste is 
er echter nooit van gekomen, maar anders had Brijdorpe als nieuwe centrumplaats wellicht inwoners 
van de andere gehuchten kunnen afsnoepen. Zo had Brijdorpe misschien een dorp kunnen worden 
en waren de andere gehuchten (nog verder) tot Wüstungen komen te vervallen. Op Walcheren zijn 
nooit zulke plannen gemaakt. Uiteindelijk heeft bestuurlijke schaalvergroting, behalve het 
samenvoegen van parochies door de Staten van Zeeland, niet tot Wüstungen geleid. 

                                                            
367 De Klerk, 1998, 57-58. 
368 De Klerk, 1994, 109. 
369 De Klerk, 1998, 59. 
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4.5 Rol van herverkavelingen 
 

Een andere vorm van schaalvergroting die wel tot Wüstungen heeft geleid in Zeeland, zijn de 
herverkavelingen. Na de Watersnoodramp van 1953 wordt de Reconstructiecommissie Schouwen-
Duiveland opgericht. Deze besloot dat er niet langer boerderijen in de dorpen mochten zijn, deze 
moesten naar het buitengebied verdwijnen. Omgekeerd moesten de huizen van niet-boeren in het 
buitengebied naar de dorpen verplaatst worden. Daarnaast ontwikkelden zij het bevriezingsplan, wat 
ervoor pleitte dat elke gemeente één centraal dorp moest hebben. Voor de leefbaarheid aldaar 
moesten deze zo groot mogelijk worden en moest de nieuwbouw daar plaatsvinden. Kleinere kernen 
die door de ramp verwoest werden, mochten daarom niet herbouwd worden. Dit gold voor 
Moriaanshoofd, Looperskapelle, Brijdorpe, Elkerzee, Noordwelle, Ellemeet en Capelle. Op Schouwen 
kwam echter protest tegen dit plan, waardoor in Ellemeet en Noordwelle toch nieuwbouw 
plaatsvond. Andere dorpen en gehuchten krompen en Capelle verdween volledig.370 

Op Walcheren had de Watersnoodramp een minder impact dan op Schouwen-Duiveland.371 De 
inundatie door de geallieerden in 1944 had echter wel zo’n 80% van het eiland onder water gezet, 
waardoor het landschap flink aangetast werd. In 1946 werd het Reconstructieplan Walcheren 
opgesteld, wat vooral het landschap drastisch veranderde ter verbetering van de landbouw. Er werd 
daarbij wel rekening gehouden met de geschiedenis van het landschap. Zo moesten doorgaande 
wegen over kreekruggen lopen, waar ze in veel gevallen al liepen. Vooral de wegelingen in de 
poelgebieden veranderden drastisch doordat de percelen grootschaliger en rechter moesten 
worden.372 Zo bleven de meeste gehuchten, vaak gelegen op kreekruggen aan doorgaande wegen, 
bestaan. De Kleine Abeele, wat verwoest was door een bombardement, werd niet meer herbouwd. ’t 
Nieuwe Durp, waarvan drie van de ongeveer twintig woningen overbleven na de inundatie, mocht 
niet herbouwd worden. 

                                                            
370 Slager, 2002, 115-117. 
371 Hollestelle, 2003, 5-6. 
372 Bos & Bosch, 2008 , 264-279. 
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Fig. 4.3 Het Reconstructieplan Walcheren. Bron: Zeeuws Archief, toegang 294, inv.nr. 1246. 

 

4.6 Rol van dichtheid 
 

Mogelijk speelde de dichtheid een rol bij de keuze van de Staten van Zeeland welke kerken 
herbouwd werden na de Tachtigjarige Oorlog. In figuur 4.4 is duidelijk te zien dat er voor deze oorlog 
twee zones zijn die een aanzienlijk hogere dichtheid hebben qua aantal parochiekerken. Dat zijn de 
stad Middelburg en het gebied tussen Meliskerke, Grijpskerke en Biggekerke. Na de oorlog is het 
aantal kerken sterk afgenomen, maar zijn er ook minder opvallende uitschieters qua dichtheid, zoals 
in figuur 4.5 te zien is. Zou de eerdergenoemde binnenwaterproblematiek hierbij een rol hebben 
kunnen spelen? In figuur 4.6 worden de dichtheid van de verdwenen parochiekerken en de zones die 
volgens de Atlas van Zeeland in 1877 last hadden van stagnerend binnenwater. Het gebied waar voor 
de Tachtigjarige Oorlog de dichtheid van kerken hoger was, en waar er ook meer verdwenen, is ook 
het gebied waar veel overlast was door stagnerend binnenwater. Het zou dus mogelijk kunnen zijn 
dat door de bevolkingsstijging in de twaalfde en dertiende eeuw er in dit gebied, waar meer dorpen 
gesticht werden, er ook meer moernering plaatsvond. Deze moernering zorgde voor meer 
binnenwaterproblematiek, wat mogelijk een reden geweest kan zijn dat de dorpen minder succesvol 
werden. Dit zou dan eventueel weer de beslissing van de Staten van Zeeland welke kerken herbouwd 
werden kunnen hebben beïnvloed, maar hiervoor zijn geen bewijzen. 
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Fig. 4.4 Dichtheid van parochiekerken voor de Tachtigjarige Oorlog. 

 

Fig. 4.5 Dichtheid van parochiekerken na de Tachtigjarige Oorlog. 
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Fig. 4.6 Dichtheid na de Tachtigjarige Oorlog verdwenen parochiekerken en stagnerend binnenwater. 

 

4.7 Mechanismen 
 

In de voorgaande hoofdstukken is allerhande informatie verzameld, zijn theorieën uitgelegd en 
getoetst. Om een aantal ontwikkelingen te reduceren tot eenvoudig te begrijpen mechanismen, 
moeten de oorzaken op een heldere manier weergegeven. Dit zou door middel van een tijdlijn 
gedaan kunnen worden, waarop de ontwikkelingen van de vroege middeleeuwen tot het heden 
geplaatst kunnen worden. Ook zou dit per groep oorzaken gedaan kunnen worden: Militair, 
economisch, landschappelijk, bestuurlijk, etc. Er is gekozen om een mindmap te maken, waarin de 
verschillende oorzaken per deelonderwerp met onderlinge verbanden te verbinden (Fig. 4.7). In deze 
mindmap is geprobeerd de theorieën te reduceren tot verbanden die met pijlen zijn weergegeven. 
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Fig. 4.7 Mogelijke oorzaken van historische Wüstungen op Walcheren. Landschappelijke en 
natuurlijke invloeden zijn groengekleurd, financiële zaken geel, militaire rood en 
overheidsgerelateerde zaken blauw. 

In deze mindmap staan zowel aanleidingen als onderliggende oorzaken, die invloed op elkaar en het 
Wüstungsproces hebben. Zo is een toenemende druk op het landschap nooit een directe reden dat 
een dorp verdwijnt, maar het beïnvloedt wel allerlei andere oorzaken en aanleidingen. Anderzijds is 
een bombardement waarbij tachtig procent van het dorp in puin ligt een vrij duidelijke aanleiding 
zonder onderliggende oorzaken. 

Een aanleiding kan de drempel zijn die ervoor zorgt dat een onderliggende oorzaak versterkt wordt 
en zo de druppel is die de emmer doet overlopen. Voor dorpen die al onderliggende problemen 
hadden, zal de guerrillastrijd op Walcheren in de Tachtigjarige Oorlog de definitieve doodssteek zijn 
geweest. Dorpen die overstroomden door een dijkbreuk overleefden meestal, zolang er maar herstel 
van het gat in de dijk plaatsvond. Als er onderliggende problemen waren, zoals economische 
problemen, kon een dijkdoorbraak wel definitief het einde van een dorp betekenen. Daarom zijn in 
Tabel 4.1 de oorzaken en aanleidingen naast elkaar gezet. 
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Tabel 4.1 Oorzaken en aanleidingen van het ontstaan van Wüstungen op Walcheren 

Oorzaken Aanleidingen 
Landschap en natuur: 
- Beperkte groeimogelijkheden door smalle 
kreekrug 
- Binnenwaterproblematiek 
- Moernering 
- Kleinschalige verkaveling 
- Klimaatverandering 
- Kustafslag 
- Vorming jonge duinen 

Landschap en natuur: 
- Stormvloed 

Economie: 
- Bevolkingsstijging 
- Economische problemen 
- Toenemende exploitatie landschap 
- Economische veranderingen 
- Concurrentie tussen plaatsen 
- Tekort aan bouwmaterialen 

Economie: 
- Verkoop en sloop 

Militair: 
- Financiële problemen door oorlog 

Militair: 
- Bombardementen 
- Inundaties 
- Sloop ter uitbreiding verdedigingswerken 
- Verwoesting kerken 
- Invallen Noormannen (mogelijk) 

Overheid: 
- Matig dijkonderhoud 
- Stichting parochies om recht te mogen 
spreken (te hoge dichtheid) 

Overheid: 
- Geen dijkherstel 
- Keuzes in herbouw na oorlogen 
- Herverkavelingen 

Overig: 
- Religieuze veranderingen 

Overig: 

 

De voornaamste oorzaken en mechanismen die tot het ontstaan van Wüstungen hebben geleid zijn 
in Tabel 4.2 gekoppeld aan Wüstungen waar ze op van toepassing zijn. 
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Tabel 4.2 Meest aannemelijke oorzaken en aanleidingen van Wüstungen op Walcheren 

Oorzaak/ Aanleiding Wüstungen 
Kerk niet hersteld na Tachtigjarige Oorlog Boudewijnskerke, Brigdamme, Buttinge, 

Hoogelande, Krommenhoeke, Mariekerke, 
Nieuwerve, Oud-Vlissingen, Poppekerke, 
Poppendamme, Schellach, Sint-Janskerke, 
Welzinge, Werendijke, West-Souburg, Zanddijk. 
Mogelijk kapel Groot-Abeele. 

Verdronken Oud-Westkapelle 1 (deels onder dijk 
verdwenen, deels in zee), Oud-Arnemuiden, 
Welzinge. 

Binnenwaterproblematiek Mariekerke, Poppendamme, Buttinge, 
Krommenhoeke, Hoogelande, Schellach, 
Naamloze nederzetting 4, Poppekinderendorp, 
Vergeylendorp. 

Overstoven door duinzand Rikendale (mogelijk). 
Gesloopt ’t Weeltje, Oud-Vlissingen. 
Gebombardeerd Klein-Abeele, Oud-Westkapelle 2, 

Woitkensdorp. 
Reconstructie Walcheren/herverkaveling Klein-Abeele, ’t Nieuwe Durp. 
Parochiekerk verplaatst naar andere plaats Nieuwerkerke (Arnemuiden) 
Concurrentie grotere plaatsen Oud-Vlissingen (Vlissingen), Zanddijk (Veere), 

Woitkensdorp (Westkapelle), Nieuwerkerke 
(Arnemuiden), Tweede Arnemuiden 
(Arnemuiden), Oudedorp (Nieuwland). 

Economisch verval Villa Walichrum (mogelijk inval Noormannen als 
aanleiding). 

Exacte locatie onbekend, dus geen oorzaak aan 
te wijzen 

Rikendale, Koenkinsdorp, Poppekinderendorp, 
Vergeylendorp. 

 

4.8 Conclusie 
 

In dit hoofdstuk zijn drie bestaande theorieën getoetst die betrekking hebben op het ontstaan van 
Wüstungen op Walcheren. De theorie van De Klerk over de kerk als centrale voorziening in een dorp 
staat niet ter discussie. Alle dorpen waarvan de kerk niet herbouwd werd na de Tachtigjarige Oorlog 
zijn gekrompen of geheel verdwenen. De vraag blijft dan op welke basis van welke criteria er een 
selectie is gemaakt welke kerken herbouwd mochten worden. Van een aantal dorpen is bekend dat 
ze voor de Tachtigjarige Oorlog al problemen hadden. Van Nieuwerve zijn aanwijzingen dat het een 
zeer kleine nederzetting bij een kasteel betrof en de kerk van Welzinge stond in een overstroomde 
inlaagpolder, dus in deze gevallen is het logisch dat de kerk niet herbouwd wordt. Zanddijk en Oud-
Vlissingen lijken vanaf de veertiende eeuw overvleugeld te zijn geworden door de nabijgelegen 
ontstane havensteden Veere en (Nieuw)-Vlissingen, wat mogelijk de reden is dat de kerken niet 
herbouwd zijn. 

De onderlinge afstand kan een rol gespeeld hebben. Uit een analyse van de dichtheid blijkt dat er 
voor de Tachtigjarige Oorlog twee gebieden zijn waar duidelijk meer parochiekerken zijn, iets wat na 
deze oorlog niet meer het geval was. De theorie dat kerken in de loop van de middeleeuwen 
overbodig raakten door een verbeterde infrastructuur lijkt onwaarschijnlijk. Er zijn geen aanwijzingen 
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van een sterk verbeterde infrastructuur voor de periode dat de parochies in kwestie opgeheven 
werden. Bestuurlijke schaalvergroting na de Tachtigjarige Oorlog, zoals op Schouwen-Duiveland, 
speelt geen rol op Walcheren. Pas na de Tweede Wereldoorlog, toen het eiland herverkaveld werd, 
werden enkele buurtschappen opgeheven. 

Kleine nederzettingen, buurtschappen, hebben vaak minder bestaansrecht dan dorpen en worden 
daarom simpelweg opgeheven. Dit geldt voor het om militaire redenen gesloopte Oud-Vlissingen, 
het verkochte en gesloopte arbeidersgehucht ’t Weeltje en de door herverkaveling na de inundatie 
van 1944 verdwenen gehuchten Klein-Abeele en ’t Nieuwe Durp. Zoals eerder vermeld is het aantal 
verdronken dorpen relatief beperkt en kan overstuiving door duinzand niet met zekerheid 
aangetoond worden. 

Op de deelvraag ‘Welke maatschappelijke oorzaken en mechanismen beïnvloedden het succesvol 
overleven van dorpen op Walcheren?’ kan als volg geantwoord worden: In de meeste gevallen is er 
sprake van onderliggende oorzaken (landschappelijk en maatschappelijk) en een aanleiding voor het 
verdwijnen of krimpen van een nederzetting. De belangrijkste maatschappelijke aanleiding is het 
verdwijnen van de kerk als centrale functie in een dorp.  
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Hoofdstuk 5: Synthese en conclusies 
 

5.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk worden de eerder onderzochte theorieën en mechanismen gekoppeld aan de 
wetenschappelijke literatuur. Vervolgens wordt de eindconclusie van het onderzoek opgesteld en 
bediscussieerd. 

 

5.2 Terugkoppeling literatuur 
 

Algemeen 
Als de vergelijking tussen de internationale literatuur over Wüstungen en de Wüstungen uit dit 
onderzoek wordt getrokken, valt op dat er een verschil zit in de periodes waarin ze ontstonden. De 
literatuur uit Duitsland concentreert zich hoofdzakelijk op de crisisperiode van late middeleeuwen, 
met name de periode 1350-1450. Op Walcheren blijkt het zwaartepunt van de Wüstungen echter in 
de vroegmoderne tijd, specifieker in de tweede helft van de zestiende eeuw (1550-1600). Daarnaast 
zijn er ook middeleeuwse Wüstungen, zoals Villa Walichrum, maar ook enkele uit de twintigste eeuw. 
Omdat de politieke, economische en andere omstandigheden in verschillende onderzoeksgebieden 
en verschillende periodes anders waren, verschillen ook de oorzaken in dit onderzoek met die van 
internationale literatuur. Ook neemt deze literatuur een nederzetting pas mee als het een naam 
heeft. In dit onderzoek zijn relatief weinig middeleeuwse Wüstungen naar voren gekomen, maar wel 
vier naamloze. Deze zouden in traditioneel Wüstungsonderzoek niet onderzocht worden, bij gebrek 
aan historische tekstbronnen en omdat niet bepaald kan worden of de nederzetting een zekere 
status had of entiteit was. 

Partielle en Totalwüstungen 
In het theoretisch kader is het onderscheid tussen partielle en Totalwüstungen behandeld. Ook op 
Walcheren kan dit onderscheid worden gemaakt, al is het soms niet geheel duidelijk. Internationaal 
gezien wordt dit onderscheid in het kader van grootschalige bevolkingsafnames geplaatst, iets wat 
op Walcheren in de middeleeuwen en later nooit plaatsvond. Als de bevolking van een dorp afnam, 
bleef het land wel in gebruik, dus bleven altijd wel enkele boerderijen over. Zo verdwenen weinig 
dorpen volledig, al zijn sommige nu nauwelijks meer als nederzetting over. Uitzonderingen hierop 
zijn dorpen aan de kust, die om verschillende redenen niet meer geschikt waren voor bewoning. Zo 
verdwenen bijvoorbeeld Rikendale, Oud-Arnemuiden, Welzinge en Oud-Westkapelle (1) volledig. 
Lastige tussenvormen zijn nederzettingen waarvan nu slechts een enkele boerderij rest, zoals 
Hoogelande en Werendijke. Zijn dit partielle of Totalwüstungen? Tegenwoordig herkent men ze als 
gehucht, omdat er plaatsnaambordjes geplaatst zijn. Maar zou een Werendijke, een boerderij, 
zonder bordjes een herkenbare nederzetting zijn? Nee. Het merendeel van de Wüstungen betreft 
echter voormalige dorpen die nu een gehucht zijn. Bovendien is er geen informatie beschikbaar over 
hoe groot deze dorpen in de middeleeuwen daadwerkelijk waren. Daarom wordt er in publicaties 
hierover niet gesproken over (een Nederlandstalige variant van) partielle Wüstungen, maar over 
gereduceerde dorpen. 
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Temporäre Wüstungen 
In onderzoek naar Wüstungen en in ander landschapshistorisch onderzoek is men geneigd te kijken 
naar wat er nu is en wat er vroeger was. Tijdelijke tussenvormen worden snel over het hoofd gezien. 
Als een Wüstung volledig of deels verdwenen is, worden daar resten van gevonden. Maar als een 
Wüstung tijdelijk van aard is, is het later weer bewoond geraakt en zijn er weinig dingen meer die 
herinneren aan de periode van tijdelijke verlating. Toch zijn er aanwijzingen dat er op Walcheren 
zulke temporäre Wüstungen waren. Zoals eerder vermeld kende Walcheren, in tegenstelling tot 
voorbeelden uit bijvoorbeeld de Duitse literatuur, geen grootschalige crisisperiode waarin de 
bevolking afnam. Wel gebeurde dit in kortere periodes.  

In andere delen van Zeeland gebeurde het wel dat na een watersnoodramp een gebied of dorp 
enkele jaren ‘drijvend’ bleef. Zo kwamen Noord-Beveland en Borssele door de Sint-Felixvloed (1530) 
en, voordat deze schade hersteld kon worden, de Allerzielenvloed (1532) onder water te staan.373 
Deze eilanden werden pas vanaf 1598 en 1616 opnieuw ingepolderd.374 Op Noord-Beveland werden 
de dorpen Wissenkerke, Geersdijk, Kats en de stad Kortgene opnieuw gesticht.375. De kerktoren van 
Kortgene heeft zo’n 150 jaar op schorren gestaan, waarna deze weer de basis werd voor de nieuwe 
stad Kortgene.376 Kats werd op minder dan een kilometer van het oude dorp opnieuw gesticht, 
Wissenkerke op zo’n anderhalve kilometer van het vorige Wissenkerke en op de plaats van het 
verdronken dorp Monster werd het dorp Borssele gesticht.377 Op Walcheren zijn echter niet van 
zulke gevallen bekend. 

Net als in het door Renes genoemde Drenthe zullen er in Zeeland tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
temporäre Wüstungen geweest zijn.378 In de beginjaren was Zeeland ten noorden van de 
Westerschelde verdeeld tussen Staatse en Spaanse troepen.379 Deze legers voerden strooptochten 
uit, waarbij op Walcheren in ieder geval Vrouwenpolder, Koudekerke, Westkapelle en Domburg 
afbrandden.380 Met enige zekerheid kan dus gezegd worden dat er op Walcheren tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog dorpen tijdelijk verlaten zijn. Ook de inundatie van 1944 heeft ervoor gezorgd 
dat dorpen tijdelijk verlaten werden.381 Daarnaast heeft het daaraan gekoppelde bombardement er 
voor gezorgd dat 80% van de huizen van Westkapelle in puin lag.382 De Visser ziet het Westkapelle 
wat bij het bombardement verloren ging (onterecht) als verdronken dorp, wat ze Oud-Westkapelle 2 
noemt.383 In feite is het nog steeds hetzelfde dorp als het huidige Westkapelle, alleen is het door de 
schade van het bombardement tijdelijk verlaten. 

Ook het toponiem Koudekerke duidt volgens sommige bronnen op een tijdelijke Wüstung. Het 
woord koud sloeg in de middeleeuwen soms ook op verlaten.384 Behalve het toponiem zijn hier geen 
aanwijzingen voor gevonden. 
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Flurwüstungen 
Het onderscheid tussen Orts- en Flurwüstungen gaat om het verschil tussen dorp en het 
bijbehorende landbouwgebied. Op Walcheren lijkt er, in de lijn met de theorie van Renes, geen 
sprake te zijn van Flurwüstungen.385 Een groot deel van de voormalige kwelder werd poelgrond en 
was dus te nat om er akkerbouw te bedrijven voor er moderne afwateringstechnieken waren. 
Akkerbouw vond plaats op kreekruggen, dus een beperkt oppervlakte. Het lijkt dus nog 
onwaarschijnlijker dan in de rest van Nederland dat er in het Zeeuwse oudland Flurwüstungen zijn 
geweest. Renes noemt ook nog polders die onder zijn gelopen, maar waarvan het dorp nog wel 
bewoond is. Dit kwam in Zeeland wel voor, maar hiervan zijn op Walcheren in dit onderzoeken geen 
voorbeelden van gevonden. Het enige voorbeeld wat deels in dit plaatje past, is Welzinge. De kerk 
hiervan kwam los van het dorp in een overstroomde inlaagpolder te liggen. Deze heeft nog jaren 
bestaan als gebouw, maar de parochie werd wel opgeheven. 

Wüstungsquotient 
De Wüstungsquotient kan gebruikt worden om het aantal Wüstungen in verschillende regio’s met 
elkaar te vergelijken. In het kader van dit onderzoek kan dit niet gedaan worden. Daarvoor zou in 
andere regio’s een vergelijkbaar onderzoek gedaan moeten worden en een eenduidigere definitie 
gebruikt moeten worden om te bepalen welke Wüstungen meegenomen moeten worden. Als je puur 
naar verdronken dorpen kijkt, waar wel bovenregionale onderzoeken naar zijn gedaan, zou je kunnen 
stellen dat Walcheren relatief weinig (2 met zekerheid, mogelijk 3) verdronken dorpen heeft 
vergeleken bij de rest van Zeeland. Dan zou berekend kunnen worden dat Walcheren een lagere 
Wüstungsquotient heeft dan bijvoorbeeld Schouwen-Duiveland. 

Dorfballung 
Dorfballung is het concentreren van bevolking in dorpen, waarbij gehuchten verlaten worden. In 
Duitsland gebeurde dat vanaf het begin van de elfde eeuw, met name vanwege de veiligheid. De 
Waele koppelde dit in de Lage Landen aan het uiteenvallen van het Karolingische Rijk, waardoor 
lokale heren meer macht kregen bevolking zich concentreerde rond de kasteeltjes van deze heren.386 

Op Walcheren heeft een vergelijkbaar proces plaatsgevonden, alleen in een eerdere periode en om 
andere redenen. Zoals beschreven is in paragraaf 3.2 veranderde in de tweede helft van de twaalfde 
en dertiende eeuw het nederzettingspatroon. Van een dunbevolkt gebied waarin vooral verspreide 
boerderijen lagen, ging de bevolking zich door bevolkingsstijging en stichting van dorpen en 
parochies in dorpen concentreren. Van deze parochiekerken is een deel waarschijnlijk nieuw 
gesticht, een deel in bestaande nederzettingen en een deel bij hofsteden van lokale edelen. Vanwege 
de belangen van lokale edelen hierin is het goed mogelijk dat niet elke nederzetting een kerk kreeg. 
Daarom kan het ook zo zijn dat bevolking uit kerkloze gehuchten zich verplaatste naar kerkdorpen, 
waardoor Dorfballung plaatsvond. Het zou een reden kunnen zijn waarom Naamloze Nederzetting 1, 
2 en 3 verdwenen zijn. Deze worden gedateerd tussen de negende en dertiende eeuw en zouden dus 
mogelijk door concentratie van de bevolking verlaten kunnen zijn. 

Scheinwüstungen 
Scheinwüstungen zijn dorpen die vergeten zijn, maar niet verdwenen. Hiervan worden twee 
categorieën onderscheiden: Dorpen die van naam veranderd zijn en dorpen die deel geworden zijn 
van een stedelijke agglomeratie en zodoende niet meer als dorp herkenbaar zijn. Het eerste geldt 
voor de nog bestaande dorpen Meliskerke en Sint-Laurens, die vroeger Hughenkerke en Popkensburg 
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heetten.387 In dit onderzoek komen Koudorp en Nieuwerve voor, die voorheen Woitkensdorp en 
Gommerskerke genoemd werden. Dit zijn echter geen Scheinwüstungen, omdat ze later alsnog 
volledig verdwenen. De tweede categorie komt ook voor op Walcheren: West-Souburg is nu een wijk 
van Vlissingen, ’t Zand ligt in Middelburg en Woitkensdorp werd deel van Westkapelle voor het 
geheel verdween door het bombardement van 1944. 

Oorzaken 
Naast al deze verschillende soorten Wüstungen zijn er verschillende theorieën over het ontstaan van 
Wüstungen. De eerste is de Agrarkrisentheorie van Wilhelm Abel, die de gevolgen analyseert van de 
agrarische crisis die tussen ongeveer 1350 en 1450 in West-Europa heerste. Zoals eerder besproken, 
zijn er geen aanwijzingen dat deze in Nederland of specifiek Zeeland het verlaten van land of zelfs 
dorpen veroorzaakte.  

Dan zijn er de Fehlsiedlungen, Wüstungen die verdwenen door een verkeerde locatiekeuze. Ook kan 
moeilijk gezegd worden over Walcherse Wüstungen. Ja, plaatsen aan de kust vallen eerder ten prooi 
aan overstromingen, maar kun je moeilijk verkeerd gekozen locaties noemen. De zee vormt 
weliswaar een gevaar, maar biedt ook economische kansen. Arnemuiden en Westkapelle verdwenen 
weliswaar in zee, maar waren in de middeleeuwen rijke havensteden. Het gevaar was een minder 
grote prioriteit dan de kansen die de locatie bood: Westkapelle schoof op door het gevaar van de zee 
en Arnemuiden werd nadat het overstroomde tweemaal opnieuw gesticht op een andere plaats, 
maar werden nooit geheel verlaten. Bovendien zijn de verdronken dorpen pas in de loop van de 
middeleeuwen door kustafslag bedreigd geraakt, dus kun je ook eigenlijk niet spreken van een 
verkeerde locatiekeuze. Toen de nederzetting gesticht werd, zal het er waarschijnlijk veilig genoeg 
geweest zijn. 

Nederzettingen op smalle kreekruggen of op poelgronden kunnen in zekere zin wel Fehlsiedlungen 
genoemd worden. In eerste instantie zal het binnenwater nog niet voor grote problemen hebben 
gezorgd, maar de uitbreidingsmogelijkheden van de dorpen waren wel beperkt. Aan de andere kant 
kan gesteld worden dat deze locatiekeuze misschien geen probleem was geweest als de 
binnenwaterproblematiek niet verergerd was door moernering. 

De derde theorie is de Katastrophentheorie, een dorp wat verdwijnt door toevallige rampen. 
Hiermee worden geen overstromingen of andere natuurlijke gevaren bedoeld, want daar speelt de 
locatiekeuze een rol bij. Nederzettingen die daar door verdwijnen vallen eerder onder 
Fehlsiedlungen. Oorlogen en epidemieën vallen wel onder ‘Katastrophen’. Eerstgenoemde categorie 
heeft duidelijk een rol gespeeld bij het ontstaan van Wüstungen op Walcheren. Zoals eerder vermeld 
zijn in de Tachtigjarige Oorlog en Tweede Wereldoorlog Temporärwüstungen ontstaan door 
oorlogshandelingen en evacuaties. Ook zou gesteld kunnen worden dat de gereduceerde dorpen 
indirect door de Tachtigjarige Oorlog zijn verdwenen. 

In internationale literatuur wordt het ontstaan van Wüstungen in veel gevallen gekoppeld aan een 
bevolkingsdaling die veroorzaakt werd door pestepidemieën in de middeleeuwen. Dit koppelt men 
dan met het verlaten van land. In Zeeland heerste de pest in 1349, 1515, 1532, 1568, 1583, 1603, 
1625, 1635 en 1666388. Als er sprake van landverlating zou zijn geweest, is het niet logisch dat er 
tegelijkertijd nieuw land werd gecultiveerd. Als de pestepidemieën in Zeeland gekoppeld worden aan 
inpolderingen, kan er moeilijk een verband hiertussen gezien worden. Dit is goed zichtbaar in figuur 
5.2 Voor 1570 vinden inpolderingen zo onregelmatig en met kleine aantallen plaats dat er moeilijk 
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een verband waargenomen kan worden. Daarna lijken de hoeveelheid inpolderingen meer 
gedomineerd te worden door andere ontwikkelingen. In de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog 
(1572-1594) vonden er zo goed als geen inpolderingen plaats. In het Twaalfjarig Bestand (1609-
1621), waarin de Staatse economie bleef groeien, nam het aantal inpolderingen enorm toe. Na het 
einde van het Bestand nam dit aantal weer af, om weer toe te nemen na het einde van de oorlog. 

Qua landgebruik lijkt de pest dus van minder grote invloed te zijn geweest dan in bepaalde regio’s in 
Duitsland en Engeland, al zijn er geen gegevens voor middeleeuwse pestepidemieën. Fokker ziet wel 
een omgekeerd verband: Door overstromingen was er, ondanks een goede oogst, in 1531 niet 
genoeg voedsel beschikbaar in Zeeland. Hierdoor zouden ziektes heviger zijn geweest dan 
normaal.389 Hierna brak inderdaad de pest uit. 

 

Fig. 5.2 Inpolderingen in km2 in Zeeland per jaar ten opzichte van pestepidemieën en oorlogen. 
Gebaseerd op dataset Historische Polders, Kaart Cultuurhistorie Zeeland. 
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5.3 Eindconclusie en discussie 
 

Deelthema 1: Inventarisatie verdwenen nederzettingen 
Door verschillende soorten bronnen te combineren zijn 39 Wüstungen uit de middeleeuwen en 
moderne tijd gevonden op Walcheren. Vier hiervan zijn niet exact gelokaliseerd, dus konden hier de 
exacte gegevens niet van verzameld worden. De meeste nederzettingen ontstonden in de 
middeleeuwen, waarschijnlijk de meeste tijdens de periode van bevolkingsgroei in de twaalfde en 
dertiende eeuw. De meeste nederzettingen zijn gesticht op oudland. Dit is logisch aangezien 
Walcheren voor een groot deel uit oudland bestaat. Op dit oudland hebben kreekruggen sterk de 
voorkeur gehad als vestigingsplaats ten opzichte van lagergelegen poelgronden. Veel van deze 
dorpen hebben de vorm van een ringdorp, waar de huizen zich concentreren in een ring rond de 
kerk. In veel gevallen van deze Wüstungen is de kerk verdwenen, wat in de bestaande theorie als 
voornaamste oorzaak wordt gezien van het krimpen van deze dorpen. Deelvraag 1, ‘Welke 
Wüstungen zijn er op Walcheren en welke gegevens zijn hierover beschikbaar?’, kan als volgt 
beantwoord worden: Er zijn in dit onderzoek 39 Wüstungen gevonden uit de middeleeuwen en 
moderne tijd. De gegevens die hierover beschikbaar zijn, zijn in een database verwerkt, waar in 
hoofdstuk 1 in verschillende deelthema’s verslag van is gedaan. 

Deelthema 2: Landschappelijke context van de verlaten nederzettingen 
Dat de meeste Wüstungen, en ook bestaande dorpen, op kreekruggen liggen, valt te verklaren door 
de binnenwaterproblematiek op Walcheren. Van de Wüstungen die niet op een kreekrug lagen, is 
ook het minste overgebleven. Het succes van een dorp lijkt sterker beïnvloed door binnenwater dan 
door buitenwater, wat naast gevaar ook veel mogelijkheden bood. Vergeleken met de rest van 
Zeeland zijn op Walcheren weinig dorpen verdronken, doordat ondergelopen polders en schade door 
overstromingen tijdig hersteld werd. Overstuiving door duinzand heeft dorpen bedreigd, maar er kan 
niet aangetoond worden dat het definitief het einde van een nederzetting heeft betekend. Het 
antwoord op de eerste deelvraag, ‘Hoe beïnvloedde het landschap het nederzettingspatroon van 
Walcheren en het succesvol overleven van dorpen?’ is: Tot 1930 werd het nederzettingspatroon van 
Walcheren zeer sterk beïnvloed door het landschap. Het landschap is een van de factoren die het 
succesvol overleven van dorpen beïnvloedde, vooral in het kader van de binnenwaterproblematiek. 

Deelthema 3: Maatschappelijke oorzaken en mechanismen van het verlaten van nederzettingen 
Om tot ontstaansmechanismen van de Wüstungen op Walcheren te komen, zijn eerst de bestaande 
theorieën getoetst. De theorie van Janse dat kerken (en dorpen) in de loop van de middeleeuwen 
overbodig raakten door een betere begaanbaarheid van het Walcherse platteland lijkt 
onwaarschijnlijk. De theorie van De Klerk, die stelt dat een kerk cruciaal was voor het bestaan van 
een dorp, kan bevestigd worden, maar verklaart niet alles. In de Tachtigjarige Oorlog zijn 
waarschijnlijk zo goed als alle dorpskerken op Walcheren verwoest. Een deel hiervan kreeg 
toestemming en geld van de overheid om herbouwd te worden, dus bleef de vraag over op basis van 
welke criteria dit gebeurde. 
 
Er is geen historische bron die kan bevestigen welke overwegingen in de Staten van Zeeland gemaakt 
werden bij het nemen van de beslissing, maar wel vallen enkele dingen op. Allereerst zijn er dorpen 
waarvan bekend was dat ze minder succesvol waren dan andere, waarvan de kerk niet herbouwd 
werd. Dorpen die niet op een kreekrug lagen en met binnenwaterproblematiek te kampen hadden, 
overleefden deze schifting ook niet. Daarnaast lijkt het ook een kwestie van dichtheid te zijn 
geweest: Gebieden waar te veel kerkdorpjes dicht bij elkaar lagen werden uitgedund. Ook kan de 
nabijheid van een grotere stad, zoals Veere bij Zanddijk, de beslissing beïnvloed hebben. Daarnaast 
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zijn er nog oorzaken en aanleidingen die voor kleinere aantallen nederzettingen het einde 
betekenden.  
 
Het antwoord op de deelvraag ‘Welke maatschappelijke oorzaken en mechanismen beïnvloedden het 
succesvol overleven van dorpen op Walcheren?’ is dus: Het al dan niet verdwijnen van kerken heeft 
een grote rol gespeeld in het succesvol overleven van dorpen. Welke onderliggende oorzaken hierbij 
een rol speelden kan echter niet met zekerheid bepaald worden. Daarnaast zijn er enkele oorzaken 
en aanleidingen die voor kleinere aantallen nederzettingen het succesvol overleven bedreigden. 
 
Hoofdvraag 
De hoofdvraag in dit onderzoek is: Hoe ontstonden Wüstungen op Walcheren vanaf de zevende 
eeuw? Het antwoord hierop is: Het ontstaan van Wüstungen op Walcheren is veroorzaakt door een 
(combinatie van) factoren: landschappelijke en maatschappelijke. Van deze onderliggende oorzaken 
kan niet direct bewezen worden dat ze de oorzaak van het ontstaan van een Wüstung zijn, maar wel 
dat ze invloed hebben gehad op het ‘succes’ van een dorp. Bij directe aanleidingen kan dit wel: Bij 
veel dorpen kan het verdwijnen van de dorpskerk aangewezen worden als aanleiding voor krimp. 
Daarnaast kan dit gedaan worden bij verwoesting door overstromingen, bombardementen of sloop. 

Onderzoek binnen literatuur 
Hoe verhoudt dit onderzoek tot de literatuur binnen dit vakgebied? Zoals in het theoretisch kader 
gemeld, is er (in verhouding tot Duitsland en Engeland) in Nederland weinig onderzoek gedaan naar 
Wüstungen. In het kader van de internationale literatuur voegt dit onderzoek veel toe, omdat op 
Walcheren sprake is van heel andere mechanismen. Ook binnen de schaarse landelijke literatuur 
voegt dit onderzoek veel toe. Alleen Renes noemt een regionale ontwikkeling in Zeeland, die van de 
verdronken dorpen, maar daarvan is op Walcheren relatief weinig sprake. Wel schaart Renes enkele 
dorpen op Walcheren onder de categorie ‘kerken en nederzettingen die om andere redenen 
verdwenen’ zonder hier verder op in te gaan. Dit is logisch, aangezien hij alleen ontwikkelingen op 
een groter regionaal niveau dan een enkel eiland behandelt. De regionale onderzoeken, zoals die van 
De Klerk of die over verdronken dorpen, gaan wel heel diep op een ontwikkeling in een bepaalde 
regio in, maar dan alleen die ontwikkeling. Onderzoeken die in één regio meerdere mechanismen of 
ontwikkelingen behandelen zijn zeer schaars. 

Discussie 
Een tekortkoming aan dit onderzoek is dat er uit de cruciale periode voor het ontstaan van 
Wüstungen, de zestiende eeuw, te weinig bronnen zijn. Hierdoor kan niet met zekerheid gezegd 
worden hoe groot een nederzetting was voor de Tachtigjarige Oorlog en er vlak na. Zodoende kan in 
het geval van partielle Wüstungen nooit met zekerheid gezegd worden of een dorp daadwerkelijk 
gekrompen is, of dat het alleen minder is gegroeid dan andere dorpen. Daarnaast was het onderzoek 
te breed om alle archiefstukken, zoals overlopers, te bestuderen. Als dit gedaan was, zouden meer 
gegevens verzameld kunnen worden voor de database uit hoofdstuk 2. Zo zouden uiteindelijk 
misschien meer conclusies getrokken kunnen worden. Ook zijn veel archiefstukken, die mogelijk 
gebruikt hadden kunnen worden, verloren gegaan bij het bombardement op Middelburg in 1940. 

Het onderzoek heeft een behoorlijk aantal potentiële oorzaken voor het ontstaan van Wüstungen 
opgeleverd, maar het blijft bij speculatie. Het is niet gelukt om aan te tonen dat de ene oorzaak een 
grotere rol speelde dan de andere. Neem bijvoorbeeld het geval van overstuivingen door duinzand. 
De enige nederzetting waarvan verondersteld wordt dat deze overstoven is, is Rikendale. Als de 
exacte locatie hiervan bekend zou zijn en resten hiervan zouden zijn gevonden in een archeologisch 
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onderzoek, kon wellicht aangetoond worden wanneer deze nederzetting verlaten is en wanneer deze 
met zand bedekt is. Dat is echter niet het geval, dus blijft het bij een veronderstelling. 

Ook had het nuttig kunnen zijn om naast een chronologisch overzicht van het nederzettingspatroon 
van Walcheren een zelfde overzicht te maken van de ontwikkelingen in de economie van het eiland. 
Zo hadden naast de onderzochte maatschappelijke ontwikkelingen wellicht ook enkele economische 
ontwikkelingen gevonden kunnen worden die bij hebben gedragen aan het verdwijnen van dorpen. 
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