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M.W. Heslinga
Wij vertrouwen erop dat deze studie in wetenschappelijke kringen evenveel goede diensten zal bewijzen als
ons vroeger werk betreffende West Zeeuws- Vlaanderen, zoals voor de identificatie van namen, voor bepaalde aspecten van de institutionele geschiedenis, voor
een beter begrip van de landschapsgenese, voor het corrigeren van in de literatuur rondwarende misvattingen, etc. In verschillende opzichten kan dit werk een
stimulans zijn voor verder onderzoek. Aldus schreef
m e v r o u w Gottschalk in het laatst van de inleiding tot h a a r historische geografie van Oost
Zeeuws-Vlaanderen c a . , De Vier Ambachten en
het Land van Saaftinge in de Middeleeuwen, verschenen in 1984.
H e t valt buiten het bestek van dit korte gedachtenisartikel de wetenschappelijke verdiensten van M a r i a Karoline Elisabeth Gottschalk ( M ö n c h e n - G l a d b a c h 28 oktober 1912
- A m s t e r d a m 14 september 1989) uit te meten. D a t is al op tal van plaatsen geschied: cor a m populo bij h a a r afscheid als lector in de
historische geografie aan de Universiteit van
A m s t e r d a m op 19 december 1977, en de j a r e n
door in vak- en andere tijdschriften in vele besprekingen van h a a r publikaties. H a a r publikaties worden hierachter opgenoemd; de soms
zeer diepgravende recensies daarvan verdienen ook ergens opgesomd te worden - misschien eveneens in dit tijdschrift?
Wat hier niet ontbreken mag, is een summier
overzicht van de levensloop van m e v r o u w Gottschalk. D e redactie van het liber amicorum,
Historisch-geografische bijdragen betreffende LaagNederland (een special van het Geografisch
Tijdschrift), dat h a a r in 1977 ten afscheid is
aangeboden, heeft daarvan afgezien, het respecterend dat mevrouw Gottschalk ondubbelzinnig te kennen h a d gegeven van 'zoiets' niet
gediend te zijn. H e t is misschien toch enigszins
in h a a r lijn als hier uitgegaan wordt van de
woorden w a a r m e e zij destijds de hierboven al
aangehaalde inleiding besloten heeft. Deze bieden tenminste drie a a n k n o p i n g s p u n t e n .

Die woorden betekenden in de eerste plaats
de afsluiting van een veeljarig onverdroten
tijdrovend onderzoek. De o m v a n g d a a r v a n is
door weinigen bevroed - m a a r dit geldt evenzeer, of nog meer, voor h a a r driedelige magn u m opus, Stormvloeden en rivieroverstromingen in
Nederland (gaande tot 1700), dat verschenen is
in de j a r e n 1971-1977. Toen dat grote project
zijn voltooiing naderde, is 's schrijfsters interesse teruggekeerd n a a r Zeeuws-Vlaanderen.
Dat is de streek waar h a a r toewijding voor
historisch-geografisch onderzoek was opgewekt en waar in feite h a a r wetenschappelijke
loopbaan een aanvang h a d genomen.
H e t is op het eerste gezicht opmerkelijk dat
een Limburgse, en dat was zij, zich met dit
landsdeel zeer verbonden is gaan voelen. Zij
h a d toch een heel stuk van h a a r schoolopleiding genoten in internaten m a a r is, waarschijnlijk tegen de verwachting van h a a r omgeving in, niet ingetreden. Zij zou h a a r hele verdere leven, bij alle tegen- en voorspoed die h a a r
ten deel zijn gevallen, eigen wegen blijven banen. N a zich voor het lager onderwijs te hebben bekwaamd, heeft zij zich toegelegd op de
akte aardrijkskunde m.o. Zo kon zij, n a het la77
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ger onderwijs in Margraten te hebben gediend, als lerares een nieuwe omgeving zoeken. Na eenjaar in het nabije Helmond heeft
zij in 1942 eenzelfde baan in het verdere Oostburg aanvaard.
Het is Dr. J. P. Bakker (later hoogleraar in de
fysische geografie aan de Universiteit van Amsterdam) geweest die, toen hij haar wetenschappelijke aanleg en belangstelling had leren
kennen, haar aangemoedigd heeft in ZeeuwsVlaanderen eenzelfde onderzoek in te stellen
als mevrouw A.W. Vlam op Walcheren had
verricht. De oorlogsomstandigheden hebben
haar van veldwerk afgehouden, maar niet van
archief- en literatuurstudie. De eerste uitkomsten daarvan zijn, met al haar andere bezittingen, bij gevechtshandelingen verloren gegaan.
Dit heeft haar er niet van weerhouden - zij was
in Limburg ook al door de oorlog berooid geworden - na de bevrijding opnieuw te beginnen.
Het is haar toenmalige collega voor Nederlands, Dr. J a n de Vries, geweest die haar aangespoord heeft naast haar leraarsbaan een universitaire studie op te vatten. Haar keuze is
toen gevallen op de sociale geografie in
Utrecht. Met het oog daarop heeft zij in 1949
haar werkkring in Oostburg verwisseld voor
een leraarschap in Rotterdam. Haar voornaamste mentoren in Utrecht zouden de hoogleraren J.B.L. Hol (fysische geografie) en
D.Th. Enklaar (mediaevistiek) worden. Haar
succesvolle studie heeft in 1958 op initiatief van
haar promotor A.C. de Vooys geleid tot een benoeming als wetenschappelijk medewerkster
voor de historische geografie in Utrecht, en in
1962 op aanstichting van J.P. Bakker tot een
leeropdracht voor hetzelfde vak in Amsterdam.
Mevrouw Gottschalk is intussen haar geliefde Zeeuws-Vlaanderen trouw gebleven. In
1955 en 1958 verschenen haar twee boeken
over West Zeeuws-Vlaanderen, het eerste deel
als haar (met een cum laude bekroonde) proefschrift. (Beide boeken zouden in 1983 herdrukt
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worden). Het heeft haar grote voldoening geschonken, na haar afscheid als lector in 1977
nog zes jaren aan Oost Zeeuws-Vlaanderen te
kunnen werken en daarmee 'haar' middeleeuwse geografie van dit zo dikwijls veronachtzaamde landsdeel tot een goed einde te brengen. Zij had met haar ijzeren zelfdiscipline gepland dat het laatste deel op haar 70e verjaardag, d.w.z. op 28 oktober 1982, gereed zou zijn.
Het kon echter nog enkele weken eerder afgerond worden.
Om op de inleiding van Oost ZeeuwsVlaanderen terug te komen: de schrijfster kon
er met recht op vertrouwen dat op diverse door
haar aangesneden thema's in wetenschappelijke kringen zou worden voortgesponnen. Opvallend is dat zij eveneens geappeleerd heeft
aan de bewoners van de streek. Er is onder
historisch-geografen wel eens gezegd dat zij
haar - en hun - wetenschap als een ouderwetse Privatgelehrte in een soort van ivoren toren beoefende, aan anderen dezelfde strenge maatstaven aanleggend die zij voor zichzelf aanhield. Wat daarvan zij, de schrijfster sprak de
hoop uit dat de bewoners, wie het, naar haar
gebleken was, nimmer aan historische belangstelling had ontbroken, kennis en begrip van
het kleurrijke middeleeuwse verleden zouden
verwerven. Die toch vormden een basis voor verdere uitbouw van de streekgeschiedenis, die niet zelden
van ruimere dan alleen locale betekenis is. Kan het
zijn dat in dit beroep, behalve haar verknochtheid met de streek, de erkenning heeft doorgeklonken dat zijzelf eenmaal ook door prille historische belangstelling voor de eigen omgeving
tot de studie van de historische geografie is gekomen?
Ten slotte: de inleiding heeft tevens het einde
van haar wetenschappelijke werkzaamheid gemarkeerd. Zij heeft toen, gedecideerd als zij
was, onder haar studie een streep gezet en gelijk van al haar studieboeken en materiaal afstand gedaan. Zij heeft zich daarna hoofdzakelijk aan haar hobbies gewijd, met name de muziek en de letterkunde. Ook toen heeft zij een
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strikte regelmaat betracht waarin al haar activiteiten hun vaste plaats hadden - echter nu en
dan onderbroken als zij met de kinderen van
een paar bekenden kon optrekken. Zelfs in deze jaren heeft zij zich slechts voor enkelen
opengesteld en is zij tot de meeste collega's een
vormelijke distantie blijven bewaren. Of zij op
die wijze echt tot haar recht is gekomen?
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