De herfstdonateursavond op donderdag 20 november 2014
in De Butler Hoofdstraat West 46, 9981 AD Uithuizen
De afgelopen twee jaar is de Historische Kring uitgenodigd door de Stichting Verdronken
Geschiedenis deel te nemen aan enige excursies op het wad. Doel was en is inzicht te krijgen in de
historie van het ontstaan en de beweging van de Waddeneilanden en zandplaten in de loop der
eeuwen.
De Stichting Verdronken Geschiedenis is opgericht in 2007. Historici, geologen, archeologen en
ecologen en andere deskundigen uit Nederland, Duitsland en Denemarken maken deel uit van de
Stichting. Door te kijken en te boren (met gutsen) krijgt men een visueel inzicht, zowel horizontaal als
verticaal, van de steeds veranderende platen en schuivende eilanden. Ook zijn er in het verleden
eilandjes verdwenen zoals het eiland Bosch en Moenkenlangenoe. De laatste is in de vijftiende eeuw
voor het eerst benoemd en was 12 tot 15 km lang. Hoe gaat het in de toekomst met Rottumeroog en
Rottumerplaat. Verdwijnen ze in de golven?
Dr. A. Buursma, een van de wetenschappers verbonden aan de Stichting Verdronken Geschiedenis,
zal over deze problematiek een lezing houden: Wadden in beweging. Het belooft een zeer
interessante avond te worden.
We organiseren deze avond samen met de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat.

Wadden in beweging
Het oostelijke waddengebied mag wel het meest dynamische, veranderlijke, gebied van Nederland
worden genoemd. Door de eeuwen heen is dit steeds het geval geweest: eilanden ontstonden of
verdwenen; nieuwe eilanden ontstonden en verdwenen, enzovoort. Niet alleen de eilandenreeks maar
ook de kustlijn is niet altijd hetzelfde geweest. De beschermende zeedijk vormt nu een scherpe
begrenzing tussen land en zee. Het tracé waarlangs deze dijk loopt dateert echter grotendeels uit de
19e en gedeeltelijk zelfs pas uit de 20e eeuw.
In het verleden zorgden natuurlijke oorzaken, zoals een dalend of stijgend zeespiegelniveau of
gewijzigde stromingen en rampen als stormvloeden voor veranderingen in dit waddengebied. Maar
ook menselijk ingrijpen, zoals zout- en turfwinning, ontginningen, en dijkbouw zelf zorgden voor
andere stromingen en zelfs overstromingen.
Bij deze lezing over het veranderlijke Groninger Waddengebied worden al deze zaken behandeld, met
bijzondere aandacht voor het gebied van Noordelijk Hunsingo. Aan de orde komen onder meer
zoutwinning uit turf in het Waddengebied, verdwenen eilanden als Moenkenlangenoe
(Munnikenlangenoog), Korenzand, Heffezand en Bosch, stormvloeden, buitendijkse bewoning en
inpolderingen. Daarbij zal ruim aandacht worden besteed worden aan de rol van de mens bij dit alles
en hoe deze zich aanpaste – of zich probeerde aan te passen – in deze bijzondere wereld.

Personalia
Albert Buursma (1960) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2009
promoveerde hij op het proefschrift ‘Dese bekommerlijke tijden’. Armen-zorg, armen en armoede in de
stad Groningen 1594-1795. Hij publiceert en on-twikkelt projecten, met name op het gebied van de
regionale geschiedenis van Noord-Nederland. Tevens is hij ondermeer bestuurslid bij de Stichting
Vrienden Rottumeroog en Rottumerplaat (portefeuille ‘Cultuurhistorie’) en actief bij de Stichting
Verdronken Geschiedenis. Hij was zo onder andere betrokken bij het onderzoek naar het eiland
Bosch.

Websites voor historisch en genealogisch onderzoek
Stichting Verdronken Geschiedenis
http://www.verdronkengeschiedenis.nl/nl/index.html
Het doel van de stichting is:
Het bevorderen van multidisciplinair onderzoek betreffende de natuurlijke ontwikkelingsgeschiedenis
(geomorfologie, ecologie), de menselijke bewoning en gebruik, en van de cultuurhistorie van het
trilaterale Waddenzeegebied.
Het toegankelijk maken en presenteren van de verkregen onderzoeksresultaten voor zowel
beleidsmakers, wetenschappers als een breed publiek, en hierdoor bijdragen aan de waardering en
de bescherming van het Waddenzeegebied in al zijn facetten.

