JAARVERSLAG 2020 en 2021
Stichting Verdronken Geschiedenis
Het doel van de stichting:
• 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.
Comité van Aanbeveling:
-

Prof. dr. D.E.H. de Boer, Emeritus Hoogleraar; leerstoelgroep middeleeuwse geschiedenis
(1992-2010); directeur Nederlandse Onderzoekschool Mediëvistiek (2006-2010); hoofd
Hanze Studie Centrum (2004-2013)
Prof. dr. G.T. (Goffe) Jensma, Hoogleraar Friese taal- en letterkunde; director of studies MA
Multilingualism en BA Minorities & Multilingualism
Prof. dr. P.H. (Piet) Pellenbarg, Emeritus (sinds 1-6-2012) Hoogleraar Economische Geografie

De Stichting Verdronken Geschiedenis werd opgericht op 17 januari 2007, en is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Groningen onder nr. 02096978.
Organisatie
Het bestuur bestond in 2020 en 2021 uit:
Voorzitter: Prof. dr. ir. Theo Spek (hoogleraar landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen)
Secretaris: Ineke Noordhoff (hoofd)redacteur Noorderbreedte)
Penningmeester: Eddy de Jonge (directeur RHC Groninger Archieven)
Lid: J.A.J. Stam (oud-burgemeester De Marne)
Lid: Yftinus T. van Popta (maritiem archeoloog Rijksuniversiteit Groningen)
Het Stichtingsbestuur behartigt de formele en financiële gang van zaken. Het bestuur kwam niet
bijeen in verband met corona.
De Coördinatiegroep bestond in 2020 en 2021 uit:
Dr. Albert Buursma (voorzitter), dr. Jan de Boer (coördinator), Joop Bosch, Frans Driesens, Hessel
Dubblinga, Wilma Duinkerken, dr. Karel Essink, dr. Hidde Feenstra, Axel Heinze, dr. Egge Knol, Yvonne
Nijlunsing en drs. Koos de Vries.
De projecten worden inhoudelijk en feitelijk uitgevoerd door de Coördinatiegroep. Die kwam twee
keer bijeen. In de zomer van 2020 voor een excursie naar de Engelsmanplaat. En op 16 maart 2021
om de werkzaamheden te bespreken. Bij diverse projecten werkte SVG nauw samen met de
volgende partners:
•

Erfgoedpartners: reguliere werkzaamheden / vergaderingen;

•
•
•
•
•
•

Groninger Archieven: reguliere werkzaamheden / vergaderingen;
Waddenvereniging: serie verhalen van Lauwerszee en Lauwersmeer;
IVN-Oldambt: cursus ‘Gastvrij Landschap Oldambt’;
St. Maritieme Archeologie: project ‘Zoektocht naar de verloren schepen van Moddergat’;
Het Groninger Landschap (Punt van Reide);
Natuurmonumenten (Schiermonnikoog).

Gebeurtenissen, activiteiten en publicaties in 2020 en 2021
Door de lockdowns is er weinig activiteit geweest. En er zijn helemaal geen lezingen of excursies
geweest waarbij publiek aanwezig is.
Er zijn de volgende projecten onder handen:
-

Punt van Reide – Informatie ligt klaar voor verdere verwerking tot een eindrapport. Egge
Knol pakt dit op.
Onderzoek naar een hunebed in Mensingeweer.
Op Schiermonnikoog onderzoeken we of de resten van het verdronken dorp WestSchiermonnikoog terug te vinden zijn. Daarbij werken we samen met Natuurmonumente
SVG onderzoekt mogelijke resten van een heideveld boven Bierum
Axel Heinze is bezig met een kolkenonderzoek aan de Oost-Friese kust dat ook voor
Groningen en Friesland betekenis kan krijgen.

SVG digitaal
In 2020 is de website offline gezet. We werden opgeschrikt door een schadeclaim in verband met
vermeende beeldrechten. In het verleden zijn meer afbeeldingen van onbekende herkomst gebruikt.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Er is veel materiaal dat het verdient om voor iedereen
raadpleegbaar te zijn, maar het moet eerst goed gescreend worden op beeldrechten. Een
gemakkelijker bruikbaar systeem wordt gezocht.

Exploitatie Stichting Verdronken Geschiedenis 2020 / 2021

Stand liquide middelen 1 januari 2020

5.714,37

Inkomend:
-

Verkoop boeken
Project Eems-Dollard verhalen

1.660,88
750,00
2.410,88

Uitgaand:

-

Project Eeems-Dollard verhalen
Copyright
Coördinatiegroep
Website
Lidmaatschappen
Bankkosten

555,35
548,62
52,03
116,16
25,00
168,18
1.465,34

Stand liquide middelen 1 januari 2021

6.659,91

Inkomend:
Geen posten
Uitgaand:
-

Website
Bankkosten

191,02
157,17
348,19

Stand liquide middelen 1 januari 2022

6.311,72

