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Meindert Schroor verzorgde de in-
leiding en nam zijn gehoor via
landschappen en oude kaarten in
een hoog tempo mee langs het wad-
dengebied van het verleden. Inte-
ressant was om te zien dat het wad-
dengebied rond de 17e eeuw bruiste
van activiteit en dichtbevolkt was.
Ameland had niet minder inwoners
dan nu. ‘Let op’, hield Schroor de
zaal voor: ‘ook het Friese vasteland
had een schiereilandachtige struc-
tuur, zoals de onmiddellijke nabij-
heid van de waddenkust, die oor-
spronkelijk door de natte veen-
gebieden van zijn achterland was
afgesloten. Pas in de Drentse omge-
ving krijgt men ‘vaste grond’ onder
de voeten.’ Op de Friese eilanden
was een bevolking van zeevarenden
te vinden, weliswaar bewerkte 
men de grond, maar ze lieten dat 
’s zomers ook vaak over aan hun
vrouw en kinderen en kozen zelf in
de zomermaanden voor werkzaam-
heden op zee. Er moest brood op de
plank komen, men pakte alles aan.
Interessant is ook om te zien dat
waarschijnlijk het Christendom
zich het eerst aan de kust heeft ver-
spreid en pas later het binnenland
is gekerstend. Dat verklaart
waarom het eerste Amelander
kerkje in bezit van de abt van Ech-
ternach al zo vroeg vermeld staat:
in de negende eeuw.

Bekwaam in de zeilvaart
De Amelanders, maar ook de andere
eilanders en bewoners van Fries-
land, waren knappe zeevaarders.
Zelfs met tegenwind probeerden ze
voortgang te boeken, stormen wer-
den getrotseerd. Men kon zich
handhaven, of het nu in de Oostzee
was, op walvisvangst of vanaf de
late negentiende eeuw op de harin-
gloggers en ook toen ze de oceanen
tussen de continenten bevoeren.
Men voer de hele wereld over en
bracht de wereld mee naar het ei-
land. De commandeurskamer, zoals
die nu nog te zien is in het Sorg-
dragermuseum behoort tot de
mooiste voorbeelden van stijlka-
mers, de traditionele cultuur. Ook
de mensen die thuisbleven lukte
het om in leven te blijven, met hun
juttersmentaliteit, visserskwalitei-
ten en strandrijderij leefden ze van
de hand in de tand en maakten er
in welk jaargetijde het beste van.

Waar het misging
Langzamerhand echter deed met de
Industriële Revolutie de stoomvaart
zijn intrede, de oude patronen van
’s zomers varen en ’s winters thuis,
zoals tijdens de Oostzeevaart en
walvisvaart het geval geweest was,
verdwenen en de zeelui, zowel
hoger en lager in rang met in hun
kielzog de gezinnen gingen dichter
bij de havens aan de wal wonen. 
Terugkomen naar een gezin op de
eilanden was voor een paar vrije
dagen te ver. Er zijn schrijnende
verhalen bekend van mannen, die
met moeite de pier van Holwerd
hadden bereikt om te vinden dat de

boot weg was en op die dag weg-
bleef, terwijl de zeeman de vol-
gende dag weer aan de terugreis
naar zijn schip moest beginnen… de
eilanden lagen te ver weg. Verder
werden kanalen gegraven, zoals het
Noordzeekanaal en de Nieuwe 
Waterweg, waarlangs Rotterdam
Amsterdam als haven overvleu-
gelde en verschoof het front van
Amsterdam van Zuiderzee naar
Noordzee. Zo werd de vaart over de
Zuiderzee en de Waddenzee verle-
den tijd. De Amelander bevolking
daalde na 1800 schrikbarend van
3.500 naar minder dan 2.000 inwo-
ners. Het eiland verloor haar status
van Vrije Heerlijkheid en werd on-
derdeel van Friesland. Op de eilan-
den was door vererving het grond-
bezit hopeloos verdeeld – Dr.
Schroor toont een kaart met een in
honderden stukjes verdeeld land-
schap rond het dorp Ballum – en de
armoedige periode van 1800 tot on-
geveer 1950 zette in. Door ruilver-
kaveling, de aanleg van stuifdijken
en dijken langs de waddenkant, met
de komst van de toeristen zette een
sociaal economische revolutie in in
het waddengebied.

Sector toerisme werd 
reddingboei
Op Ameland werden rond 1850 de
eerste toeristen begroet. Het eiland
had onder leiding van Burgemees-
ter van Heeckeren voordien een ge-
weldige opknapbeurt gehad: de

vuilnisbelten waren weggeruimd,
gaten in de zandpaden gedicht en
er waren bomen geplant in alle dor-
pen. Nes begroette de eerste gasten
in het badhuis. De gasten baadden
in twee koetsen (planken kamertjes
op wielen) in zee. Het duurde nog
tot 1926/1927 voordat echt de
bouw van zomerhuisjes op gang
kwam. Tot dan stond het toerisme
op een laag pitje, de verbinding van
Ameland met de wal was te on-
regelmatig. Een van de eerste zaken
die Hûs en Hiem ter tafel kreeg (de
organisatie viert haar 90-jarig be-
staan dit jaar) waren de strandhui-
zen/zomerwoningen in de duinen
van Nes, waarvan men vond dat dit
esthetischer moest. Er werden
meer hotels en pensions geopend.
In WO II echter verdween de toerist
uit de dorpen om na de oorlog met-
een terug te keren. Na 1950 zette
zich een definitief economisch 
herstel in.

Duitsland slaagt erin ook het
waddengebied als Noordzee te
verkopen
Het land heeft veel minder kustlijn
en een inwoneraantal van 82 mil-
joen mensen. Het lukt daarom veel
beter om kustplaatsjes als Benser-
siel, Greetsiel, Norddeich en Sankt
Peter Ording te laten uitgroeien tot
echte toeristentrekpleisters. De
Waddenacademie maakt zich sterk
voor groei van de dorpen vlak aan
de Waddenkust, zoals Lauwersoog,

Noordpolderzijl en steden als Fra-
neker en Harlingen. Een initiatief
als Holwerd aan Zee heeft de volle
aandacht al is het alleen maar
omdat de bevolking van Holwerd
na 150 jaar stagnatie het heft in
eigen hand neemt.

Een eigen identiteit
Met haar ontvangst van vele gasten
en vele nieuwkomers vanaf de wal
is de autochtone Amelander bevol-

king toch nog altijd in staat om een
echte eilander samenleving te
leven. Het karakter van de bevol-
king keert zich in de zomer, gericht
op de gasten naar buiten en richt
zich ’s winters rond de Sunterklaas-
tijd weer naar binnen. Tradities
worden in ere gehouden. Meindert
Schroor verheugt zich – mede ge-
zien zijn Terschellinger achter-
grond – erover dat dit mechanisme
nog altijd werkt, zoals het werkte
voor de oude Commandeurs: open
oog voor moderniteit maar tevens
het in stand houden van de eiland-
beleving vanuit de traditie. 

De Waddenacademie organiseerde op 14 september in het Natuurcentrum Ameland een avond over dynamisch kust- en eiland-
beheer op de Waddeneilanden. Dr. Meindert Schroor, directielid Cultuurhistorie bij de Waddenacademie en Prof. Dr. Pier 
Vellinga, directielid Klimaat en Water verzorgden samen de avond.

Joke Mosterman

Dr. Meindert Schroor en Prof. Pier Vellinga over dynamisch kust- en eilandbeheer

Waddencafé met inleiding van Meindert Schroor

Dr. Meindert Schroor

Nu de eilander herfstvakantie weer
voorbij is komt de kunstmaand in
het verschiet en direct daarna zijn
het Sinterklaas en de Kerstman die
ons bezighouden. Voor je het weet is
er zomaar weer een jaar voorbij.

We zijn ook een weekje weg geweest.
Het weer was schitterend en het was
een mooie week. Ja, we zaten ook in
zo’n bungalowdorp met een heus
zwembad en er waren kleinkinderen
mee. Dus elke dag ‘even’ een uurtje
naar het zwembad. ‘Alleen wat een
gedoe’, zeg ik tegen buurvrouw.
‘Hoe dat zo?’, vraagt ze onschuldig,
‘je kunt toch wel zwemmen?’
Dat blijk ik te kunnen, al is er door
mij nimmer een zwemdiploma be-
haald. Maar een zwembad is tegen-
woordig wat anders dan zwemmen
in de zandgaten aan het Jan Roepe-
spad wat we vroeger deden. Het is
nu toch wel een hele klus voor je in
het water ligt en er een uurtje later
weer uit bent. 
Het begint al dat je eerst je schoe-
nen moet uittrekken voordat je bij
de kleedhokjes mag komen. Maar ja,
wat doe je met de sokken, aanhou-
den of niet? Ik had eens om me heen
gekeken en kwam tot de conclusie
dat er mensen waren die hun sok-
ken blijkbaar nog aanhielden maar
dat er ook heel wat waren die hun
sokken in de schoenen hadden ge-
stopt. Ik besloot ze eerst maar aan te
houden. Tenslotte loopt iedereen
daar maar en voor je het weet heb je
een voetschimmel te pakken. Dan
kom je in zo’n kleedhokje. Daar sta
je dan met je handen vol handdoek,
shampoo, douchecrème en een
zwembroek. Waar laat je alles als er
maar één haakje is waaraan je wat
kunt ophangen. Je kunt ook wat op
een bankje leggen maar die deuren
van dat hokje moeten ook nog dicht.
Want er is niet één deur maar je
hebt er twee en hoe krijg je die 
gelijktijdig dicht? Er blijkt dan een
vernuftig systeem te zijn waarbij je
wel die twee deuren eerst dicht
moet doen. Daarbij heb je echter
beide handen nodig en dan zijn er
twee haken die als een soort sluiting
naar beneden gaan. Handig hoor
met je handen vol met zwemspullen.
Nou probeer dat maar eens. Daar
glijdt je flesje shampoo op de grond
en onder het bankje door in het 
volgende kleedhokje. Zie maar eens
dat je dat weer terug krijgt. 

Als je dan eindelijk uit de kleren
bent en de zwembroek aan hebt
moeten de deuren open en ontstaat
direct het volgende probleem. Jullie

raden het al. Daar staan de kastjes
waar behalve je kleren ook een euro
in moet. Die heb je in de beurs, maar
die zit in je broekzak en je broek zit
ondertussen in een plastic tas en die
plastic zak ligt al in het kastje! 
Heb je vervolgens net het kastje
dicht en sta je te prutsen om dat
vreselijke bandje met het sleuteltje
om je pols te krijgen komt je vrouw
melden dat je trui nog op het haakje
hangt in het kleedhokje. Daar word
je helemaal niet gelukkig van want
nu moet het hele ritueel van kastje
open en dicht opnieuw.
Dan kun je eindelijk het water in
nadat je even onder de douche bent
doorgelopen. Ook een gedoe want
waar laat je je handdoek en je zeep-
spullen? Een plankje ontbreekt, op
een haakje blijven je spullen niet
liggen. Welnu, dan alles maar ver
van je afhouden en even de douche-
knop met je rug ingedrukt. 

En ja, de afloop laat zich raden.
Alles herhaalt zich nog een keer
maar dan in omgekeerde volgorde.
Bovendien krijg je nu van de ouders
een kleinkind mee dat afgedroogd
en aangekleed moet worden. 
Probeer dat maar eens in een ruimte
van amper een vierkante meter.
Waar laat je die natte zwembroek
en waar leg je de kleren neer? Hoe
trek je de kleindochter een majo aan
en je eigen sokken op de ondertus-
sen grotendeels natte vloer? De
handdoek maar op de vloer. Vanuit
de doucheruimte roepen ze dat ik
mijn flesjes shampoo en douche-
crème ben vergeten. Ze moeten het
zelf maar meenemen want die 
sokken nog een keer uit en aan, daar
begin ik niet aan. Tenslotte goed 
kijken of het kastje leeg is. Dan de
schoenen weer aan. Maar het kan
gebeuren dat je de euro bent verge-
ten uit het slot te halen zodat de
schoenen weer uit moeten. Een euro
is en blijft tenslotte een euro. En dan
maar hopen dat je niets in het
kleedhokje hebt laten hangen. Ik be-
sluit de volgende keer toch maar
mijn sokken in de schoenen te laten
zitten en maar hopen dat het met de
schimmel mee valt. Blijven die 
sokken tenminste schoon!

Afijn, iedere dag een uurtje zwem-
men wordt op deze manier bijna
twee en en een half uur. Maar on-
danks dat alles natuurlijk heerlijk
genoten van het plezier dat kinde-
ren hebben in een bad waar van
alles is te beleven.

De Buurvrouw

JAN J. DE VRIES
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U bent eigenlijk al sinds de jaren 
tachtig van de vorige eeuw degene, 
die vraagt om aandacht voor de 
zeespiegelstijging. 
Indertijd ben ik in Delft gepromo-
veerd op het onderwerp duinaf-
slag. Toen ik daarover op een 
congres in Canada een lezing hield,
was ook de toenmalige minister
van Milieu Ed Nijpels daar, samen
met zijn voorganger Pieter Winse-
mius. Hij vroeg me toen als advi-
seur voor zijn ministerie op het ge-
bied van klimaatsverandering en
vermindering van CO2. Dit om op-
warming van de aarde te beperken.
Het onderwerp bracht me op alle
plekken in de wereld. Europa en
ook Nederland reageerden eerst
daadkrachtig, maar later, toen
bleek dat Amerika niet mee wilde,
werd het bedrijfsleven zeer terug-
houdend. Terugkijkend moet ik
zeggen dat de aanpak van het pro-
bleem zo’n 25 jaar weinig vooruit-
gang heeft geboekt. Nu eindelijk
lijkt er wereldwijd een doorbraak
te komen. Men begint ook de ge-
volgen te zien: op de Noordzee is
dat nog niet aan de orde maar in
Florida al wel, daar merken de uit-
baters in de strandpaviljoens: het
water is blijvend hoger. Verder
merkt men het in het smelten van
de ijskappen op Groenland en 
Antarctica, daar kun je niet meer
omheen.

Gaat de temperatuur op aarde 
omhoog? U toonde dat gisteravond aan
op het beeldscherm.
De temperatuur van de aarde vari-
eert van zichzelf, rond het jaar
1000 was de temperatuur op aarde
misschien iets hoger dan de eeu-
wen daarna. Maar nu de hoeveel-
heid CO2 in de atmosfeer elk jaar
toeneemt is er sprake van een
voortgaande stijging van de ge-
middelde temperatuur. De hoe-
veelheid CO2 in de atmosfeer
neemt toe omdat we kolen, olie en
aardgas uit de bodem halen en ver-
branden. Daar komen grote hoe-
veelheden CO2 bij vrij. De afgelo-
pen duizenden jaren rees de zee-
spiegel met ongeveer twee
millimeter per jaar. De laatste 
dertig jaar is er een versnelling 
opgetreden tot drie en een halve
millimeter per jaar. De aarde
wordt langzaam warmer met als
gevolg dat gletsjers en ijskappen
smelten. Ook het oceaanwater zet
iets uit. Dat geeft die versnelling in
de stijging van de zee. Wat ons 
interesseert is: hoe gaat dit verder.
Hoe ziet het eruit in 2050, staat de
zee dan twintig of vijftig centime-
ter hoger? En wat in 2100, 
misschien wel een meter hoger.
Kan Ameland zich onder die om-
standigheden handhaven? Over
honderd jaar vast nog wel, maar
wat als de zee verder blijft stijgen
bijvoorbeeld met drie meter in
2200? Wat wel duidelijk is, is dat

klimaatverandering heel moeilijk
te stoppen is en dat onze kinderen
en kleinkinderen er daarom in-
grijpend mee te maken krijgen.
Niet alleen door warmere winters
en zomers, maar ook door flinke
kosten van aanpassing aan meer
extreem weer en een stijgende 
zee.

Wat betekent het voor de temperatuur
op Ameland?
Als de temperatuur nog een tot
twee graden verder stijgt, krijgen
we hier de temperatuur van Parijs,
bij twee tot drie graden stijging de
temperatuur van Marseille, bij vier
tot zes graden de temperatuur van
Noord-Afrika.

Hoe merkt u dat wereldwijd er anders
naar het probleem wordt gekeken?
Glimlachend: ‘In Parijs zal in de-
cember a.s. een congres gehouden
worden om wereldwijd maatrege-
len te treffen. President Obama
trekt er een week op uit om in
Alaska zichzelf op de hoogte te
stellen van de veranderingen.
Zowel in Amerika als China zijn de
ogen open gegaan’. 

Op Ameland merken we op dit moment
dagelijks dat er veel aandacht is voor
de duinen en dijken. Met vooroever-
suppleties en verhoging van het strand
en verhogingen van de dijk treft men
maatregelen tegen de zeespiegel-
stijging?

Er gebeurt veel. Ameland zal in het
kader van het Deltaprogramma
een eigen plan moeten maken voor
de toekomst. Indien gevraagd zou
de Waddenacademie daarmee kun-
nen helpen. Hoe wil het eilandbe-
stuur de dijken aan de zuidzijde en
de havenkades in stand houden.
Een eilandbestuur kan niet alleen
afwachtend naar Den Haag kijken,
maar moet zelf een visie ontwikke-
len. Klimaatsverandering en zee-
spiegelstijging zijn sluipende pro-
cessen, je merkt het pas als het
heel hard gaat stormen. Als mens
zie je het niet zo tijdens het dage-
lijks leven. Wel kun je meten, zo
werd bijvoorbeeld bij paal twee tot
drie de vooroever ondieper. Maar
het is niet allemaal kommer en
kwel. Als directielid van de Wad-
denacademie met als specialisme
weg- en waterbouw vraag ik me af
of het niet mogelijk is met dyna-
misch kustbeheer spannender ge-
bieden te creëren, mooie gebieden
voor vogels en planten. Wereld-
wijd is een aanzienlijk deel van de
gronden te zout om voedsel te ver-
bouwen. Het wordt tijd dat we
gaan experimenteren met het
telen van voedsel onder brakwater
condities, daar liggen mogelijkhe-
den. Zo kun je gewassen telen met
een hogere zouttolerantie, die ook
nog eens heel lekker zijn: aardap-
pelen, gerst, worteltjes, natuurlijk
ook een heel mineraalrijke groente
als zeekraal. We proberen de boe-
ren daarvoor te interesseren en
proeven te doen. Op Texel wordt
geëxperimenteerd met de teelt van
zeewieren. Er liggen toekomst-
mogelijkheden, ik noem ook het
handkokkelen. Het waddengebied
moet meer zijn dan voor toeristen,
het kan en moet ook andere be-
staansmogelijkheden bieden.

U zei gisteravond: de zonnerevolutie
begint op Ameland? Tegelijkertijd liet
u ook zien hoeveel oppervlakte aan
zonneweide er nodig is om Nederland
van energie te voorzien met alleen 
zonnekracht. Uw conclusie: ook wind-
energie blijft hard nodig.
Ameland loopt met haar zonne-
weide voorop. Misschien zelfs een
beetje teveel voorop, want nieuwe
techniek maakt dat er over enkele
jaren alweer betere zonnepanelen
zijn. Iemand moet beginnen, dat

wel. Maar zelfs met de nieuwste
technologieën gaat zonne-energie
ruimtelijk veel oppervlakte kosten.
In een land als Benin is zonne-
energie al goedkoper dan energie
uit kolen. Maar hier kunnen we
niet zonder windenergie, met
name voor de windparken op zee
zie ik veel toekomst. De technolo-
gie heeft al gewonnen. Ik durf de
stelling aan: ‘Nederland bouwt
nooit meer een fossiele centrale!’
(gestookt op kolen of gas – JM). 

U had nog een slogan, die iedereen aan
het denken zette: ‘Nederland is na
Bangladesh het meest kwetsbare ge-
bied op aarde’, maar behalve aan de
Noordzee bedoelde u daarmee dat ook
het smeltwater uit de rivieren in het
voorjaar Nederland bedreigt.
Inderdaad: Rotterdam zit klem 
tussen hogere rivierafvoer en een
stijgende zeespiegel. De dijken 
zullen steeds aangepast moeten
worden aan deze verschijnselen.
Maar dijkverhoging is de komende
200 jaar goedkoper dan de hele
Randstad verhuizen naar hogere
gronden in het oosten van Neder-
land. Ook met suppletie van zand
langs de kust kun je de zaak nog
een lange tijd op orde houden. Het
gaat nu om twaalf miljoen kubieke
meter per jaar. Dit kan over vijftig
jaar stijgen tot zo’n zestig miljoen
kubieke meter per jaar. 

Nog een stevige uitspraak: ‘Holwerd
als aanlegplaats is nu, gezien de aan-
slibbing van het gebied voor het veer
naar Ameland een onverstandige plek
en het baggeronderhoud wordt nog
vergroot door het type schip waarmee
gevaren wordt’. In hoeverre kan het
project Holwerd aan Zee daar een 
oplossing bieden?
Het principe is interessant. Men
wil een groot spoelmeer binnen-
dijks aanleggen, wat bij hoogwater
volloopt. Dan hou je het water vast
om het bij laag water weer de Wad-
denzee in te laten stromen, waar-
door de vaargeul schoon spoelt. De
sluizen, die daarvoor nodig zijn,
betekenen een forse investering,
maar zo’n spoelmeer zou zeker een
heel behoorlijke besparing in de
baggerkosten kunnen opleveren.
Wij, als Waddenacademie hebben
onderzoek gedaan naar de moge-
lijke besparing in de baggerkosten.

Met deze zin zet professor Vellinga fors in. Hij vertelt over zijn reis richting Ameland, waarbij hij alle benzinestations voorbij kon
rijden: ‘Let op mijn woorden, de elektrisch aangedreven auto’s zijn inmiddels zo goed, over vijf jaar willen we niet anders meer’.
Hij heeft een viertal onderwerpen, die hij komt bespreken ondersteund door een interessante presentatie op het scherm. Hij stelt
de onderwerpen klimaatveranderingen, omgaan met de zeespiegelstijging in het Waddengebied en het dynamisch kustbeheer op
Ameland aan de orde. Hij besluit zijn lezing met aandacht voor het project Holwerd aan Zee, wat als water- en klimaatingenieur
zijn speciale belangstelling heeft. Op 15 september heeft hij ’s morgens vroeg nog tijd voor een interview.

Professor Vellinga: ‘We proberen een brug te bouwen tussen wetenschap en maatschappij’

Over vijf jaar koopt toch niemand meer een benzine- of dieselauto

Joke Mosterman

Professor Pier Vellinga

In de augustuseditie besteedde De Amelander aandacht aan de Wadden-
academie. Aan het woord was toen Professor Jouke van Dijk, voorzitter van de
Waddenacademie en econoom. Op 14 september organiseerde de Wadden-
academie een Waddencafé in het Natuurcentrum met Dr. Meindert Schroor, 
cultuurhistoricus en Professor Pier Vellinga water- en klimaatingenieur. Wat
precies doet de Waddenacademie: een geoloog, ecoloog, water- en klimaat-
ingenieur, econoom en cultuurhistoricus zijn samen op zoek naar ideeën en 
projecten om het Waddengebied en zijn bewoners een goede toekomst te bieden.

Het echtpaar
We hebben gezien dat ze druk bezig zijn op het vliegveld. Dus jullie gaan straks
allemaal aan de groene stroom. Nu kon je groene stroom al lang kopen want
krijgen doe je niets van een energiebedrijf. Fokje had daar altijd twijfels bij. Hoe
weten ze nu dat hun stroom groen is. Alles gaat door dezelfde kabel! Dat is 
vrouwenlogica en moeilijk te bestrijden. Ik ben daar ook nooit aan begonnen.
Maar wat Fokje en ik ons nu afvragen is hoe dat straks gaat met de op het ei-
land opgewekte stroom. Wordt de opbrengst van het zonnepark bij de jaarlijkse
afrekening bij iedere huishouding in mindering gebracht? Daar hebben wij nog
niets over gelezen. Als dat niet gebeurt, hebben jullie er niet zoveel aan. Wij
hebben er al helemaal niks mee want we zijn weer een stukje groen kwijt. Als
jullie geen geld terug krijgen is het alleen maar pure emotie. Het moet jullie dan
het gevoel geven dat jullie wasmachines, drogers en wat er allemaal nog meer
in huis elektriciteit verbruikt, straks lekker duurzaam bezig zijn! De druiven
zijn dan helemaal zuur als je al groene stroom afnam! Want die beleefden de
duurzaamheidemotie al. Afijn, we horen wel van jullie hoe dat afloopt met jullie
eindafrekening volgend jaar!

Met een vriendelijke vogelgroet van Pim en Fokje Kievit


