
De dynamiek van de Verdronken Waard

16 oktober 2009

Meer dan water en wolken!

SYMPOSIUM



PROGRAMMA

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Biesbosch museum verscheen onlangs het boek Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Biesbosch museum verscheen onlangs het boek 
Nijet dan water ende wolcken. De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard Nijet dan water ende wolcken. De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard 
(1521-1523)(1521-1523).* Dit boek bevat negen bijdragen (van de hand van Chris de Bont, Hildo van Engen, Karel (1521-1523).* Dit boek bevat negen bijdragen (van de hand van Chris de Bont, Hildo van Engen, Karel (1521-1523)
Leenders, Piet Martens en Ies Zonnneveld) die een brede context bieden aan een zestiende-eeuwse Leenders, Piet Martens en Ies Zonnneveld) die een brede context bieden aan een zestiende-eeuwse 
bron: een verslag van een door Karel V ingestelde landsheerlijke onderzoekscommissie naar het bron: een verslag van een door Karel V ingestelde landsheerlijke onderzoekscommissie naar het 
gebruik van land en water in de in 1421 ondergelopen Grote of Zuidhollandse Waard. gebruik van land en water in de in 1421 ondergelopen Grote of Zuidhollandse Waard. 
Van dit buitengewoon boeiende verslag is in het boek een editie opgenomen, bezorgd door Valentine Van dit buitengewoon boeiende verslag is in het boek een editie opgenomen, bezorgd door Valentine 
Wikaart. Deze rijk geïllustreerde en door Hans Werther van prachtige foto’s voorziene publicatie Wikaart. Deze rijk geïllustreerde en door Hans Werther van prachtige foto’s voorziene publicatie 
is een absolute must voor iedereen die zich bezighoudt met de archeologie, geologie, geografi e, is een absolute must voor iedereen die zich bezighoudt met de archeologie, geologie, geografi e, 
geomorfologie, genealogie of de geschiedenis van waterstaat, visserij en bewoning van de huidige geomorfologie, genealogie of de geschiedenis van waterstaat, visserij en bewoning van de huidige 
Biesbosch, de Langstraat, het Land van Heusden en Altena en de omliggende regio.Biesbosch, de Langstraat, het Land van Heusden en Altena en de omliggende regio.
Het Nationaal Park de Biesbosch, het Streekarchief Land van Heusden en Altena en het Biesbosch-Het Nationaal Park de Biesbosch, het Streekarchief Land van Heusden en Altena en het Biesbosch-
museum nodigen u uit deel te nemen aan het symposium museum nodigen u uit deel te nemen aan het symposium Meer dan water en wolken! De dynamiek 
van de Verdronken Waardvan de Verdronken Waard, dat op vrijdag 16 oktober 2009 zal plaatsvinden in het Biesboschmuseum van de Verdronken Waard, dat op vrijdag 16 oktober 2009 zal plaatsvinden in het Biesboschmuseum van de Verdronken Waard
te Werkendam. Aan de hand van zeven lezingen wordt op deze dag - zowel door bij het boek te Werkendam. Aan de hand van zeven lezingen wordt op deze dag - zowel door bij het boek 
betrokken auteurs als door anderen - ingegaan op de thematiek uit betrokken auteurs als door anderen - ingegaan op de thematiek uit Nijet dan water ende wolckenNijet dan water ende wolcken. 
Daarbij zal in ieder geval duidelijk worden dat de grote dynamiek van de Verdronken Waard ervoor 
zorgt dat dit gebied veel meer te bieden had en heeft dan alleen water en wolken. Er is voldoende 
gelegenheid voor het stellen van vragen en het voeren van discussie.

Aanmelding:
De kosten van deelname bedragen A 15,00 p.p. (inclusief vervoer vanaf NS-station Dordrecht, koffi e, 
lunch, boottocht/museumbezoek), ter plaatse te voldoen. U kunt zich tot 10 oktober 2009 inschrijven 
door middel van een e-mail aan het Biesboschmuseum (valentine@biesboschmuseum.nl).

* V. Wikaart e.a., Nijet dan water ende wolcken. De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard 

(1521-1523)  (Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg 2009). ISBN 978-90-70641-89-4. 278 blz., geïll. A 39,95.

Meer dan water en wolken! 
De dynamiek van de Verdronken Waard

Wanneer: vrijdag 16 oktober 2009
Waar: Biesboschmuseum, Hilweg 2, 4251 MT Werkendam

10.00-10.30 Ontvangst met koffi e *
10.30-10.40  Welkom door dagvoorzitter dr. Hildo van Engen 
 (Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden)
10.40-11.00 prof. dr. ir. Ies Zonneveld (Enschede) 
 – Een leven lang Biesbosch
11.00-11.40 dr. Karel Leenders (Den Haag) 
 – Oude namen voor nieuw water
11.40-12.20  drs. Johan Hendriks (Bureau Cultureel Erfgoed, gemeente Breda) 
 – Nieuw onderzoek naar de Sint-Elizabethsvloed

12.20-13.50 Lunch **

13.50-14.30  dr. Piet Martens (Oosterhout) 
 – Vissen voor de prins en vissen voor de keizer
14.30-15.10  dr. Chris de Bont (Alterra, Wageningen) 
 – Des menschen Biesbosch. Verslag van een persoonlijke queeste

15.10-15.30 Thee

15.30-16.10 drs. André Rijsdorp (Plan+Proces Advies, Almere) 
 – Geen toekomst zonder historie
16.10-16.45 prof. dr. Tim Soens (Universiteit Antwerpen) 
 –  Leven na de zondvloed. Gebruik en misbruik van overstromingsgebieden 

in de Delta

16.45  Afsluitende borrel (de bus naar NS-station Dordrecht vertrekt om 17.15 uur, 
aankomst daar ca. 17.45 uur)

*  Gezien de slechte bereikbaarheid van het museum met het openbaar vervoer zal voor vervoer van en naar het NS station 
Dordrecht worden gezorgd. Wilt u hiervan gebruik maken dan dient u dit bij de aanmelding op te geven. 

**  Tijdens de lunch bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een vijf kwartier durende boottocht door de Biesbosch. Hiervoor 
dient u zich van te voren op te geven. U krijgt dan een lunchpakket voor aan boord. 


