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In 9pdracht van de Studiedienst werd ook voor het Noor
den een compilatierapport geschreven door het bureau Nijhoff.
Een buitengewoon uitgebreide liter~tuur moest hiervoor worden
~ewerkt (lit.opgave 358 stuks). De Waddengo~del strekt zich
uit v~n Texel tot Jutland en op vele plaatsen heeft als ge
volg van stormrampen komvorm1ng plaats gehad. Grote boezems
hebben grote zeegaten, kleine boeze~s kleine. De zeegaten bui
gen alle naar het Westen om.

De streek heeft buitengewoon ingrijpende gebeurtenissen
meegemaakt. Grote lnndverliezen wisselden af met grote land
winsten. De Dollard ontstond vmstreeks l~OO ; 35 kerkdorpen,
2 klooeters en 1 stad werden verzwolgen. Thans is 2/3 deel
weer bedijkt. De Fivelb~ID zou eveneens een oude inbraak
zijn. Schr. volgt hier de bedijkingshypothese van Rietema,
(die kennelijk onjuist is). EvenalS bij' de Dol1ard is eerst
de Z.W.-hoek opgeslibd.

De 1&ybocht in Oost-Friesland is ook een inbraak evenals
de boezem van Kampen en de boezem van Siel~nken. Het eiland
Burchana werd gesplitst in Borkum en Bant; de Oostereems ont
stond daartussen. Buiee, tussen Juist en Norderney gelegen,
is i9 1580 te niet gegaan. ~e Westereems domineerde reeds in
de lóe eeuw over de Oostereems. Vele kleine eilanden verdwenen
aan de Groningse kust.

De Lauwers ligt volgens ',laghenaar tussen Simonezand en
Korenzand, dus ver oostelijk, en was toen nog scheepvaartweg.
De Hunze had nog lang een mond langs Dijkum ten N. van Winsum.

Lauwerszee, Leybocht en Dol1ard bestonden bij het begin
onzer jaartelling nog niet. Geconstateerd wordt, dat de zee
boezems, ontstaan vóór het begin onzer jaartelling, thans niet
meer als zodanig bestaan, terwijl die, welke na het oegin on
zer jaartelling zijn ontstaan, thans nog wel aanwezig zijn,
zij het van kleinere afmetingen dan voorheen.

In afwijking met de gangoare mening dat de bedijkingen
begonnen zijn omstreeks 1000, meent schrijver dat men reeds
in de 2e en 3e eeuw begonnen is met de indijking van de Five1
en de Hunzeboezem. (Opmerking: dit steunt echter niet op fei
ten.)

In het algemeen kan men dus zeggen, dat hier zeer veel
door de zee is vernield, maar ook veel is opgebouwd.

De opvatting, dat alle zeegaten zich naar het Westen
heboen verplaatst, wordt aangevuld met de mening, dat dit met
sprongen zou zijn geschied, zulks tengevolge van een verande
ring van het getij in zee, verband houdende met de doorbraak
in het Nauw van Calais (77). Het naar het uasten getranspor
teerde kustmateriaal wil echter door afzetting de bestaande
zeegaten naar het Oosten verschuiven. i';r is' hier dus voort-
durend strijd der elementen. .

Ir. G.P. Nijhoff. Schets van de ont~ke1iDg ven Dollerd !D
Lauwerszee.
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