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9541 XN Vlagtwedde
email: secretaris-HVW@kpnplanet.nl
06 23144499

Betreft: Uitnodiging ALV
Geachte leden en andere belangstellenden,
Graag willen wij u hierbij uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van de Historische
Vereniging Westerwolde op zaterdag 26 maart in d’Ekkelkaamp te Onstwedde: Kerklaan 7,
9591 AH Onstwedde. De vergadering begint om 13.30 uur.
Het bestuur stelt de volgende agenda voor:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening door de voorzitter.
Vaststelling van de agenda.
Notulen van de ALV van 16 oktober te Ter Apel (meegezonden).
Ingekomen stukken en mededelingen, door de secretaris.
Financieel verslag 2021, begroting 2022 door de penningmeester. Verslag van de
kascommissie.
6. Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie.
7. Jaarverslag 2021 (meegezonden), door de secretaris.
8. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de heren J.G. Abbes en R.M.A.Wegman. Beide
bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Namen van eventuele tegenkandidaten kunnen
tot een kwartier voor aanvang van de vergadering ingeleverd worden bij de voorzitter
dhr. J.G. Abbes.
Op het moment van schrijven was nog niet bekend wie de vacature vanuit de
Historische Kring Ter Apel in vult.
9. Rondvraag.
10. Pauze. (tussen deel 1 en 2 van de lezing)

Voordracht door prof. dr. Reinder Reinders: De Atlas van Acker Stratingh,
kartering van de Groninger bodem, wierden en waterstaat (1825-1839).
Artsen, burgemeesters, boeren en schoolmeesters werkten in de jaren ’20-’30 van de 19e eeuw
aan een geologische kartering van 57 gemeenten in de provincie Groningen. Het eindresultaat
was een Geologische kaart die in 1837 gereed kwam. De kaarten behoren – wereldwijd – tot de
vroegste bodemkaarten die we kennen. Een schitterend voorbeeld van burgerwetenschap.
In de beginfase waren er veel problemen: wat is een geschikte kaart om de bodem op te
karteren, hoe classificeer je de grondsoorten, welke kleuren geef je ze en hoe geef je op de kaart
hoogte en reliëf aan? We kunnen de kaart ook zien als een archeologische monumentenkaart
waarop de ligging en hoogte van 120 wierden en andere oudheden zijn aangegeven.

Tijdens de lezing komen verder de bodem en geologische bijzonderheden van de vier
gemeenten in Westerwolde ter sprake: Onstweddde, Vlagtwedde, Wedde en Bellingwolde.
De Atlas van Acker Stratingh. Kartering van de Groninger bodem, wierden en
waterstaat (1825-1839). Uitgeverij Barkhuis 2019, 312 p.
De atlas is tijdens de lezing verkrijgbaar voor de prijs van € 40 (contant), inclusief
een ongevouwen exemplaar van de geologische kaart. Deze kaart is los
verkrijgbaar voor € 5.
11. Sluiting van de vergadering.
Het bestuur hoopt weer velen van u op 26 maart a.s. te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Kineke Kuper,
secretaris.

