
 

 

Ambassadeursbrief 
De Stichting Canon De Noordoostpolder brengt ook dit jaar weer een 

‘ambassadeursbrief’ uit. Het stichtingsbestuur beoogt hiermee infor-

matie te geven over de voortgang van de ontwikkelingen rond de 

Canon De Noordoostpolder. Aangezien de laatste ambassadeursbrief 

bijna een jaar geleden is uitgegeven is het tijd om u weer op de hoogte 

te stellen van de laatste ontwikkelingen. 

 

Uiteraard houden wij u naast deze ambassadeursbrief van de Stichting 

Canon De Noordoostpolder ook op andere wijze op de hoogte, zoals 

het met enige regelmaat uitbrengen van persberichten alsmede webpu-

blicaties op onze website www.canonnoordoostpolder.nl. 

 

2016 is een bewogen jaar geweest voor de stichting. Op 6 november 

2015 hadden we onze eerste Canondag in de Flevomeerbibliotheek te 

Emmeloord t.g.v. de opening van de Canonhoek in de Bibliotheek. Diverse sprekers hebben boeien-

de lezingen verzorgd over digitale uitgaven van verrekijkers. Tevens was er de opening van de 

Canonhoek in de Bibliotheek. Daar staan nu alle bronnen en literatuurverwijzingen die in het boek 

"Canon De Noordoostpolder" en op onze website vermeld zijn. In overzichtelijke kleuren - die cor-

responderen met de kleuren van de Canonvensters - zijn de bronnen en literatuurverwijzingen her-

kenbaar. De samenwerking met de Bibliotheek resulteert in het feit dat wij binnenkort ook een bij-

drage kunnen en mogen leveren aan een “historisch touchscreen”. In deze ambassadeursbrief leest u 

daar meer over.  

 

Sinds 2015 is er een bijzondere constructieve samenwerking met het Emelwerda College in Emme-

loord. Dit heeft geresulteerd in de eerste vertaling van een ‘verrekijker’ in het Engels door de 

‘VWO Cambridge Engels’ groep. Wij zijn als bestuur trots op deze VWO’ers die enthousiast een 

uitmuntende bijdrage leveren om deze megaklus te klaren. De ‘ramen’ van de Canon zijn in 2016 

vertaald. Hiermee is de basis gelegd voor de vertaling van de gehele Canon. Dit zal zeker nog 

enige tijd in beslag nemen. In deze ambassadeursbrief leest u meer hierover. Uiteraard zijn wij 

verheugd dat wij als Stichting ook in 2016 weer enkele nieuwe verrekijkers hebben kunnen uitbren-

gen. Ook voor het komende jaar staan er verrekijkers gepland.  

 

In 2017 komt de Stichting Canon De Noordoostpolder met een speciale jubileumuitgave. Dit in het 

kader van de festiviteiten die dan in de Noordoostpolder worden gehouden onder de noemer: 

-Noordoostpolder 75 jaar droog -. 

 

Kortom, er is veel te doen! 

 

Wij wensen u veel leesplezier. 

Namens de Stichting Canon De Noordoostpolder, 

Hans Roefs 

DECEMBER 2016 
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Het bestuur van de Stichting Canon De Noordoostpolder is verheugd u te 

kunnen melden dat zij met ingaande van 1 augustus jongsleden versterking 
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Aukje van der Molen-Willemsma is bereid gevonden toe te treden tot het be-

stuur van de Stichting en wordt daarmee verantwoordelijk voor de toetsing en 

bewaking van de kwaliteit op de (digitale) producties en output die de Stich-
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(Een verrekijker is een doorkijkje 
binnen een thema/onderwerp van 
de digitale Canon) 

De presentaties in de Flevomeerbi-
bliotheek te Emmeloord waren 
druk bezocht.  

Maar de ontwikkelingen staan niet 
stil. Voor het komende voorjaar zal 
er in de Flevomeerbibliotheek een 
computer met touchscreen worden 
geïnstalleerd. 

Onze Stichting is verheugd dat er 
een mogelijkheid wordt geboden 
om deze computer te voeden met 
onderdelen van het Canonboek.  

Via een touchscreenscherm kunnen 
foto’s met teksten worden geacti-
veerd en bekeken. 

Op dit moment maken wij een se-
lectie van wat geschikt is om te 
presenteren. 

Wim Logtmeijer, 
historicus en redac-
teur, venstercoör-
dinator van Stich-
ting Canon De 
Noordoostpolder. 

 

 

Samenwerking met de Flevo-

meerbibliotheek 
 

Dat de samenwerking tussen de 
Stichting Canon De Noordoostpol-
der en de Flevomeerbibliotheek 
buitengewoon goed te noemen, is 
bleek wel uit het feit dat wij vorig 
jaar een uitstekende gezamenlijke 
dag hebben georganiseerd in de 
bibliotheek.  

Enkele auteurs hebben daar boei-
ende presentaties verzorgd over 
diverse ‘verrekijkers’. 

Een ‘historische’ Touchscreen  

Een vertaling van de Canon 

 

 

 

   Voorbeeld van een vertaling van ‘Raam 1” naar het Engels. 

Samenwerking verlengd. 
Ook dit jaar hebben we de samenwer-
king met het Emelwerda College in Em-
meloord kunnen continueren. Wederom 
zijn de plusleerlingen van het Emelwerda 
College, die het vak Cambridge Engels 
studeren, bereid gevonden om de verta-
ling van de Canon naar het Engels op 
zich te nemen.  

Vertaling tot nu toe 
In de jaargang 2015/2016 zijn alle 
zeven ramen vertaald. Tevens is er een 
complete verrekijker, “De Ondergang 
van de ‘NE 165’: een scheepsramp bij 
Schokland”; een verrekijker bij Canon-
venster 3: ‘De Zuiderzee, slagveld en 
visbun’ door de leerlingen vertaald. 
Deze verrekijker is oorspronkelijk in het 
Nederlands geschreven door Leo Kaan.  

2016 
Ook dit jaar wordt de begeleiding van 
de vwo-groep verzorgd door mevrouw 
Femmy Gerritzen van het Emelwerda 
College.  

De Stichting Canon De Noordoostpolder 
is trots dat een dergelijk samenwerkings-
verband tussen beide partijen is geconti-
nueerd en dat het Emelwerda College 
zich aan dit project wil blijven verbinden. 

  

Engels 
Toch is de vertaling een intensief karwei. 
Beide partijen streven naar perfectie en 
dat vraagt een grote en deskundige 
inspanning. Het eindproduct zal er dan 
ook naar zijn. Er moeten nog 30 vensters 
vertaald worden. Dit staat los van de 
verrekijkers die tussendoor worden uit-
gegeven. 

 Samenwerking Stichting Canon De Noordoostpolder 

 met Emelwerda College 

Doel 
Vooralsnog richt de Stichting zich op de 
realisatie van de vertaling van de 30 
vensters. Dit zal naar verwachting eind 
2017 grotendeels gereed moeten zijn. 
Pas dan kunnen we nadenken over de 
(boek)uitgifte van de Engelstalige Canon 
De Noordoostpolder. 

Uiteraard gaat de Stichting er vanuit dat in het 
kader van ‘Noordoostpolder 75 jaar droog’ wij 
de selectie van foto’s en teksten operationeel 
zullen hebben.  

‘Deze bijzondere wijze van presenteren vergroot de 
toegankelijkheid van de Canon in het publieke do-
mein’. 

Wim Logtmeijer 



Op dit moment heeft de Ca-
non acht verrekijkers gepubli-
ceerd (verdieping op een the-
ma). Van enkele verrekijkers 
heeft u reeds in de vorige 
nieuwsbrief kennis kunnen ne-
men. Ook dit jaar heeft de 
Stichting twee nieuwe verrekij-
kers uitgebracht. 

 
De Kuinderschans in de 80-
jarige oorlog en daarna.  
(uitgave oktober 2016) Een 
verrekijker bij venster 3:  
‘De Zuiderzee: verkeersader, 
slagveld en visbun.’ 

Deze verrrekijker is geschreven 
door Evert de Boer met mede-
werking van Peter de Boer. 

 

Kuinre en de Friese oorlog 
van 1396.  
(uitgave van juni 2016) 
Een verrekijker bij venster 4 
‘De burchten van Kuinre: mid-
deleeuwse machtsbasis.’ 

Deze verrekijker is geschreven 
door Gerrit van Hezel. 

Hoe zit het met het auteurs-
recht? 

Aan het downloaden van een 
verrekijker zijn geen kosten 
verbonden. Wel vallen deze 
onder het auteursrecht van de 
Stichting. Verdere publicatie is 
dus alleen voorbehouden aan 
de Stichting.  

 
 

Alle verrekijkers zijn in pdf 
formaat aanwezig op de 
website: 
www.canonnoordoostpolder.nl 

 

Het fenomeen “verrekijker” 

Bijlage 1  
Hierin komen de diverse op-
gravingen aan de orde en een 
vermelding van de vondsten. 

Bijlage 2  
Hierin wordt ingegaan op de 
rol en de betekenis van de 
Spaanse bevelhebber in  

Friesland en daarbij wordt 
ook aandacht besteed aan 
een andere schans: De schans 
te Slijkenburg even ten noor-
den van Kuinre en de Friese 
waterlinie. 

Download hier het bestand 

Kuinderschans en de tachtigjarige oorlog 

Schrijvers van deze verrekij-
ker zijn Peter de Boer en Evert 
de Boer 

In Canon De Noordoostpolder 
(herziene tweede druk) wordt 
op bladzijde 25 melding ge-
maakt van de “Slag op de 
Zuiderzee op 11 oktober 
1573”. Dat is dus in de tijd van 
de 80-jarige oorlog.  

Velen weten niet dat er enkele 
jaren later in de omgeving van 
Kuinre nog heftiger gevochten 
is. Hier stonden de Spanjaar-
den en de Prinsgezin-
den/Watergeuzen/Staatse 
troepen tegenover elkaar en 
uiteindelijk heeft de snode 
Spanjaard het veld moeten 
ruimen.  

Op het grondgebied van wat 
nu de gemeente Noordoostpol-
der heet, heeft zich een deel 
van onze Vrijheidsoorlog tegen 
de Spanjaarden afgespeeld.  

Het vredige en zeer rustige 
stadje Kuinre van nu kent een 
roerig verleden en aan die 
gebeurtenissen wordt in dit 
verhaal aandacht besteed. 

Deze verrekijker kent twee 
belangrijke bijlagen. 

 

Een verrekijker bij venster 3 : 

De Zuiderzee: verkeersader, 

slagveld en visbun. 
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Het logo van de verrekijker.   
Uiteraard zijn de verrekij-
kers te downloaden van 
website.  

 

Huidige topografische kaart met daarop aangegeven de ge-
deeltelijk gereconstrueerde loop van de rivier de Kuinder, de 
nederzetting Kuinre, de Kuinderburchten en de Kuinderschans 
(kaart: Provincie Flevoland).  

http://www.canonnoordoostpolder.nl
http://www.canonnoordoostpolder.nl/images/pdf/2016-De-Kuinderschans.pdf


Inleiding 
In de 14 de eeuw hadden de Hollandse 
graven voortdurend belangstelling voor de 
Friese gebieden. Misschien wilden zij oude 
aanspraken gehonoreerd zien? Er zijn 
diverse pogingen ondernomen om het 
Hollandse gezag voorgoed te vestigen in 
deze Friese gebieden.  
 
In dit kader moeten dan ook de gevechten in 
1396 gezien worden.  
 
Niet alleen een ridderlijke onderneming, 
maar ook de economische belangen van de 
Hollandse steden speelden daarbij een rol. 
Er werden 3 expedities ondernomen: de 
expeditie van 1396, 1398 en die van 1399. 
De Friese hoofdelingen (invloedrijke 
personen en families die veel land bezaten, 
bestuurlijke en juridische macht uitoefenden) 
boden ten slotte hun onderwerping aan de 
Hollanders aan, maar echte macht kregen 
de Hollandse edelen in de Friese gebieden 
nooit. 
In deze verrekijker wordt de slag van 1396 
beschreven. De plaats van handeling moet 
gezocht worden in de kuststreek tussen 
Kuinre en Oosterzee. 
 

Kuinre en de Friese oorlog van 1396  

 

. 

 

 

 

Verrekijker  
De burchten van Kuinre: 

middeleeuwse machtsbasis.  

 

Een verrekijker  

bij venster 4  

 

geschreven door  

Gerrit van Hezel 
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Waar kan ik het boek -Canon De Noordoostpolder (2de druk)- kopen? 

 

Boekhandel Marsman — De Drukwinkel — Museum Schokland  

Canon De Noordoostpolder 
 Wilt u contact opnemen, een aanvraag doen voor een lezing of presentatie of heeft u een andere vraag?  

U kunt contact opnemen met onderstaand contactadres. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.  

 
Bestuur Stichting Canon De Noordoostpolder  

Secretaris: Wim Logtmeijer, Westergolaan 7, 8302 LE Emmeloord. Telefoon: 0527-698714. Email: info@canonnoordoostpolder.nl 

www.canonnoordoostpolder.nl 

Kuinre en de Friese oorlog van 

1396 
Na de drooglegging van de Noordoostpol-
der ontdekten archeologen de resten van 
twee burchten: 

Kuinre I en II. In de twaalfde eeuw was een 
nieuwe monding van de riviertjes de Tjon-
ger (of Kuinder) en de Linde gegraven (de 
Tussenlinde en Nieuwe Vaart). Aan de ri-
vier had de bisschop van Utrecht omstreeks 
1165 een versterking laten bouwen. Deze 
burcht werd beheerd door zijn dienstman 
(ministeriaal), die onder meer toezicht hield 
op de ontginning en exploitatie van de 
gronden in het stroomgebied. Nabij de 
burcht ontwikkelde zich ook de nederzet-
ting Kuinre. In 1385 kreeg Kuinre stads-
rechten, maar tot een echte stedelijke ont-
wikkeling is het niet gekomen. 

De heren van Kuinre verkeerden vaak in 
een moeilijke positie, omdat de bisschop-
pen in strijd gewikkeld waren met de graaf 
van Holland, die de zeggenschap over heel 
Friesland nastreefde. 

Vooral in 1396 speelde Kuinre daarbij een 
opmerkelijke rol. De graaf van Kuinre was 
toen voor Urk al een leenman van de Hol-
landse graaf. 

Over de auteur: 
Gerrit van Hezel is in dienst bij Rijkswaterstaat en woont in 

Zwolle. Hij heeft o.a. met Aaldert Pol gepubliceerd over de 

geschiedenis van Schokland, Kraggenburg en de vaarweg van 

Zwolle naar zee, de Zwolse beurtvaart, Zwolle en de “regio” er 

omheen en over het leven en werk van de Duitse planoloog 

Walter Christaller, diens familie en bekendenkring. 

 

Voor ‘verrekijker’ van de Canon De Noordoostpolder schreef 

hij reeds eerder enkele bijdragen. 



De Stichting komt medio 2017 met een nieuwe 
zeer bijzondere uitgave. Deze uitgave zal 
geheel in het teken staan van ‘Noordoostpolder 
75 jaar droog’.  

Het bestuur van de Stichting heeft besloten dat 
deze jubileumuitgave 75 bijzondere momenten 
van ná de drooglegging moet bevatten. 

In 2014 heeft de Stichting de uitgave ‘Voor 
Vorst en Volk’ uitgebracht. Een handzaam 
boekje in A5 Formaat en full color gedrukt die 
een inkijk gaf over alle bezoeken van leden 
van het Koninklijk Huis aan de Noordoostpol-
der sinds haar drooglegging. Van deze uitga-
ve is de eerste druk op enkele boeken na vol-
ledig uitverkocht.  

Ook voor deze nieuwe bijzondere uitgave zal 
de Stichting een beroep moeten doen op spon-
sors en tevens zal er een subsidieverzoek wor-

den gericht aan de gemeente Noordoostpol-
der om deze bijzondere uitgave te kunnen 
bekostigen.  

De verwachting is dat de Stichting een gelimi-
teerde uitgave zal verzorgen maar dat deze 
zeer bijzonder zal zijn juist omdat deze dus 
volledig in het teken van ‘75 jaar droog zal 
staan’.  

Het spreekt voor zich dat er op de schouders 
van de Stichting een zware taak ligt om zeer 
weloverwogen en beargumenteerd de onder-
werpen, het materiaal en de samenstelling van 
deze bijzondere uitgave te realiseren. 

De verwachting is dat de aanschafkosten van 
deze bijzondere jubileumuitgave tussen de  

€ 10,- en € 12,50 zal gaan bedragen. 

Sponsers die een bijdrage willen leveren kun-
nen rekenen op een bijzondere vermelding in 
het boek.  

 

Jubileum uitgave 2017: ‘Noordoostpolder 75 jaar droog’ 

Nieuwe Verrekijker 2017: ‘Kerken in de Noordoostpolder’ 

schillende manieren en vanuit andere kerkge-
nootschappen aangestuurd en stemden daarbij 
hun bezoeken en diensten nauwelijks op elkaar 
af.  

In een poging deze handelingen te coördineren 
stelde de Wieringermeerdirectie de Interkerkelij-
ke Contactcommissie in, die de contacten tussen 
hen en de drie grote kerkgenootschappen 
(Rooms-katholieke kerk, Nederlands Hervormde 
kerk en Gereformeerde kerk) zou moeten be-
spoedigen. Dit alles om de opspelende verschil-
len en verdeeldheid tussen de kerkgenootschap-
pen te temperen. De pragmatische Smeding 
bezorgde de kerkgenootschappen dus zelf een 
positie in het nieuwe land om frictie tussen hen te 
voorkomen. Deze samenwerkingsverbanden 
waren over het algemeen redelijk succesvol in de 
zin dat zij weerslag hadden op het samenleven 
van de pioniers zelf: er werd in de kampen on-
der andere gezamenlijk de mis gevierd.  

Kortom, ook deze verrekijker zal een welkome 
verdieping worden bij het venster 19: “Opbouw 
Samenleving”.  

  

De Stichting zal in 2017 ook het accent leggen 
op een speciale verrekijker namelijk ‘Kerken in 
Noordoostpolder’. Deze verrekijker zal inzage 
geven over hoe het kerkelijk leven zich heeft 
ontwikkeld in de Polder.  

Uiteraard zal er ook aandacht worden ge-
schonken aan de bouwstijlen van de diverse 
kerken die onze polder rijk is.  

Aan de diverse religieuze stromingen zoals de 
Doopsgezinde Gemeente, Christelijke Gerefor-
meerde Kerk, Protestantse kerk Emmeloord, H. 
Michaël-parochie Emmeloord, Nederlands 
Gereformeerde Kerk zal aandacht worden 
geschonken. 

Het doel is ook om over een lange periode 
inzicht te verkrijgen over hoe het kerkelijk le-
ven zich in de Noordoostpolder verhouden 
heeft tot de nieuwe samenleving. 

Feike Boschma heeft in zijn Bachelorscriptie in 
juni 2016 met als titel “Samenlevingsopbouw 
in de Noordoostpolder 1942-1962” het vol-
gende geschreven:  

De komst van de kerk 

“Ondanks de weinig verheffende vooruitzichten 
was de Noordoostpolder dus redelijk populair en 
dankzij die snelle bevolkingsgroei werd de gods-
dienstige verzorging steeds belangrijker. Deze 
kwam echter bijzonder ongeorganiseerd op 
gang. Er kan in deze context gesproken worden 
van een zekere ‘wildgroei’ aan kerkdiensten.  

Predikanten en pastoors werden allen op ver-

“De ontwikkeling van het 

Kerkelijk leven in de 

Noordoostpolder belooft 

een bijzondere verrekijker 

te worden.“ 
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Voormalig interieur van de kerk 
te Kraggenburg  



De vertaling van de gehele Canon zal ruim 
een jaar in beslag nemen en vraagt van alle 
betrokken bij dit project veel inzet.  

Het Stichtingsbestuur is de gemeente zeer 
erkentelijk voor de bijdrage die het mogelijk 
maakt dit vertaalproject te realiseren. 

Doel 
Het doel is dat de Canon op een later tijdstip 
in het Engels wordt gedrukt. Dat betekent dat 
zowel de gemeente, haar inwoners maar ook 
bedrijven een prachtig en waardevol 
(relatie)geschenk hebben wat tot ver over de 
grenzen kan worden gelezen. Dit stimuleert de 
bekendheid van en over ons gebied. Het is een 
prachtig promotiemiddel over onze 
Noordoostpolder. Nu al kunt u op de 
Canonwebsite de vorderingen van de 
vertaling waarnemen. De ‘ramen’ zijn 
inmiddels in het Engels online vertaald.  

 
 
 
 
 
 

Berthoo Lammers 
 

Verantwoordelijk voor de 
website en redactie  

van de Canon. 

Vertaling van de Canon 

Nu de plusleerlingen van het Emelwerda 
College, de Cambridge Engels groep, druk 
bezig zijn met het vertalen van de diverse 
vensters van onze Canon De Noordoostpolder 
is het van groot belang om de site ook in het 
Engels te kunnen tonen. 
 

Joomla! 
Vorig jaar heeft de Stichting voor het Content 
Management Systeem (CMS) Joomla! gekozen. 
De CMS van Joomla! Is opensource, met een 
overzichtelijk beheersgedeelte, waarmee we 
de website makkelijk aan kunnen passen. 
Joomla! biedt standaard al veel functionaliteit, 
levert goede indexeerbaarheid voor 
zoekmachines en is uitbreidbaar met veel 
extra plugins voor bijvoorbeeld social media, 
forums, webshops, evenementenregistratie en 
nog veel meer. Samen met het internetbedrijf 
Cloudfaction uit Hellevoetsluis hebben we de 
conve r s ie  v e r r i ch t .  Ko r tom ,  v ee l 
functionaliteiten.  
 

Gemeente als sponsor 
Vorig jaar heeft de Stichting Canon De Noord-
oostpolder bij de gemeente Noordoostpolder 
een subsidieverzoek ingediend om de 
vertaling in het Engels te kunnen bekostigen. 

Canon website www.canonnoordoostpolder.nl meertalig 

 

 

Berthoo Lammers:  

 

“Het is een groot voordeel 

dat de canonwebsite nu  

omgezet is naar Joomla , 

een Open Source CMS 

systeem.  

 Daarmee is de website 

responsive geworden en 

toonbaar  

voor IPad, PC, Mobiele 

telefoon en laptop. 

Daarmee zijn we voorbereid 

op de toekomst” 
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Colofon 
 

Bestuur Stichting Canon  
De Noordoostpolder  

 
Voorzitter: 
Hans Roefs 

 
Secretaris:  

Wim Logtmeijer  
 

Marketing, Aquisitie & Redactie:  
Aukje van der Molen 

 
Redacteur/Webdesign/Extern adviseur:  

Berthoo Lammers 
 
 

Secretariaat 
Westergolaan 7  

8302 LE Emmeloord  
Telefoon: 0527-698714 

Email: info@canonnoordoostpolder.nl 

Laatste nieuws 

 De Stichting Canon De Noordoostpolder zal een subsidieverzoek 
indienen om in het kader van ‘Noordoostpolder 75 jaar droog’ 
met een speciale jubileumuitgave te komen. Deze Jubileumuit-
gave zal medio 2017 gereed zijn en toont in boekvorm 75 bij-
zondere gebeurtenissen met foto’s over 75 jaar.  

 

 Er komen in 2017 twee nieuwe ‘verrekijkers’. Een zal gaan over 
‘De Kerken in Noordoostpolder’ . De tweede zal gaan over ‘De 
Architectonische opbouw van Nagele’. 

 

 De verkoop van de tweede druk verloopt voorspoedig. Er zijn 
nog maar enkele honderden exemplaren beschikbaar. Als deze 
tweede druk is uitverkocht dan zijn er 4000 boeken van de Ca-
non De Noordoostpolder verkocht. U kunt het boek nog steeds 
verkrijgen bij Boekhandel Marsman in de Lange Nering te Emme-
loord. 

 

 Er zijn nog een zeer beperkt aantal boekjes beschikbaar van de 
jubileumuitgave ‘Vorst en Volk’ (overzicht van alle Koninklijke 
bezoeken afgelegd in de Noordoostpolder sinds de droogleg-
ging). Ook deze zijn nog te verkrijgen bij Boekhandel Marsman 
in de Lange Nering te Emmeloord. 

 

 Collega historische verenigingen:  
         http://www.wieringermeergeschiedenis.nl/weblinks/.  
 


