Jaarverslag 2019 Canon De Noordoostpolder

Het jaar 2019 kenmerkte zich door het aantreden van het nieuwe bestuur en het nieuw leven
inblazen van het vertaalwerk van de tweede editie van de Canon in het Engels. Daarnaast zijn weer
enkele lezingen en een excursie georganiseerd. Het bestuur heeft zich voorgenomen deze lijn voort
te zetten in een niet aflatende aandacht voor de unieke geschiedenis van de Noordoostpolder.
Het bestuur
Per 1 januari trad de secretaris/penningmeester af en traden een nieuwe secretaris en een nieuwe
penningmeester aan. In de loop van het jaar is de interim-voorzitter afgetreden en werd ‘gewoon’
lid, en is een ‘gewoon’ lid interim-voorzitter geworden. Het bestuur is daarmee als volgt
samengesteld: Aukje van de Molen, interim-voorzitter, Egbert de Vos, secretaris, Martin Mulder,
penningmeester en Berthoo Lammers, lid. Al deze bestuurswisselingen zijn in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel vastgelegd.
De vergaderingen
In 2019 is er 8 keer vergaderd. Aan de orde waren uiteraard vaak de stand van zaken betreffende de
vertaling, de te ondernemen activiteiten, website en twitter en de financiën. In de meeste gevallen
werd vergaderd in ’t Voorhuys.
The first English edition
Er is hard gewerkt aan correcties en lay-out van de Engelse conceptvertaling van de tweede editie
van de Canon. Die inspanningen hebben geresulteerd in het drukken van 750 exemplaren van de
eerste Engelse uitgave van de Canon. Het boekwerk kwam per 1 december beschikbaar.
Doel van de vertaling is uiteraard het bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht brengen
van de unieke geschiedenis van de Noordoostpolder. In het bijzonder richten we ons nu op bedrijven,
musea, scholen voor voortgezet onderwijs en uiteraard de gemeente. Hun internationale relaties en
bezoekers kunnen zij dan een fraai exemplaar van hèt boekwerk van Noordoostpolder aanbieden.
Daarmee krijgt de oorsprong van hun producten en diensten een historische basis, waarmee ons
doel met deze uitgave ook weer een stapje dichterbij komt. Dat namelijk het tot ver buiten de
gemeentegrenzen bekend maken van de unieke wordingsgeschiedenis van onze polder.
De activiteiten
In samenwerking met andere organisaties is een aantal activiteiten georganiseerd. Onder meer
waren dat lezingen over historische onderwerpen en een busexcursie langs het watererfgoed van de
polder. Zo was er:
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- 31 januari: een interessante lezing van Sandra van Lochem in de bibliotheek in Emmeloord over
luchtwachttorens, in het bijzonder die in Emmeloord, Ens en Urk; er was volop belangstelling;
naderhand is overleg met de gemeente gevoerd over het “vrijmaken” van de locaties en het plaatsen
van een maquette; dit overleg loopt nog;
- 21 februari: een lezing van maritiem archeoloog Yftinus van Popta over de opgraving bij Rutten in
de zomer van 2018 van een vroeg-18e-eeuws koopvaardijschip;
- 1 september: de opening van een expo over het werk van Mien Ruys in Museum Nagele met een
inleiding door de heer Leo dan Dulk, haar biograaf;

Expo werk Mien Ruys in Museum Nagele
- 19 oktober: ’s morgens een bustocht door voornamelijk het westelijke deel van de polder; de heren
Bert Warmolds van het Waterschap Zuiderzeeland en Klaas van der Wielen van de provincie
Flevoland gaven tekst en uitleg over de waterbeheersing en vaarwegen in de Noordoostpolder,
kortom over ons watererfgoed; meer dan 50 deelnemers waardeerden deze excursie in hoge mate;

De waterinlaat aan de Noordermeerdijk
’s middags in de bibliotheek in Emmeloord lezingen van André van Holk van
Batavialand en Lodewijk van Kemenade van Landschapsbeheer Flevoland; zij spraken over maritieme
archeologie en landschapsbeheer. Aan de orde kwamen: gevonden scheepswrakken, de markering
ervan, bietenbruggen en nog steeds in tochten zichtbare zwaaikommen voor schepen; de lezingen
werden door zo’n 30 mensen bijgewoond;
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- 21 november: in de bibliotheek in Emmeloord een lezing door professor Carla van Baalen over de
razzia’s in het najaar van 1944 en de achtergronden daarvan; eerder had zij hierover het boek
“Paradijs in Oorlogstijd. Onderduikers in de Noordoostpolder, 1942-1945” geschreven; er kwamen
ongeveer 130 belangstellenden op deze erg interessante lezing af; na afloop werd nog lang
nagepraat.

Impressie van de opkomst bij de lezing van prof. Carla van Baalen over de razzia’s in 1944
Overige zaken, contacten en samenwerkingen
Contacten werden onderhouden met de gemeente, het CultuurHistorisch Centrum, de vereniging
“Vrienden van Schokland” en de bibliotheek in Emmeloord. Met deze “clubs” is ook samengewerkt
om verschillende activiteiten te kunnen organiseren.
Met de gemeente is overleg gevoerd over onder andere de voortgang van de vertaling van de Canon.
Daarbij zijn ook andere zaken aan de orde geweest, bijvoorbeeld de zelfstandige positie van de
Canon in relatie tot andere verenigingen die zich met de cultuurhistorie van de polder bezighouden.
Nog een keer werd het belang van een goede onderlinge band en informatie-uitwisseling bevestigd.
Medewerking hebben we gegeven aan het fotoproject WOII in 100 foto’s van het NIOD.
Op 8 februari en 21 maart was er een vertegenwoordiging van ons bij bijeenkomsten over
respectievelijk Watererfgoed Noordoostpolder en Urk en een kerkenvisie over Flevoland.
Op 6 september hebben we acte de présence gegeven bij de onthulling van een gedenkplaat voor de
slachtoffers van het in 1944 op die datum door een Engelse vliegtuigbom getroffen schip de ‘Tjoba’.
Dat schip lag die dag afgemeerd nabij de Friese Sluis in de Lemstervaart in de toen net drooggelegde
‘Noordoostelijke Polder’. Bij dit ongeluk kwamen de schipper, Hendrik Hartman, zijn vrouw, Lina
Booij en drie van hun zes kinderen om het leven.

Gedenkplaat slachtoffers de ‘Tjoba’ als gevolg van een Engelse vliegtuigbom bij de Friese sluis
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Op 17 oktober was er een bijeenkomst van de Erfgoedtafel van de provincie Flevoland. Wij waren
aanwezig.
Op 6 december waren twee leden van het bestuur bij een presentatie in Batavialand met als
onderwerp: “Zichtbaar maken van erfgoed”. Onder andere werden plannen en mogelijkheden
gepresenteerd om verborgen erfgoed - zoals in de Zuiderzee gezonken schepen - tastbaar te maken.
Hierbij is te denken aan het toepassen van virtual realitytechniek.
Een vooruitblik
Speerpunt zal zeker zijn het aan de man brengen van de in december verschenen Engelse editie van
het boek Canon The Noordoostpolder. We gaan ervoor.
2020 wordt een historisch jaar: het is dan 75 jaar geleden dat Nederland en dus ook de
Noordoostpolder werd bevrijd van het Duitse juk. Het is de bedoeling daarom rond 17 april – de dag
in 1945 dat de Noordoostpolder werd bevrijd - een pop-uptentoonsteling van 25 foto’s over WOII in
Flevoland in Emmeloord te houden.
Daarnaast zijn in het eerste halfjaar drie lezingen over cultuurhistorische onderwerpen gepland. In de
tweede helft van 2020 is het de bedoeling een lezing over het Waterloopbos te houden en weer een
busexcursie in het kader van de Maand van de Geschiedenis te organiseren.

U ziet, activiteiten en plannen volop: de Canon leeft!

De voorzitter,

De secretaris

Aukje van de Molen

Egbert de Vos

ps. Door de coronacrisis zijn veel activiteiten geannuleerd. Hopelijk kunnen deze op een later tijdstip
toch doorgang vinden.
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