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Jaarverslag 2020 Canon De Noordoostpolder

De vooruitzichten voor 2020 waren uitstekend, het zou een fantastisch jaar worden. Speerpunt zou
het aan de man brengen van de pas verschenen Engelse editie van het boek Canon De
Noordoostpolder worden. Daarnaast zouden we meewerken aan het organiseren van drie lezingen
over cultuurhistorische onderwerpen, aan een lezing over het Waterloopbos in het kader van de
Maand van de Geschiedenis en aan het organiseren van een busexcursie. En ook: rond 17 april zou
een pop-uptentoonstelling met 25 foto’s over WOII worden georganiseerd. Die dag 75 jaar geleden,
in 1945, werd de Noordoostpolder bevrijd.
Zouden, ja, weliswaar ‘liep het’ tot half maart, maar daarna gooide corona roet in het eten en gingen
plannen niet meer door. Er kwamen echter nieuwe plannen en zaken, waarover hieronder meer.
Het bestuur
Het bestuur bestond (en bestaat) uit: Aukje van de Molen, interim-voorzitter, Egbert de Vos,
secretaris, Martin Mulder, penningmeester en Berthoo Lammers, lid. Deze rolverdeling staat ook in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeld.
De vergaderingen
In 2020 is er zes keer vergaderd. Afgesproken werd dat de vergaderingen door Berthoo Lammers
werden voorgezeten. Aan de orde waren onder meer de impact van corona op onze plannen, de
stand van zaken met betrekking tot de stagnerende verkoop van de boeken, de overleggen met de
gemeente, de locatie van de voormalige luchtwachttorens in Emmeloord en Ens, het aan partijen
gedane aanbod om een bemiddelende rol te spelen in de controverse tussen belanghebbende
partijen over een specifieke markeringspaal (crashpaal) van een neergestort vliegtuig uit WOII, de
website en de financiën. Na de sluiting van de horeca werd bij de secretaris thuis vergaderd.
Boekpresentatie
De Engelse vertaling van het boek Canon De Noordoostpolder werd op 1 december 2019
gepubliceerd. Donderdag 27 februari bood onze interim-voorzitter Aukje van der Molen wethouder
Hans Wijnants in het gemeentehuis het ‘eerste exemplaar’ aan. Enkele foto’s van deze mooie
gebeurtenis staan hieronder.

De wethouder ontving het boek met grote instemming: het uitgeven van de Engelse vertaling paste
perfect binnen het beleid van de gemeente over het ‘aan de man brengen’ van de Noordoostpolder
in binnen- en buitenland.

Verkoop boeken
De verkoop van de boeken werd enthousiast ter hand genomen. De gemeente, enkele bedrijven en
een aantal particulieren hebben exemplaren afgenomen. De belangstelling van de kant van met
name het agrarische bedrijfsleven waarop werd gehoopt, viel echter tegen. Waarschijnlijk speelde de
coronacrisis hierin een rol. Daarop is besloten de verkoopactiviteiten richting bedrijfsleven voorlopig
op te schorten.
Subsidie gemeente definitief toegekend
De gemeente heeft onze subsidieaanvraag van € 10.000,00 voor het in het Engels vertalen en
publiceren van het boek Canon De Noordoostpolder bij brief van 14 mei definitief vastgesteld. Wij
zijn daar erg blij mee.

Activiteiten
De in januari en februari geplande activiteiten konden doorgaan. Vanaf 11 maart gold er vanwege
corona een lockdown met aansluitend zeer beperkende maatregelen voor publieke ruimtes en
activiteiten. Dit betekende dat ‘vrijwel niets’ meer mogelijk was. Zie hieronder voor een overzicht.
Datum
22 januari
30 januari

27 februari

Activiteit
afscheid van secretaris/penningmeester, Wim Logtmeijer, met een lunch in
’t Voorhuys
in samenwerking met Vrienden van Schokland, het CHC en de bibliotheek
vertelde Herman Snelders over mythes. Een leuke lezing, maar de opkomst was
gering: slechts 15 personen. We vragen ons af of een onderwerp dat de polder
niet direct raakt, zinvol is
schrijfster Eva Vriend vertelde in de bibliotheek levendig over haar nieuwe boek
‘Eens ging de zee hier tekeer’. Het boek verhaalt over hoe vier
Zuiderzeevisserfamilies (uit Urk, Wieringen, Volendam en Spakenburg) de
moeilijke tijd van de afsluiting van de Zuiderzee en de inpolderingen hebben
beleefd. Hun werd hun werk en daarmee feitelijk hun bestaan afgenomen en ze
moesten nieuwe middelen van levensonderhoud vinden.
Hoe keken ze daarnaar, hoe zijn ze ermee omgegaan, welke gevolgen heeft het
voor hen gehad, ook op sociaal gebied en hoe gaat het zoveel jaar na dato nu
met deze families?

------------------26 maart
17 april
10 september
24 oktober
9 december

Met een opkomst van ongeveer 80 personen was de avond heel geslaagd
--------------vanaf 11 maart: beperkende maatregelen vanwege corona---------------presentatie van paleontoloog Dick Mol over prehistorische vondsten in de
Noordoostpolder: afgelast
pop-uptentoonstelling met foto’s in het kader van 75 jaar bevrijding: afgelast
lezing over Waterloopbos: afgelast
busexcursie ‘de Dijk op’ in het kader van de Maand van de Geschiedenis: afgelast
symposium over Schokland: afgelast

Luchtwachttorens
Historisch geograaf Sandra van Lochem hield op 31 januari 2019 in de bibliotheek in Emmeloord een
lezing over de drie militaire uitkijktorens in Noordoostpolder (in bossen van Emmeloord en Ens) en
Urk. De torens stonden daar van 1953 tot 1965. De Canon heeft aan deze lezing een vervolg gegeven
met als resultaat dat de gemeente de funderingen van de torens in Emmeloord en Ens heeft
opgegraven en blootgelegd. Het is de bedoeling bij deze locaties infopanelen te plaatsen en door een
gemeentebestuurder te laten ‘openen’.

Fundering in Emmeloord

Fundering in Ens

Vliegtuigwrakken
Stichting Ongeland heeft tot doel het levend houden van herinneringen aan de Tweede
Wereldoorlog. In dit kader heeft zij in aanpalende bermen van kavels waar bommenwerpers in
Noordoostpolder (en Zuidelijk Flevoland) zijn neergekomen markeringspalen, zogenaamde
crashpalen, geplaatst. Voor onderzoek en plaatsing van deze palen heeft de gemeente
Noordoostpolder de stichting een subsidie verstrekt.
Nu doet zich het geval voor dat gerespecteerd WOII-onderzoeker, de heer Teunis Schuurman uit
Vollenhove, de gedegenheid van veel onderzoeken van de stichting in twijfel trekt. Ook zet hij grote
vraagtekens bij de juistheid van de locaties waar sommige crashpalen zijn geplaatst.
Deze verschillen van inzichten hebben geleid tot onderlinge disputen, ook uitgevochten in de pers,
waarbij de toon soms gekwalificeerd kan worden als ‘met modder gooien’. De Canon heeft belang bij
een juiste documentatie over de geschiedenis van Noordoostpolder. Ze heeft daarom partijen
aangeboden te bemiddelen in een felomstreden kwestie. Het gaat om de locatie van de Avro
Lancaster JA 702, een Engelse bommenwerper die in de nacht van 30 op 31 januari 1944 in
Noordoostpolder is neergestort. Maar was dat aan de Oosterringweg of aan de Zuidermiddenweg?
Wij hebben met beide partijen gesproken en een eigen onderzoek uitgevoerd. De bevindingen
hebben we voor commentaar aan partijen voorgelegd. Omdat deze zaak per 31 december nog loopt,
wordt in dit jaarverslag niet dieper op deze kwestie ingegaan.

Crashpaal Oosterringweg
Avro Lancaster JA702

Herdenkingsmonument Lindeweg
Avro Lancaster JA902

(of hoort deze paal aan de Zuidermiddenweg te staan?)

Overleggen met gemeente
In 2020 was er twee keer een overleg met erfgoedambtenaren van de gemeente. Doel van deze
overleggen is onderling contact te houden over ‘wat er speelt’. Op die wijze informeren en
versterken we elkaar. Zo is bijvoorbeeld gesproken over ontwikkelingen ten aanzien van het uitgeven
van de Engelse vertaling van Canon De Noordoostpolder, de subsidieverantwoording ervan, het aan
de man brengen van de boeken, het vrijmaken van de funderingen van de luchtwachttorens, de
controverse over de locaties van vliegtuigwrakken en de huisvesting van een cultuurhistorisch
archief. Deze overleggen waarderen we zeer.
Andere zaken
12 maart – Bijwonen 4e Erfgoedtafel in Nagele, een initiatief van de provincie Flevoland. Doel was te
komen tot een duurzame Flevolandse overlegstructuur tussen overheden,
erfgoedprofessionals, gebiedspartners en vrijwilligers op het gebied van erfgoed. Alle
aanwezigen konden vertellen over hun eigen activiteiten en initiatieven.
Daarnaast is het FARO-verdrag aan de orde geweest. Dit is een Europees verdrag ter
bevordering van deelname van eenieder aan de samenleving door het benadrukken van
de maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed.
door het jaar heen – uit een nalatenschap is een aantal boeken over de Noordoostpolder en
Flevoland verkregen;
- aandacht voor:
a. kunst uit het voormalige ziekenhuis, dat op termijn gesloopt wordt;
b. het schrijven van een verrekijker als afgeleide van een kerkenvisie;
c. ontwikkelingen over een centraal punt van archivering van geschiedenis en
cultuurhistorie van Noordoostpolder;
d. een te leveren bijdrage aan een kerstbijlage van weekblad de
Noordoostpolder door gesprek met journalist van het blad.
Website
Canon The Noordoostpolder is op de website gepubliceerd. Een hele klus, maar gelukt!
Een vooruitblik
Hoe 2021 vanwege corona zal verlopen valt niet te zeggen. Er zullen in elk geval de nodige
beperkingen ten aanzien van bijeenkomsten zijn. Dat wil niet zeggen dat er niets door kan gaan. Zo
kunnen we de projecten ‘Luchtwachttorens’ en ‘Vliegtuigwrakken’ afronden. Daarnaast is het de
bedoeling een Nederlandse update van Canon De Noordoostpolder op de website te plaatsen.
We houden de vinger aan de pols bij erfgoedrelevante ontwikkelingen en blijven initiatieven nemen
om de geschiedenis van onze mooie polder over het voetlicht te brengen.

De voorzitter,

De secretaris,

Aukje van der Molen

Egbert de Vos

