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Als u deze bijdrage doorbladert, dan
onderstrepen alleen al de foto's het gelijk van
mijn stelling. Het is met gevoelens van trots
en warmte dat wij alle keren de rol van
gastheer op ons hebben genomen.
Ik spreek de wens uit dat ook in de toekomst
nog vaak een draaiboek in elkaar gezet mag
worden om leden van het koninklijk huis te
ontvangen. Wij doen dat met liefde.
Aucke van der Werff
Burgemeester Noordoostpolder

Foto George Appelo, ontvangen via Gemeente Noordoostpolder

Voorwoord burgemeester Noordoostpolder

Bij een canon mag de relatie tussen het
gebied en het vorstenhuis niet onbesproken
blijven. Dit boekje bij de Canon De
Noordoostpolder dient daartoe. Het
vorstenhuis en Noordoostpolder zijn goede
bekenden van elkaar. Waarschijnlijk omdat
onze gemeente in de erfenis van Lely zo'n
prominente plaats inneemt, mogen wij ons
verblijden met een warme belangstelling van
ons vorstenhuis.
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Stamboom_Beatrix_van_Oranje-Nassau_(1938)

Stamboom prinses Beatrix
7

Wilhelmina van Oranje-Nassau is van 1890 tot 1948 Koningin der Nederlanden. Prinses
Juliana volgt haar op in die functie van1948 tot 1980. Prinses Beatrix volgt weer koningin
Juliana op van 1980 tot 2013. Op 30 april 2013 wordt haar oudste zoon kroonprins
Willem-Alexander Koning der Nederlanden.

Inleiding

www.pimvandermaden.com, foto Pim van der Maden

Er is een bijzondere relatie van dit gebied geweest met de vorst of algemeen gezegd met
de overheid. Toen het huidige gebied van de Noordoostpolder nog voor een groot deel
onder water stond, waren de droge stukken in het bezit van lokale heersers. Na
1813/1815, bij het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden (nu 200 jaar geleden),
behoorden deze streken - hetzij nat, hetzij droog – ook daarbij.
Altijd hebben de vorsten of de overheden belangstelling voor dit gebied gehad. Met de
vorsten of vorstinnen uit het Huis Oranje wordt dat wel heel zichtbaar. Dat komt mede
door de moderne technieken, die alle bezoeken van de laatste 70 jaar nauwkeurig weten
vast te leggen. Aardig is dan te zien hoe in de laatste decennia de verhouding tussen
Vorst en Volk ook met de democratiserings-tendensen in de huidige samenleving mee
ontwikkelt.
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Kaartontwerp: Hans Hollestelle, Kampen

De buitengewone Noordoostpolder

9

Van graaf Willem de Derde van Holland (zie
tekening) ontvangt heer Johan de Eerste van
Kuinre onder meer Emelwaard, Munnikeburen
en de hoge rechtspraak op Urk. Deze graaf die
aanspraak dacht te maken op Friesland,
schroomt niet om in tijden van oorlog met de
Friezen kaperbrieven – ook aan de heer van
Kuinre – uit te geven. Deze brieven geven
recht op het kapen van schepen.
De piraterij die de heer van Kuinre gedoogt en
waaraan hij soms deelneemt, neemt zulke
vormen aan dat er voortdurend strijd is met de
Hanzesteden uit het Oostzeegebied. In 1376
wordt Herman de Eerste, heer van Kuinre, bij
Stavoren als wraak voor de piraterij vermoord.

1287, Heren van Kuinre

https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-1906-2542

De oudste vermeldingen van vorsten die
heersen over onze gebieden, betreffen de
heren van Kuinre. Van oorsprong zijn het
bisschoppelijke ministerialen die
langzamerhand riddermatig worden en
leengoederen verwerven, o.a. van de graaf
van Holland.
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De heren van Kuinre
begrijpen wel dat hun dagen
geteld zijn. Zij verkopen de
heerlijkheid aan de bisschop
van Utrecht en na enige tijd
verdwijnt dit geslacht in de
geschiedenis.
In 1528 neemt Karel de vijfde
het landsheerlijk gezag van
de bisschop over. Hij besluit
om de burcht af te breken en
met het puin een versterkte
veste in Genemuiden te
bouwen.
11

Portret van Albrecht van Beieren, Hollandse School ca. 1600. Coll. Haags Historisch Museum, Den Haag

1398, Kaperoorlog

In 1398 wordt er weer
gevochten en de inwoners
van Kuinre erkennen de graaf
van Holland, Albrecht van
Beieren als hun heer. De
bisschop van Utrecht probeert
zijn gezag te herstellen.

2013, Burcht in het Kuinderbos

www.archeoroute.nl/Middeleeuwers/

Met het verdwijnen van de heren van Kuinre en het afbreken van de burcht is nog maar
weinig tastbaars over van deze bijzondere geschiedenis. In het Kuinderbos is getracht de
eerste burcht aanschouwelijk te maken. Ook leeft de burcht voort in het wapen van de
gemeente Noordoostpolder. Zo blijft er toch iets over uit deze bewogen tijd.
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Onderwijzer Arnoldus Legebeke komt in
1859 samen met de pastoor van Schokland
tot de conclusie dat de toestand op het
eiland onhoudbaar is geworden. Hun
verzoek aan de regering om het eiland te
ontruimen wordt ingewilligd. Op 16
december 1858 bekrachtigt koning Willem
III (foto) een wet waarin de ontruiming van
Schokland wordt aangekondigd. Schokkers
gaan akkoord met een schadeloosstelling
en verhuizen in de zomer van 1859.

http://koningshuis.files.wordpress.com/2009/06/willem-iii-2.jpg

1859, Ontruiming van Schokland
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Tot het midden van de 19de eeuw is in de
geschiedenis geen directe vorstelijke
belangstelling voor ons gebied terug te
vinden. De armoede was op het eiland
Schokland de laatste decennia zeer
toegenomen en overheidsgeld was niet
beschikbaar voor de leniging van de ergste
nood.

De drooglegging van de
noordelijke oost polder is
begonnen op 2 februari
1937; op 3 oktober 1939
wordt de dijk tussen
Lemmer en Urk gesloten.
De polder valt op 9
september 1942 officieel
droog. Nederland is met
48.000 ha vruchtbare
grond uitgebreid.

1918, Zuiderzeewet

www.nieuwlanderfgoed.nl/studiecentrum/themas/wieg-van-flevoland/zuiderzeewet; krantencollectie

In 1918 is de wet voor het
droogleggen van de
Zuiderzee in de Tweede
Kamer der StatenGeneraal aangenomen en
koningin Wilhelmina heeft
deze wet (na aanneming in
de Eerste Kamer) op 14
juni 1918 ondertekend.
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www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/KONB05:107

1929, Zuiderzeewerken
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Dan blijven deze gebieden (voor zo ver we weten) een poos verstoken van vorstelijke
belangstelling. Pas na 1918 wanneer de Zuiderzeewerken een aanvang nemen is er
weer vorstelijk bezoek: 29 augustus 1929 bezoeken koningin Wilhelmina en prinses
Juliana de Zuiderzeewerken. Vanaf station Schagen rijdt men naar de afsluitdijk in

1944, Mijnenveegdienst, Engeland

Fotocoll. Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Gedurende de bezetting is het werk aan de droogmaking van de Noordoostelijke Polder
door gegaan. Toch blijkt ook dan nog vorstelijke belangstelling voor ons gebied.
Misschien wat ver gezocht, maar toch: bij haar bezoek aan de Mijnenveegdienst te
Parkeston Quay heeft koningin Wilhelmina aan boord van de mijnenveger Hr. Ms.
Schokland de thee gebruikt.
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Bij de Ramspolbrug verwelkomt
landdrost Sikke Smeding het
koninklijk paar. Er staat een
straffe wind.

www.flevolandbovenwater.nl; doc.9009682 (Nieuw Land Erfgoedcentrum; foto: Potuyt)

1951, Aankomst bij Ramspol
Na de troonswisseling in 1948
bezoeken koningin Juliana en
prins Bernhard op 13 juli 1951
de Noordoostpolder, die dan nog
volop in ontwikkeling is.

1951, Walcherse boer, Ens

www.flevolandsgeheugen.nl/5342/nl/voorkeursgroepen-in-de-noordoostpolder-pioniers;(Coll. R.Winter)

Koningin Juliana
bezoekt aan de
Zwijnsweg in Ens
de familie Cevaal
afkomstig uit
Veere. Boer
Johannes Cevaal
(voorop met Sikko
Smeding) en
daarachter zijn
vrouw Johanna
zijn gekleed in
Zeeuwse
klederdracht.
De koningin stelt
diverse vragen
waaruit haar
belangstelling
blijkt voor het wel
en wee van de
vroegere
bewoners van het
verdronken
Walcheren.
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www.flickr.com/photos/nieuw_land/8654920480/in/set-72157633259647924/ ;Nieuw Land Erfgoedcentrum

1951, Begroeting in Marknesse
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In Marknesse ontmoet de koningin Grietje de Jong, het eerste kind dat in het
geboorteregister van de Noordoostpolder is ingeschreven (10-8-1942). Zij mag het
veldboeket aanbieden en de koningin toespreken; zie ook de pagina met audio-selectie.

1951, Landbouwsmederij Weevers, Marknesse

www.flevolandbovenwater.nl; doc.10033133 (Nieuw Land Erfgoedcentrum/Fotocoll. Roel Winter)

Als koningin Juliana en prins Bernhard een bezoek brengen aan de Noordoostpolder,
besteedt vooral de koningin veel aandacht aan persoonlijke ontmoetingen, onder
anderen met Truus (‘Moeder’) Weevers (in gebloemde jurk). Als een hofdame aangeeft
dat het bezoek lang genoeg heeft geduurd zegt ze: “dat bepaal ik zelf”.

20

Foltocoll. Aaldert Pol/Foto C. de Boer

1951, Schokkerhaven
2121

Prins Bernhard heeft een eigen programma en bezoekt onder andere Schokkerhaven.
Daar worden zolderbakken geladen met stortsteen voor de bouw van de Oosterpolder
(Oostelijk Flevoland). Ingenieurs van de Zuiderzeewerken geven een toelichting.

1952, Deelname aan Concours Hippique

Fotocollectie Henk Hoekstra, Emmeloord

De Landelijke Rijvereniging NOP viert in 2011 feest: zij bestaat dan 60 jaar. In 1952
organiseert de rijvereniging ter gelegenheid van 'Tien jaar Noordoostpolder’ het eerste
Concours Hippique, met onder anderen prins Bernhard als deelnemer. De prins wordt
begroet door Adriaan Blaauboer, secretaris van het Openbaar Lichaam De
Noordoostelijke Polder.

22

http://proxy.handle.net/10648/6811302e-1ad9-102f-85b3-003048976d84 (NA/Collectie Spaarnestad)

1956, Defilé Soestdijk(1)
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Tijdens het Koninginnedagdefilé langs het bordes van Paleis Soestdijk geven
polderpioniers acte de présence en rijden langs met een boerenwagen met schoven stro
uit de Noordoostpolder.

1956, Defilé Soestdijk(2)

http://proxy.handle.net/10648/681130c4-1ad9-102f-85b3-003048976d84 (NA/ Collectie Spaarnestad)

Na afloop van het Koninginnedagdefilé onderhoudt koningin Juliana zich met een groep
pioniers uit de Noordoostpolder, voorzien van kruiwagens en scheppen.
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www.anp-archief.nl/page/91249/nl; foto ANP/Beneluxpress

1956, Waterloopkundig Laboratorium
25

Groothertogin Charlotte van Luxemburg, haar echtgenoot prins Felix en koningin Juliana
(links op de punt) bekijken bij het WL op de Voorst een stromingsmodel van de Nieuwe
Waterweg. Het Luxemburgse paar brengt een staatsbezoek aan Nederland. Prof. Jo
Thijsse, de oprichter en eerste directeur van WL geeft uitleg.

1961, Jacht in Kraggenburg

Fotocollectie Miep Potters-van Saaze

In het gebied rond Kraggenburg gaat
prins Bernhard op jacht. Hij gebruikt de
lunch in HCR van Saaze. Hier is hij in
gesprek met Gré van Saaze-de Groot.
In 1961 wordt Prins Bernhard benoemd
tot eerste president van het
internationale Wereld Natuur Fonds,
wereldwijd bekend als WWF (World
Wide Fund for Nature) en gevestigd in
Zwitserland.
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www.flevolandbovenwater.nl; doc.36862 (Nieuw Land /Fotocoll. Gemeente Noordoostpolder).

1963, De Deel, Emmeloord
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In 1963 is prinses
Beatrix op
werkbezoek in de
Noordoostpolder.
Bij restaurant ’t
Voorhuys krijgt ze
bloemen van
Janke Beima,
leerlinge zesde
klas van de Guido
de Brèsschool.
Links François M.
van Panthaleon
baron van Eck, de
eerste burgemeester van
Noordoostpolder.

1963, Museum Schokland

www.flickr.com/photos/nieuw_land/8653837455/in/set-72157633259647924/; Coll. Nieuw Land

Daarna gaat het werkbezoek
verder op Schokland. Er wordt
een bezoek gebracht aan het
oudheidkundig- en
archeologisch museum in
gezelschap van Gerrit van der
Heide, hoofd van de afdeling
oudheidkundig onderzoek van
de directie dienst
Wieringermeer.
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www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/ANP01:10225649

1963, Waterloopkundig Laboratorium
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Na het bezoek aan Schokland vertrekt het gezelschap naar Kraggenburg. In de
stromende regen wordt het Waterloopkundig Laboratorium bezocht. De prinses en haar
gevolg maken een ritje langs een van de modellen die daar nagebouwd zijn. Hier een
model van het Amsterdam – Rijnkanaal. De prinses vertrekt daarna naar Overijssel.

1967, Welkom met erehaag, Emmeloord

www.gahetna.nl; bestand 920-8407 (Nationaal Archief/collectie Anefo, foto Eric Koch)

Op 8 november 1967 bezoekt koningin Juliana de Noordoostpolder. De landelijke
ruitervereniging staat met een erehaag opgesteld bij de Landbouwpraktijkschool.
Bloemen worden aangeboden door Henriëtte van Panthaleon van Eck.
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www.flevolandbovenwater.nl; doc. 36873 (Nieuw Land/Fotocoll. Gemeente Noordoostpolder/Foto M.Tank)

1967, Landbouwpraktijkschool, Emmeloord
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In de Landbouwpraktijkschool worden diverse personen aan de koningin voorgesteld; de
genodigden worden daarbij geacht de koningin met majesteit aan te spreken, zo vermeldt
de uitnodiging. Hier bekijkt het gezelschap de praktijkhal van de school.

1967, Prins Willem Alexander Hal

www.gahetna.nl; bestand 920-8408 (Nationaal Archief/collectie Anefo, foto Eric Koch)

Bij de Sporthal wordt de koningin begroet door Berend-Jan Blikman, wethouder
sportzaken. Met een (hegge)schaar wordt het lint doorgeknipt waardoor de naam “Prins
Willem Alexander Hal” vrijkomt en daarmee is de nieuwe sporthal officieel geopend.
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www.gahetna.nl; bestand 920-8411 (Nationaal Archief/collectie Anefo, foto Eric Koch)

1967, De Deel, Emmeloord
33

Na een rondleiding door de PWA-hal vertrekt het gezelschap naar De Deel waar o.a. een
zang- en bloemenhulde plaatsvindt. In ’t Voorhuys wordt vervolgens de lunch gebruikt.
Tijdens de lunch krijgt de koningin een zakje aardappelen aangeboden. Het menukaartje
is bewaard gebleven in het archief van de gemeente Noordoostpolder.

1969, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

www.nlrmuseum.nl/ Foto Ge van der Werff

Van een proefdraaiplaats met een paar pioniers in 1957, groeide het NLR in
Noordoostpolder naar een gebouwencomplex waar nu 250 technici werken. Koningin
Juliana bezoekt in april 1969 het NLR dat dan feestelijk vijftig jaar luchtvaart-onderzoek
viert. Zij bekijkt hier een windtunnelmodel van een Fokker F2 uit 1920. Rechts prof.
Hendricus Bergh, leider hoofdafdeling Stromingen.
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Prins Claus geeft hier het startsein
voor de tweede fase van het
bouwproject Revelsant met het
planten van een boom van 16 meter
ter illustratie dat er in de nieuwe
woonwijk veel aandacht voor groen is.

www.flevolandbovenwater.nl; doc.10006669 (Fotocoll. Gemeente Noordoostpolder; Foto Hans Veenhuis)

1972, Revelsant fase 2
35

Revelsant bestaat al 46 jaar (bouwjaar
1969). Op zich nog een jonge wijk
gezien het feit dat de Noordoostpolder
zo’n 70 jaar bestaat.
De bewoners zijn vanaf het begin
nauw betrokken geweest bij het
ontwerp van de wijk, met name bij de
plaatsing van de woningen en andere
voorzieningen. Dat is voor die tijd
uniek geweest. Met name in het
oostelijk deel van de wijk rond de
hofjes en woonerven is veel groen
gesitueerd.

1977, Waterloopkundig Laboratorium

www.deltares.nl; via Margriet Roukema, Deltares

Bezoek van Johan Ferrier, president van Suriname, vergezeld van koningin Juliana. Hier
rondgang door het Waterloopkundig Laboratorium. Rechts Jo Vinje, hoofd van de WLvestiging Noordoostpolder.
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www.flevolandbovenwater.nl; doc.10005148 (Gemeente Noordoostpolder; Foto Hans Veenhuis).

1977, Wereldnatuurfonds
37

In 1977 wordt een grote inzamelingsactie van het Wereldnatuurfonds gehouden, met als
motto “Geef om de natuur”. De collectanten gaan op pad, maar het streefbedrag van 50
miljoen wordt niet gehaald (er wordt 8 miljoen opgehaald). Op de voorlichtingsbijeenkomst in 't Voorhuys wordt aan de aanwezige prins Bernhard het eerste boek "De
natuur in mensenhand" uitgereikt. Rechts burgemeester Gauke Loopstra.

1979, Waterloopkundig Laboratorium

www.deltares.nl; via Margriet Roukema, Deltares

In april 1979 vergezelt koningin Juliana de president van Bangladesh, Ziaur Rahman
tijdens diens staatsbezoek aan Nederland. Ook met deze buitenlandse gasten wordt weer
het Waterloopkundig Laboratorium bezocht. Rahman’s interesse zal zeker te maken
hebben met de geografische ligging van zijn land. Ton van der Meulen, hoofd afdeling
Afsluitingswerken geeft een toelichting over de stormvloedkering in de Oosterschelde.
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Prins Claus laat zijn
echtgenote een
stukje fruit proeven
bij het bezoek aan
het fruitteeltbedrijf
van de familie
Besseling
in Kraggenburg.
Koningin Beatrix
staat hier tussen de
heer en mevrouw
Besseling; rechts
zoon René.

www.anp-archief.nl/page/2191078/nl (ANP Foundation-Foto: Ruud Hoff)

1981, Fruitteelt Kraggenburg
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In 1981 brengt
het koninklijk
paar een bezoek
aan Urk,
Kraggenburg en
Noord West
Overijssel.

1984, Balansruiters

www.flevolandbovenwater.nl; doc. 10005903 (Gemeente Noordoostpolder, foto: Hans Veenhuis).

Opening door prinses Margriet van de nieuwe manege-binnenbak van de Balansruiters in
Emmeloord. Rechts voorzitter Durk Dooper en instructrice Nienke Jaarsma.
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www.flevolandbovenwater.nl; doc. 36784 (Nieuw Land /Fotocoll. Gemeente Noordoostpolder).

1984, Nieuwe hal Geesink
41

Het in 1875 als wagenmakerij opgerichte bedrijf in Weesp, is in 1968 door brand
verwoest en vervolgens in Emmeloord herbouwd. De nieuwe fabriekshal wordt door prins
Bernhard geopend; technische directeur Henk Valkema geeft een toelichting.

1986, Provincie Flevoland

www.flevolandbovenwater.nl/dcf/themas/amsterdammer/15Groot.htm

Roelf Hofstee Holtrop, de toenmalige burgemeester van de Noordoostpolder, is
enthousiast over een provincie Flevoland. Hij slaagt erin de gemeenteraad achter zich te
krijgen. In 1986 worden de Noordoostpolder en Urk bij de twaalfde provincie ingedeeld.
Op 9 januari 1986 laat Han Lammers de officiële handeling over aan koningin Beatrix.
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Foto Hans Veenhuis, ontvangen via Anita Maarssen, Orchideeën Hoeve

1987, Orchideeën Hoeve, Luttelgeest
43

Tijdens zijn werkbezoek aan
de Noordoostpolder bezoekt
prins Claus ook de
Orchideeën Hoeve in
Luttelgeest waar eigenaar
Thomas Maarssen de
duidelijk geïnteresseerde
prins uitleg geeft over zijn
bedrijf. Prins Claus toont
daarbij vooral belangstelling
voor de vermeerdering van
orchideeën, waarbij hem een
complete vermeerderinglijn
getoond wordt. Het uitzaaien
in flessen speelt daarbij een
grote rol. Het hele proces
van kruisen tot plant in de
bloempot neemt vijf jaar in
beslag. Achter Thomas
Maarssen, burgemeester
Roelf Hofstee Holtrop.

1988, Nederlandse Algemene Keuringsdienst

www.flevolandbovenwater.nl; doc. 36901 (Nieuw Land /Fotocoll. Gemeente Noordoostpolder).

De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van
landbouwgewassen. Op werkbezoek in 1986 krijgt koningin Beatrix een rondleiding door
het bedrijf. 25 jaar later maken koning Willem-Alexander en koningin Máxima ook kennis
met de NAK. Rechts mevrouw Ineke Mastenbroek, voormalig technisch directeur.

44

www.flevolandbovenwater.nl; doc. 10004880 (Nieuw Land /Gemeente Noordoostpolder).

1988, Museum Schokland
45

In het museum Schokland opent prins Bernhard de tentoonstelling “Het Levend Lijk”. De
tentoonstelling geeft een beeld van een gereconstrueerd grafveld van de oudste skeletten,
die zijn aangetroffen in de bodem van Flevoland. Directeur Wim Oosterhof van museum
Schokland heeft naam gemaakt met aansprekende exposities zoals deze.

1990, Internationale Aardappelmanifestatie

www.flevolandbovenwater.nl; doc. 10003992 (Nieuw Land/ Fotocoll. Gemeente Noordoostpolder).

In Emmeloord wordt in 1990 de 2de Internationale Aardappelmanifestatie gehouden. Voor
de vakbeurs en het daaraan gekoppelde seminar hebben zich deelnemers uit 37 landen
gemeld. Prins Claus, hier met voorzitter Jan Schwegman, opent de manifestatie.
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www.flevolandbovenwater.nl; doc. 10004414 (Nieuw Land /Gemeente Noordoostpolder).

1991, Opening Talmahof
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Koningin Beatrix spreekt met bewoners van de Talmahof tijdens de opening; links
directeur Frans van Vessem.

1992, Siberische mammoeten

www.flevolandbovenwater.nl; doc. 10005234 (Nieuw Land/Fotocoll. Gemeente Noordoostpolder).

De expositie van Siberische mammoeten in ’t Voorhuys wordt geopend door prins
Bernhard. Naast hem directeur Wim Oosterhof en burgemeester Menno Knip. De
opgezette mammoeten krijgen landelijke aandacht, maar het aantal bezoekers valt tegen.
Twee jaar later haalt Oosterhof opnieuw een mammoeten-expositie naar de polder, nu in
een tent op Schokland. Prins Bernhard bezoekt deze expositie incognito.
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www.anp-archief.nl/page/83462/nl

1994, Koninginnedag(1)
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Nadat een aantal jaren tevergeefs is geprobeerd Koninginnedag met de koninklijke familie
in de Noordoostpolder te vieren, lukt dat uiteindelijk in 1994. Per helikopter landt de
koningin op het sportveld aan de Pilotenweg. Dan gaat het per hofbus naar het
gemeentehuis waar de begroeting plaatsvindt. Daarna wandelt het gezelschap naar De
Deel, waar de vorstin en haar gevolg kennismaken met de dorpen van de polder.

1994, Koninginnedag(2)

www2.anp-archief.nl/page/59448/nl; foto Toussaint Kluiters

Via De Deel gaat het gezelschap daarna richting Leeuwenbrug, waar Kroonprins WillemAlexander met zijn broer Constantijn een dansje maakt. Bij de Leeuwenbrug staat de
hofbus klaar om hen via Tollebeek naar Urk te brengen. Aanvankelijk is het de bedoeling
in Tollebeek een stop in te lassen. Helaas ontbreekt het aan tijd.

50

Fotocoll. Jan vd Werff

1997, Huis Ten Bosch, Japan
Op uitnodiging van het Japanse Ministerie van Buitenlandse Zaken brengt een delegatie
uit de Noordoostpolder in maart 1997 een bezoek aan Japan. Hier de delegatie op de
trappen van een 1:1 replica van Paleis Huis Ten Bosch (nabij Nagasaki).
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Noordoostpolder-delegatie: Mevr. J. Knip, journalist Huib v.d. Wal, wethouder Joukje v.d. Berg, rector Jan v.d. Werff, Japanse gids
Mihoe, VVD-fractievz. Hans Roefs, dorpsvz. Peter Kreijger, burgemeester Menno Knip, landbouwvoorman Jaap Naaktgeboren,
wethouder Tineke Bij de Vaate, recreatie-ondernemer William Vercraeye.

1998, Wateroverlast Tollebeek

AxiPress, Lelystad/foto Frans Loos; foto ontvangen via Wim van der Linde

Eind oktober 1998 valt er erg veel neerslag. De gemalen van de polder kunnen de
enorme hoeveelheid water niet meer wegpompen. Rond Tollebeek, het laagste punt van
de Noordoostpolder, is de situatie kritiek: de Urkervaart treedt buiten zijn oevers en het
water bedreigt de huizen. De koningin komt zich persoonlijk op de hoogte stellen van de
wateroverlast, zij spreekt met de inwoners van het geteisterde dorp en steekt ze een riem
onder het hart. Wim van der Linde toont zijn ‘verdronken’ wortelen.
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Foto 000517-NOP-HMKBeratrixNagele6 - Hans Veenhuis

2000, Museum Nagele
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In 1999 is de Nota Belvedere uitgebracht om een omslag in het denken over
cultuurhistorie tot stand te brengen. “Behoud door ontwikkeling” is hierbij het credo. De
koningin spreekt in Museum Nagele met deskundigen over de mogelijke consequenties
van de Nota voor de Noordoostpolder. Hier verlaat koningin Beatrix het museum,
vergezeld door burgemeester Willem ridder van Rappard en scholier Jasper Boekee.

2001, De Kus, Museum Schokland

Fotocollectie Hans Veenhuis

Prins Willem–Alexander en zijn verloofde Máxima brengen een kennismakingsbezoek
aan het voormalige eiland Schokland. Daar heeft een incident plaats: student Geert
Klaver klimt over een dranghek, rent naar Máxima en geeft haar een zoen. Deze foto van
fotograaf Hans Veenhuis haalt de voorpagina’s van de landelijke pers.
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Met een druk op de knop zet
kroonprins Willem-Alexander op kavel
P14 een pomp in werking die ervoor
moet zorgen dat de grond rond
Schokland nat blijft, waardoor het
eiland en de archeologische schatten
behouden blijven. Burgemeester
Willem ridder van Rappard en
dijkgraaf Henk Tiesinga (met hoed)
kijken toe.

www.zuiderzeeland.nl; foto via Andrea Bies, Waterschap Zuiderzeeland

2003, Water op Schokland
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Ten oosten van Schokland zijn in
2003 maatregelen getroffen om de
grondwaterstand te verhogen. Dit is
gedaan om de archeologische
vindplaatsen beter te conserveren
door een zuurstofloze omgeving te
creëren. Zuurstof draagt namelijk door
oxidatie bij aan de afbraak van
archeologische materialen.

2003, Nieuwbouw Groenhorst College

Foto Groenhorst Emmeloord, via Anne Dijk

Koningin Beatrix verricht in 2003 de opening van de nieuwbouw van het Groenhorst
College (Emmeloord), een school die vanuit een christelijke levensvisie algemeen
vormend- en beroepsonderwijs in de groene sector aanbiedt. Leerlingen Sebastiaan
Doyer en Marijke van Barneveld helpen de koningin met het planten van een haagbeuk.

56

www.dnw.aero/getattachment/0771c65d-0c10-48b7-b03e-27f5ea0d9a74/AR2006.pdf.aspx

2006, DNW German-Dutch Wind Tunnels
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Koning Abdullah II van Jordanië komt met koningin Rania op staatsbezoek naar Nederland.
Het koningspaar bezoekt naast de steden Amsterdam en Den Haag ook de provincie
Flevoland. Samen met koningin Beatrix brengen ze een bezoek aan het NLR/DNW. Georg
Eitelberg, directeur van DNW, leidt de gasten door de onderzoekfaciliteit, waar een lopende
JSF-test kort wordt onderbroken om het werk van DNW te tonen.

2009, Binnenvaartmonument

www.binnenvaartkrant.nl/2/artikel.php?artikel_id=227&artikel_type=nieuws&artikel_titel ,foto MG Redactie

Het Nationaal Binnenvaartmonument is ontstaan vanuit de wens van Schuttevaer, een
beroepsvereniging voor de binnenvaart, om actiever aandacht te schenken aan de
historie van de binnenvaart. Met het monument wil Schuttevaer eer betonen aan alle
mensen die betrokken zijn bij de binnenvaart. Op 5 juni 2009 onthulde koningin Beatrix
het Schuttevaer-monument op Schokland. Ontwerper Ids Willemsma kijkt toe.
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Foto Concern voor Werk via Doede Pausma

2009, Kwekerij Concern voor Werk
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Ieder mens is uniek, heeft eigen talenten... èn beperkingen. Daardoor is soms sprake van
afstand tot de arbeidsmarkt. Concern voor Werk helpt die afstand te overbruggen. Zo zijn
vele werkzoekenden geholpen aan passend werk. Prinses Margriet opent een kwekerij
die 150 arbeidsplaatsen biedt om werkervaring op te doen en zo mogelijk door te groeien
naar een reguliere baan. Links medewerkster Irene Post.

2011, Netl Park

www.facesound.nl; foto Joop van der Linden

De koningin bezoekt Flevoland ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
provincie. Het bezoek wordt in de Noordoostpolder afgesloten bij Brennels Buiten (Netl
Park), waar kleding van brandnetelvezels wordt getoond.
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Enkele inwoners
van de
Noordoostpolder
zijn op uitnodiging
van de inhuldiging
getuige geweest.
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www.nrc.nl/inbeeld/2013/04/30/de-inhuldiging-van-koning-willem-alexander/Foto ANP- Jasper Juinen

2013, Inhuldiging Nieuwe Kerk

Koning WillemAlexander is op 30
april 2013 in
Amsterdam in De
Nieuwe Kerk
ingehuldigd en
heeft de eed op de
grondwet afgelegd.
De “oude” koningin
gaat nu door het
leven als prinses
Beatrix.

2013, Aankomst, De Deel, Emmeloord

www.pimvandermaden.com, foto Pim van der Maden

Op woensdag 19 juni krijgen Emmeloord en Ens elk ongeveer een half uur de tijd om het
koninklijk gezelschap iets ‘eigens’ te laten zien. In beide plaatsen krijgen met name de
schoolkinderen de kans de koning en de koningin toe te zingen en toe te zwaaien.
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima komen keurig op schema in Emmeloord
aan waar ze door burgemeester Aucke van der Werff worden ontvangen.
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www.flickr.com/photos/96515395@N03/9097254601; Wierd Massink, fotostudiowierd.nl

2013, Beursstraat, Emmeloord
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Op een van de presentaties in de Beursstraat herkent de koning zichzelf. Toen nog prins
Willem-Alexander, is hij als voorzitter van de Adviescommissie Water in 2006 in Kampen
geweest om zich op de hoogte te stellen van de waterbeheersing en de waterkering.
Daarbij is een bezoek gebracht aan het informatiecentrum van de balgstuw bij Ramspol.

2013, Pastoor Koopmansplein, Emmeloord

www.denoordoostpolder.nl/evenementen/41658/bezoek-koningspaar-aan-emmeloord/

Er is enthousiaste belangstelling van de kant van de bevolking. Alle dorpen van de
Noordoostpolder presenteren zich aan het bezoekende koningspaar. Lokale producten
worden gepresenteerd op het Pastoor Koopmanplein. Bio-telers Krispijn van den Dries en
Michiel Vos geven de koningin een zakje biologische regenboogpenen. In de koninklijke
volgstoet gaan aardappelen en aardbeien mee voor thuis op de Eikenhorst.

64

www.denoordoostpolder.nl/evenementen/41778/fotos-van-het-koningspaar-in-ens/; foto Marco Buitenhuis

2013, Kerkplein, Ens
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2013, Sofa van Ens

www.flickr.com/photos/96515395@N03/9099495478 ; Wierd Massink, fotostudiowierd.nl

Wat Ens hoopt gebeurde: het koninklijk paar neemt plaats op de ‘social’ sofa. Naast hen
mevrouw Ank Bijleveld (CdK Overijssel) en Leen Verbeek (CdK Flevoland).
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www.nationalgeographic.nl/community/foto/bekijken/aardappelveld-en-boerderi; foto J.Baars

Uitleiding
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Na een inleidende periode tot aan 1950, volgt er een tijdperk waarbij de vorstelijke
bezoeken en belangstelling met betrekking tot dit gebied toenemen. Vanaf 1950 tot en
met midden zestiger jaren zijn meer formele bezoeken afgelegd. Daarna tot het laatste
bezoek op Koninginnedag 1994 treedt het koninklijke gezelschap wat “losser” op en
spreekt ook meer met de bevolking. Met het aantreden van het nieuwe koningspaar in
2013 lijkt het alsof we een periode ingaan waarin juist veel met het Volk gesproken gaat
worden. We spreken de wens uit dat Koning Willem-Alexander samen met koningin
Máxima ook in de toekomst nog eens terugkeren om dit mooie gebied te bezoeken.
Ze zijn van harte welkom in de Noordoostpolder!
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