
Op 6 november 2015 houden 
we onze eerste Canondag in de 
Flevomeerbibliotheek te Emme-
loord t.g.v. de opening van de 
Canonhoek in de Bibliotheek. In 
deze Canonhoek staan alle 
bronnen en literatuurverwijzin-
gen die in het boek" Canon De 
Noordoostpolder" en op onze 
website vermeld zijn. In over-
zichtelijke kleuren - die corres-
ponderen met de kleuren van de 
Canonvensters -  zijn de bron-
nen en literatuurverwijzingen 
herkenbaar. 

 

 

 
Wim Logtmeijer, 
historicus en redac-
teur, venstercoördi-
nator van Stichting 
Canon De Noord-
oostpolder. 

“We zijn bijzonder verheugd dat 
de Bibliotheek in Emmeloord een 
aparte ruimte heeft ingericht, “De 
Canonhoek”  die de mogelijkheid 
biedt aan het publiek om op een 
bijzondere wijze kennis te maken 
met de historie en ontstaansge-
schiedenis van Noordoostpolder”, 
aldus Wim Logtmeijer.  

 
SYMPOSIUM 6 NOVEMBER 2015 

We geven deze ingebruikname 
een feestelijk tintje door een mini-
symposium te organiseren. 

Enkele auteurs van de Verrekijkers 
die ook al op de website vermeld 
staan, geven een korte toelichting 
op hun Verrekijker.   

 

PROGRAMMA 6 NOVEMBER 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

U bent van harte uitgenodigd om dit mini-symposium bij 
te wonen.  Op 6 november, vanaf 14.45 uur bent u van 
harte welkom in de Flevomeerbibliotheek te Emmeloord. 

Vrij entree 

 

Eerste Canondag in Flevomeerbibliotheek Emmeloord 

Ambassadeursbrief 
De stichting Canon De Noordoostpolder brengt ook dit jaar weer een 
‘ambassadeursbrief’ uit. Het Stichtingsbestuur beoogt hiermee informatie te geven over 
de voortgang van de ontwikkelingen rond de Canon De Noordoostpolder.  

Naast deze ambassadeursbrief houdt de Stichting Canon de Noordoostpolder u ook op 
andere wijze op de hoogte, zoals het met enige regelmaat uitbrengen van persberichten, 
en webpublicaties. 

In 2015 is er een bijzondere constructieve samenwerking geweest met  het Emelwerda 
College in Emmeloord.  Dit heeft geresulteerd in de eerste vertaling van een ‘Verrekijker’ 
naar het Engels! 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 trots dat de Stichting ook enkele nieuwe verrekijkers heeft 
kunnen uitbrengen. In deze nieuwsbrief leest u hierover meer.  

Wij wensen u veel leesplezier. 

Namens de Stichting Canon De Noordoostpolder, 
Hans Roefs, 
Voorzitter 
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15.00  Welkom 

  Mevrouw A. de Jong. (Teamleider 

Bibliotheek) 

15:05  Inleiding  

Hans Roefs, (voorzitter Stichting Ca-

non De Noordoostpolder). 

15.15-15.30 Leo Kaan, 

De ondergang van de NE-165 

15.30-15.45 Gerrit Van Hezel: 
De NM 107: een kogge vol klooster-

moppen (ca.1375) 

15-45-16.00 pauze  

16.15-16.30 Hans Hollestelle 
Bill Cottam, Van Kirkham naar Krakau. 

Lancaster neergestort bij  
Marknesse in 1944 

16.30-16.45 Theo Gaasbeek 
Willem Frederik Hermans en de Noord-

oostpolder 

16.45-17.00 
Toelichting Canonhoek  

Wim Logtmeijer / Emmy Middelbeek 

17.00 Officiële handeling opening Canonhoek 

17.05 Afsluiting 

Afronding met een hapje en een drankje 



Op dit moment heeft de Ca-
non acht  “verrekijkers”  gepu-
bliceerd (verdieping op een 
thema). Van enkele verrekij-
kers heeft u reeds in de vorige 
nieuwsbrief kennis kunnen ne-
men.  Ook dit jaar heeft de 
Stichting vier verrekijkers uit-
gebracht. 

 
Willem Frederik Hermans en 
de Noordoostpolder (uitgave 
mei 2015) Verrekijker bij Ca-
nonvenster 9: Ontginnen, 
woeste gronden in cultuur ge-
bracht.  

Multifunctioneel beheer van 
het Kuinderbos. (uitgave sep-
tember 2015)  Verrekijker bij 
venster 13: Landschap: bossen, 
wegen, bermen.   

Het Kuinderbos: van Oud 
naar Nieuw Land. (uitgave 
september 2015) Verrekijker 
bij venster 13: Landschap: 
bossen, wegen, bermen .  

Van Kirkham naar Krakau 
(uitgave oktober 2014) Lan-
caster neergestort bij Mar-
knesse in 1944 Verrekijker bij 
Canonvenster 10: Oorlogsja-
ren; het Nederlands Onderdui-
kers Paradijs 

En uiteraard in samenwerking 
met het Emelwerda College de 
vertaling van de verrekijker:  

De ondergang van de NE-
165 (uitgave december 
2013) Scheepswrakken. Een 
speciale verrekijker passend 
bij "venster 3", naar:   

The wreck of the ‘NE 165”, 
a shipping disaster near 
Schokland. Spy glass con-
nected with canon-window 3: 
‘Zu iderzee, batt lefie ld 
and fishing well’ 

Auteursrecht 

Aan het downloaden van een 
verrekijker zijn geen kosten 
verbonden. Wel vallen deze 
onder het auteursrecht van 
de Stichting. Verdere publi-
catie is dus alleen voorbe-
houden aan de Stichting.   

website: 
www.canonnoordoostpolder.nl 

Het fenomeen “verrekijker” 

dat de auteur Theo Gaasbeek 
bereid was een boeiend beeld 
van die tijd en van de schrijver 
Hermans in die tijd te schetsen.  

Het bezoek van schrijver Wil-
lem Frederik Hermans aan de 
polder moet midden in de 
Tweede Wereldoorlog hebben 
plaatsgehad. Hij bezocht de 
Noordoostpolder destijds als 
geograaf.  

Deze  Verrekijker beschikt over 
een uitgebreide lijst van bron-
vermeldingen die een goed 
historisch beeld geven van de 
Noordoostpolder in  de Oor-
logsjaren.  

Schrijver Theo Gaasbeek 

Voor het schrijven van deze 
verrekijker heeft de Stichting 
Canon de Noordoostpolder de 
schrijver Theo Gaasbeek ge-

vraagd. Theo Gaasbeek
(1957) is geboren in Rhenen 
en studeerde af aan de Frede-
rik Muller Academie. Hij woont 
in Marknesse. Met zijn een-
mansbedrijf 'de Taalkoning' 
houdt hij zich bezig met het 
vertalen van de meest uiteenlo-
pende boeken vanuit het En-
gels naar het Nederlands.  

Theo Gaasbeek heeft veel 
onderzoek gedaan om te ko-
men tot deze verrekijker en 
derhalve zijn er ook vele ver-
wijzingen naar diverse bronnen 

die het geheel tot een boei-
end verhaal maken. 

De Noordoostpolder 

Een kortere versie van deze 
“verrekijker”  stond ver-
spreid over twee afleverin-
gen in weekblad De Noord-
oostpolder.  

In de editie van 30 juli 2014 
werd ‘W.F. Hermans en de 

Noordoostpolder – Deel 1’ 
geplaatst en in de editie van 
6 augustus volgde Deel 2. 
Beide delen zijn tot op het 
moment van de totstandko-
ming van deze Verrekijker 
nog na te lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijver Theo Gaasbeek 

 

Willem Frederik Hermans en de Noordoostpolder  

Schrijver  Willem Frederik 
Hermans 

Zelfportret WF Hermans,1940 

(WFH archief)  

Een gevierd schrijver komt in 
de Oorlogsjaren in aanraking 
met de Noordoostpolder in 
wording. Niet als auteur maar 
als geograaf op excursie tij-
dens zijn studie. Pas na de 
oorlog wordt Hermans schrijver 
en vervolgens beroemd.  

Hij schijnt de eerste schrijver te 
zijn die over de Noordoostpol-
der als gebied geschreven 
heeft. Of Hermans zo enthousi-
ast was over de nieuwe polder, 
dat is nog maar de vraag.  

In deze verrekijker wordt de 
schrijver Hermans in zijn tijd 
geplaatst en worden aanra-
kingspunten met onze polder 
belicht.  

De stichting Canon de Noord-
oostpolder is bijzonder vereerd 

 

Een verrekijker bij 

Canonvenster 9: Ontginnen, 

woeste gronden in cultuur 

gebracht.  

 

Door Theo Gaasbeek 
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DE NOORDOOSTPOLDER 

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

http://www.canonnoordoostpolder.nl
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vallen tegen het Duitse Der-
de Rijk voort te zetten.  

Wat overkwam de beman-
ning van vliegtuigen die in 
de Tweede Wereldoorlog 
neerkwamen in de Noord-
oostpolder? Soms kon er een 
noodlanding worden ge-
maakt in de blubber van de 
nog droogvallende polder. 
Anderen overleefden het als 
ze zich op tijd met hun para-
chute in veiligheid konden 
brengen. Velen vonden ech-
ter hier hun dood. 

Het verhaal is in 2000 opge-
schreven door de navigator 
Bill Cottam van Lancas-
terMk.III JA 702 “Z for Ze-
bra” die op 30 januari 1944 
neerstortte bij Marknesse.  

Het toestel was op weg te-
rug naar Engeland na een 
bombardementsvlucht boven 

De stichting Canon de Noord-
oostpolder heeft na de vorige 
nieuwsbrief in december 2014 
een "verrekijker" uitgebracht 
over een neergestorte Lancaster 
bij Marknesse in 1944.  

 

 

 

 

 
 
 
Jack Rule de Nieuw, Zeelandse 
piloot en gezagvoerder van Lan-
caster JA702. Zijn graf is in Vol-
lenhove. Bron: www.teunispats.nl 
 

Op 30 januari 1944 werden de 
Lancaster bommenwerpers van 
het 156e squadron Pathfinders-
opnieuw opgeroepen om de aan-

Berlijn, maar werd in de lucht 
beschoten en geraakt door 
de Duitse nachtjager van 
Oberleutnant Hans-Heinz 
Augenstein van 7./NJG1 
(Nacht Jager Gruppe 1) 

De originele brontekst werd 
geschreven door William 
(‘Bill’) Winston Cottam  
(2000) en is vervolgens be-
werkt door Hans Hollestelle. 

  Foto: Hans Hollestelle  

Van Kirkham naar Krakau   

Een vertaling van de Canon 
De Noordoostpolder als 
opdracht voor het onder-
wijs?.... 

Op het moment van schrijven 
van  deze n ieuwsbr ie f  
kunnen we trots concluderen 
dat de plusleerlingen van het 
Emelwerda College en 
leerlingen die het vak 
Cambridge Engels volgen in 
groepsverband (10 leerlingen) 
de verrekijker:   

“De Ondergang van de ‘NE 
165’: een scheepsramp bij 
Schokland”; een verrekijker 
bij canon-venster 3: ‘De 
Zuiderzee, slagveld en visbun’ 
hebben vertaald.  

Deze verrekijker is oorspron-
kelijk in het Nederlands  
geschreven door Leo Kaan.  

De leerlingen hebben met de 
vertaling een “proeve van 
bekwaamheid” afgelegd en 
op de canonwebsite een 
e e r v o l l e  v e r m e l d i n g 
ontvangen.  

De begeleiding van de vwo-
groep is gedaan door 
mevrouw Femmy Gerritzen 
van het Emelwerda College.  

samenwerkingsovereen-
komst 
De Stichting Canon De 

Noordoostpolder heeft een 
samenwerkingsovereenkomst 
gesloten met het Emelwerda 
College te Emmeloord.  
 
Deze samenwerkingsovereen-
komst biedt het Emelwerda 
College de mogelijkheid om 
excellente VWO leerlingen te 
stimuleren meer uit hun 
opleiding te halen.  
 
Naar verwachting zal de sa-
menwerking worden geconti-
nueerd gezien het succes van 
de eerste opdracht die naar 
tevredenheid van beide par-
tijen is uitgevoerd. 
 
Emelwerda ‘s plusonderwijs 
Aan plusleerlingen van het 
Emelwerda College en 
leerlingen die het vak 
Cambridge Engels volgen is 
de mogelijkheid geboden  om 
Canonverrekijkers te vertalen 
naar het Engels (een 
Canonverrekijker is een 
diepgravend verhaal met een 
bijzonder thema uit de Canon 
De Noordoostpolder).  

Tijdens de afsluitende lunchbij-
eenkomst in september jl. 
prees voorzitter Hans Roefs de 

b u i t e n g e w o o n  m o o i e 
samenwerking die de 
mogelijkheid biedt om de 
Canon de Noordoostpolder 
te vertalen in het Engels. En 
dat door vwo-leerlingen uit 
onze eigen streek.  

De Stichting is bijzonder trots 
en verheugd dat het 
Emelwerda College zich aan 
dit project wil verbinden”.  

 Samenwerking Stichting Canon De Noordoostpolder 

 met Emelwerda College 

De afscheidlunch september 2015 met de plusleerlingen van het Emelwerda 
College die het vak Cambridge Engels volgen die de vertaling op zich 
hebben genomen. 

Hans Hollestelle (Gouda, 1961) groeide vanaf  

1963 op in Marknesse in de  

Noordoostpolder.  Van 2001 tot 2013 was hij 

bestuurslid van de vereniging Vrienden van 

Schokland. Voor deze  vereniging 

organiseerde hij de cursus Historie. Hij is 

hoofdredacteur van Rondom Schokland, het 

cultuurhistorische tijdschrift van de  

vereniging Vrienden van Schokland. 

 

In 2005 ontving hij met de Vrienden van  

Schokland de Lely Cultuurprijs van het Prins 

Bernhard Cultuurfonds(Flevoland). Deze prijs 

wordt uitgereikt aan mensen die zich naast 

hun werk belangeloos inzetten voor cultuur 

in  Flevoland. 

In 2012 deed hij de vormgeving van de  

website en het boek van de Canon de  

Noordoostpolder.  

 

Hij geeft lezingen over “Bill Tudhope, de  

laatste drenkeling van Schokland (1940)” en 

over “20 vliegtuigen neergekomen in de 

Noordoostpolder in de Tweede 

Wereldoorlog”. 



  Auteur Marcel van Ool 
 
Marcel van Ool (1970) stu-
deerde kunstgeschiedenis en 
is sinds 1998 verbonden aan 
Staatsbosbeheer waar hij 
vanaf 2005 werkzaam is als 
adviseur landschap en cul-
tuurhistorie.  
 
Hij initieerde en begeleidde 
tal van kunstprojecten in de 
natuur. Zo haalde hij voor 
Staatsbosbeheer de Britse 
kunstenaar Andy Golds-
worthy naar Nederland.  
 
Daarnaast publiceerde Van 
Ool onder meer over de 
landschappen van Ruisdael, 
Van Gogh en Mondriaan. In 
2008 verscheen zijn boek 
Het verlangen naar buiten, 
waarin hij de geschiedenis 
van het Nederlandse buiten-
leven schetst. 
 
 

Verrekijker 2:  
Multifunctioneel be-
heer van het Kuinder-
bos. 
 
U krijgt met deze verrekijker 
een inzicht in een uniek stukje 
Noordoostpolder dat gele-
gen is op historische gronden. 
Een uniek stukje bos dat door 
zijn diversiteit en belevings-
mogelijkheden gerekend kan 
worden tot een geweldig 
recreatief gegeven binnen 

Met de ontwikkeling van deze 
twee verrekijkers heeft de Stich-
ting Canon de Noordoostpolder 
getracht de ontstaansgeschiede-
nis van het Kuinderbos onder 
de aandacht te brengen. 
 
Beide verrekijkers zijn door de 
Stichting Canon de Noordoost-
polder toegevoegd aan het ca-
nonvenster 13: “Landschap: bos-
sen, wegen, bermen”. 
 

Verrekijker 1: 
Het Kuinderbos: van 
Oud naar Nieuw Land 
 
De inrichting van de bossen in de 
Noordoostpolder werd niet door 
grote namen uit de landschaps-
architectuur bepaald.  
 
Het waren de districtshoofden, 
opzichters, houtvesters en bos-
bouwkundig ambtenaren van 
Staatsbosbeheer die de aan-
plantingen vormgaven en over 
het beheer beslisten. De verdere 
groene aankleding van de pol-
der werd wel veel meer van 
hoger hand gestuurd.  
 
De plekken waar landbouw min-
der goed mogelijk was, kregen 
een andere bestemming n.l. bos. 
Dat betekende dat op de slechtst 
denkbare grond vier bossen 
werden aangeplant: het Kuinder-
, Voorster-, Schokker- en Urker-
bos.  
 
In deze verrekijker wordt inge-
zoomd op het ontstaan van het 
Kuinderbos, de aanplant  en de 
vegetatie.  
 
Marcel van Ool beschrijft als 
adviseur landschap en cultuurhis-
torie op bijzonder wijze deze 
‘verrekijker’. Wim Logtmeijer is 
verantwoordelijk voor enkele 
historische toevoegingen.  

ons gebied.  
Een bos dat zo langzamer-
hand mag worden gerekend 
tot een volwassen bos met 
vele bijzondere activiteiten 
en mogelijkheden.  Staats-
bosbeheer legde zestig jaar 
geleden het Kuinderbos aan 
in opdracht van de Directie 
Wieringermeer en Noord-
oostpolderwerken.  
 
Het bos kent sindsdien een 
bewogen geschiedenis. Hout-
productie was na de aanleg 
van het bos de belangrijkste 
functie. Landschap en recrea-
tie maakten al wel deel uit 
van de visie en planvorming 
rond het bos, maar waren 
niet direct bepalend voor het 
dagelijks beheer. Dit veran-
derde echter in de loop der 
tijd.  
 
Auteur Lammert Kragt be-
schrijft hoe houtproductie, 
landschap en recreatie het 

dagelijks beheer bepalen. 
 
 
Auteur Lammert Kragt  
 
Lammert Kragt is teamleider 
bij Staatsbosbeheer afdeling 
Zaad & Plantsoenen. Hij is 
werkzaam in de Regio Oost, 
Rijkswaterstaat directie Fle-
voland en de dienst IJssel-
meerpolders. Kragt heeft in 
Wageningen gestudeerd.   

Het Kuinderbos: van Oud naar Nieuw Land en Multifunctioneel beheer van 
het Kuinderbos 

 

Twee samenhangende 

verrekijkers hebben 

betrekking op 

ontstaansgeschiedenis van 

het Kuinderbos. 

 

  

Verrekijker 1 
“Het Kuinderbos: van Oud 

naar Nieuw Land”  

 

geschreven door  

Marcel van Ool.  

 

 

Verrekijker 2  

“Multifunctioneel beheer 

van het Kuinderbos”  

 

geschreven door  

Lammert Kragt.  

 

 

 

 

Beide verrekijkers zijn 

opgesteld m.m.v. van Wim 

Logtmeijer. 
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Waar kan ik  het boek -Canon De Noordoostpolder (2de druk)- kopen? 

 

Boekhandel Marsman —  De Drukwinkel  —  Coöp Wittesteyn—Triade (Bibliotheek) 

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 



sites, vooral vanwege de 
vele mogelijkheden en de 
aanpasbaarheid. Er is een 
grote community aan Joomla 
webdesigners in Nederland. 
Dit betekent dat ook voor 
andere webdesigners dan 
de bouwer zelf, indien daar 
noodzaak toe is, de website 
kunnen aanpassen.  
 
Responsive 
Maar ook een belangrijke 
reden ligt gegeven in het feit 
dat de interface van de 
website direct op elke mo-
biel te bekijken is. Als een 
website responsive is, dan 
past de lay-out en/of de 
inhoud zich automatisch aan 
op het apparaat waarmee 
de website wordt bezocht.  

Het bestuur van de Stichting 
heeft begin dit jaar besloten om 
de Canonwebsite technisch te 
vernieuwen.  
 
Zo op het eerste gezicht ziet de 
vernieuwde website er eender 
uit als de vorige die vanaf de 
oprichting van de Stichting is 
opgebouwd echter, in de tech-
niek is er veel gewijzigd. 
 
JOOMLA!  
Waarom heeft de Stichting voor 
Joomla! gekozen...? Omdat we  
ten eerste natuurlijk zelf onze 
website willen beheren. Dankzij 
het Content Management Sys-
teem (CMS) dat wij gebruiken is 
dat betrekkelijk eenvoudig. Wij 
gebruiken het open-source CMS 
Joomla, met een overzichtelijk 
beheersgedeelte, waarmee we 
de website makkelijk aan kunnen 
passen. Joomla biedt standaard 
al veel functionaliteit, levert goe-
de indexeerbaarheid voor zoek-
machines en is uitbreidbaar met 
veel extra plugins voor bv social 
media, forums, webshops, evene-
menten registratie en nog veel 
meer. Samen met het internetbe-
drijf Cloudfaction uit Hellevoet-
sluis hebben we de conversie 
verricht.  Kortom, veel functionali-
teiten.  
 
Voordeel 
Ook gerenommeerde bedrijven 
gebruiken Joomla voor hun web-

Een responsive website her-
kent dus de schermverhoudin-
gen van het apparaat waar-
op het wordt bekeken. Een 
responsive ontwerp reageert 
over het algemeen op vier 
verschillende soorten scher-
men: de breedbeeld compu-
termonitor, de kleinere 4:3-
computermonitor (of laptop), 
een tablet en de mobiele 
telefoon. Zo is de Canon 
voor een breed publiek toe-
gankelijk. 
 
 
 
 

 
 
 

Redactie:  
Berthoo Lammers 

Vernieuwde Website, www.canonnoordoostpolder.nl 

 

Klaar voor de toekomst 

 

  

 

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 

voor de toekomst” 
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Colofon 

 
Bestuur Stichting Canon  

De Noordoostpolder  
 

Voorzitter: 
Hans Roefs 

 
Secretaris:  

Wim Logtmeijer  
 

Redacteur/Webdesign: 
Berthoo Lammers 

 
Secretariaat 

Westergolaan 7,   
8302 LE Emmeloord.  

Telefoon: 0527-698714. 
Email: info@canonnoordoostpolder.nl 

Laatste nieuws 

 Subsidieaanvraag voor App, Ambassadeurskoffer en 
vertaling Canon Noordoostpolder naar het Engels in 
behandeling bij Gemeente Noordoostpolder;  

 
 Keuze uitgave nieuwe verrekijkers januari 2016 be-

kend. Heeft u zelf een suggestie voor een verdieping 
van een thema van de Canon in de vorm van een ver-
rekijker neem dan contact met ons op; 

 
 Voortgang vertaling Canon naar de Engelse taal voor 

de overige Ramen en Vensters van de Canon is in be-
spreking bij Emelwerda College. 

 
 

Over al deze punten zullen wij u tussentijds op de hoogte  
houden via onze website. 

 


