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et afgelopen jaar werd voor een belangrijk deel weer bepaald door het coronavirus. 

Vergaderingen – op een enkele uitzondering na – werden digitaal gehouden en 

publieksactiviteiten zoals lezingen konden niet worden gehouden. Wat ging er eigenlijk wel 

door? Welnu, dat waren hoofdzakelijk onze eigen vergaderingen en de overleggen met de gemeente. 

Ook is er tijd gestoken in het voorbereiden van een update van de digitale Nederlandse en Engelse 

uitgave van het Canonboek.  

 

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.   

 

De vergaderingen 

Dit jaar vergaderden we zeven keer. Aan de orde kwamen natuurlijk de impact van corona op onze 

plannen, de stand van zaken met betrekking tot de stagnerende verkoop van de boeken, het plaatsen 

van infopanelen bij de funderingen van de luchtwachttorens in Emmeloord en Ens en de ‘soap’ over 

het verplaatsen van een markeringspaal voor een in de Tweede Wereldoorlog gecrashte Britse 

bommenwerper (de Lancaster JA 702), onze website en de financiën.  

 

Verkoop boeken 

Boekhandel Marsman, waarmee we heel goede contacten hadden over de verkoop van onze boeken, 

sloot zijn deuren per 31 juli. Gelukkig hebben we de verkoop via Bruna door kunnen zetten.  

 

 
 Overhandiging ‘eerste exemplaar’ Engelse vertaling Canonboek aan wethouder Hans Wijnants 

(27 februari 2020) 
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Subsidie infopanelen definitief toegekend 

De gemeente Noordoostpolder heeft ons voor het ontwikkelen en plaatsen van infopanelen bij de 

funderingen van twee (afgebroken) luchtwachttorens in het Emmelerbos en het Enserbos een 

subsidie van € 4.500,00 toegekend. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Een speciaal woord van dank 

voor historisch geograaf Sandra van Lochem is hier zeker op zijn plaats: zij heeft – als deskundige op 

het gebied van de geschiedenis van luchtwachttorens in Nederland - alle informatie over de 

luchtwachttorens in Noordoostpolder aangeleverd. Zonder haar inbreng was het project 

‘infopanelen’ nooit van de grond gekomen.  

 

Met het plaatsen van de infopanelen wordt een voor velen onbekend stukje erfgoed van 

Noordoostpolder kenbaar gemaakt en wordt weer een stukje geschiedenis van de polder ‘ingevuld’. 

Het is de bedoeling de panelen in het voorjaar van 2022 te plaatsen.  

 

 

                                 
 

                    Fundering in Emmeloord                                                           Fundering in Ens 

 

Onderzoek crashlocatie Lancaster JA 702 c.a. 

Het door ons in 2020 ingezette onderzoek naar de crashlocatie van de in de Tweede Wereldoorlog in 

de nacht van 30 op 31 januari 1944 in de Noordoostpolder neergestorte Britse bommenwerper AVRO 

Lancaster JA 702 is afgerond. Vastgesteld is dat het toestel op kavel H-33 ter hoogte van  

Zuidermiddenweg 19-1/2 in Tollebeek is neergekomen.  

 

De heer T. Schuurman, deskundig WO-II-onderzoeker op het punt van de luchtoorlog, heeft 

substantieel aan dit onderzoek bijgedragen. Mede met zijn inbreng kon de crashlocatie van de 

bommenwerper worden bepaald en het verhaal erachter ‘kleur’ gegeven. Grote dank daarvoor.   

 

De markeringspaal voor deze bommenwerper, die nu nog aan de Oosterringweg staat, zal worden 

verplaatst naar de Zuidermiddenweg. Overleg met de gemeente hierover start binnenkort.  

 

Andere locaties en informatie over bommenwerpers 

Feit is dat ook sommige andere markeringspalen niet op de juiste plek staan. Ook staat niet altijd de 

juiste informatie over de crashes/noodlandingen op de bordjes die aan de palen zijn bevestigd. De 



 

Canon heeft daar uit een oogpunt van haar doelstellingen wel belang bij. Wij beraden ons nog hoe 

we dit het beste ‘aan kunnen vliegen’.   

 

                                  
                     Markeringspaal Avro Lancaster JA702           Herdenkingsmonument Avro Lancaster JA 902  

                              nu nog Oosterringweg,                                                             Lindeweg 

        maar behoort aan de Zuidermiddenweg te staan   

 

Overleggen met gemeente 

Een aantal malen is met de ‘erfgoedambtenaren’ van de gemeente, en eenmaal met wethouder 

Haagsma, overleg gevoerd over zowel lopende als wellicht toekomstige zaken. Besproken werden 

bijvoorbeeld de stand van zaken over de plaatsing van de infopanelen bij de luchtwachttorens, de 

controverse Stichting Ongeland-de heer T. Schuurman en de rol van de Canon en de gemeente 

hierin, het ontwikkelen van een kerkenvisie, het behoud van kunst uit panden die op de nominatie 

staan om afgebroken te worden (zoals bijvoorbeeld het gebouw van het voormalige dokter 

Jansenziekenhuis), samenwerking tussen de verschillende partijen die zich met de polderhistorie 

bezighouden, het opzetten van een digitaal door burgers te raadplegen cultuurhistorisch archief en 

een te ontwikkelen monopolyspel over de Noordoostpolder.  

 

Daarnaast is overleg geweest met een van de ‘economieambtenaren’ van de gemeente over een 

mogelijke presentatie van ons Canonboek op de aardappelmanifestatie PotatoEurope in Lelystad. 

Jammer genoeg ging dit evenement niet door vanwege de coronabeperkingen.  

 

Andere zaken 

3 juni           bijwonen digitale Erfgoedtafel, een initiatief van de provincie Flevoland. Doel van deze  

                     ‘tafels’ is het uitwisselen van kennis en ervaringen op erfgoedgebied tussen de  

                     verschillende ‘erfgoedclubs’ in de provincie. Zo hebben wij verteld over het onderzoek  

                     naar de crash in WO-II van de Britse bommenwerper Lancaster JA702 (zie ook boven).    

                      

door het jaar heen – was er aandacht voor:  

                     a.  kunst uit het voormalige ziekenhuis, dat op termijn gesloopt wordt; 

                     b.  het mogelijk schrijven van een verrekijker als afgeleide van een kerkenvisie;                        

                     c.  ontwikkelingen over een centraal punt van archivering van geschiedenis en  

                          cultuurhistorie van Noordoostpolder. 



 

 

Website 

Het is gewenst een andere, meer eigentijdse en beter toegankelijke lay-out voor onze website te 

ontwikkelen. Daar is nu een begin mee gemaakt.   

 

Een vooruitblik 

2022 wordt hopelijk een ‘oogstjaar’ voor de Canon met het plaatsen van de infopanelen bij de 

funderingen van de luchtwachttorens en het verplaatsen van de markeringspaal voor de Lancaster JA 

702 naar de Zuidermiddenweg. Toch is er ook veel onzeker, bijvoorbeeld: kunnen lezingen/excursies 

over cultuurhistorisch onderwerpen doorgaan? We zullen het zien.  

 

Tot besluit nog twee voornemens: het zou fijn zou zijn als een vernieuwde lay-out van de website 

operationeel wordt en dat we ons kunnen presenteren in het kader van 80 jaar Noordoostpolder, 60 

jaar gemeente en 10 jaar Canon.  

 

Enfin genoeg te doen. We gaan ervoor! 

 

 

De voorzitter,         De secretaris, 

 

 

 

 

Aukje van der Molen        Egbert de Vos 

 

 


