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Terugblik:  

De Stichting Canon De Noordoostpolder is opgericht op 3 november 2010. Het toen 

aangetreden bestuur heeft tot januari 2013 gefunctioneerd.  

Het voornaamste doel van dit bestuur was het realiseren van een website over de 

ontstaansgeschiedenis van de Noordoostpolder (http://www.canonnoordoostpolder.nl) en 

de uitgave van een boek met de titel “Een geschiedenis–canon van De Noordoostpolder” 

in 30 vensters verdeeld over 7 ramen. 

Na realisering van deze twee doelen achtte het toenmalige bestuur het nodig hun 

werkzaamheden af te ronden en deze aan een nieuw bestuur over te dragen. 

 

Het bestuur van de stichting nu: 

Het huidige bestuur is in januari 2013 aangetreden en heeft met voortvarendheid de 

werkzaamheden voortgezet.  

Het bestuur bestaat uit de voorzitter de heer H.F.A. Roefs, de secretaris/penningmeester 

de heer W. Logtmeijer en de webmaster/public relations de heer L.H.M. Lammers.  

In juli 2016 hebben we het bestuur kunnen uitbreiden met mevrouw Aukje van der 

Molen. Zij doet aanvullende werkzaamheden o.a. contacten met derden, het collationeren 

van Verrekijkers en in het afgelopen jaar als contactpersoon bij de diverse activiteiten 

rondom de viering van het jubileumjaar De Noordoostpolder 75 jaar droog. 

 

Het bestuur van de Stichting Canon De Noordoostpolder heeft in 2017 zeven keer 

vergaderd en ‘t Voorhuys in Emmeloord aan De Deel is de vaste vergaderplaats. Daar 

worden ook de diverse gasten uitgenodigd om bij de bestuursvergadering aan te 

schuiven voor een gesprek of om informatie te delen. 

Aan het eind van het jaar hebben we - samen met de partners- ook daar het afgelopen 

jaar geëvalueerd. 

Tijdens deze bijeenkomst werd tevens afscheid genomen van de heer Hans Roefs als 

voorzitter van de Stichting Canon de Noordoostpolder. Hij had aangegeven er na vijf jaar 

mee te willen stoppen. Wij hebben in hem een goede voorzitter gehad. Bij monde van de 

heer Lammers werd de heer Roefs toegesproken en bedankt voor zijn niet aflatende inzet 

voor de Stichting vooral daar waar het ging om de zoektocht naar fotomateriaal en met 

name de herkomst/bronnen daarvan. Naast een dinerbon voor twee bij Le Mirage werd 

hem ook een fraai boeket aangeboden voor het thuisfront. 

De komende tijd gaan we op zoek naar een nieuwe voorzitter/nieuw bestuurslid waarvan 

we hopen dat die met de overige bestuursleden een vergelijkbare klik mag hebben en 

waarmee ook weer een prettige samenwerking mag worden voortgezet om samen 

opnieuw verder te bouwen aan de Canon en daarmee gerelateerde projecten. 

 

De doelstelling van de Stichting: 

 

De doelstelling van de Stichting Canon De Noordoostpolder is : 

1. Het vervaardigen en beheren en actualiseren van de Canon De Noordoostpolder. 

2. Het levend houden en toegankelijk maken van de cultuurhistorische geschiedenis 

van de Noordoostpolder, zo mogelijk als totaalconcept, voor een breed publiek. 

3. De Stichting kan functioneren als een overlegorgaan voor historische 

verenigingen, musea, cultuurhistorische instellingen (archief en bibliotheek, VVV 

en de gemeente Noordoostpolder) en het verrichten van al hetgeen met het 

vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

4. De Stichting dient het algemeen belang. 

5. De Stichting heeft geen winstoogmerk. 

http://www.canonnoordoostpolder.nl/


6. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken met behulp van alle wettige 

middelen welke aan het doel van de Stichting bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Wat is er gerealiseerd: 

In het jaar 2017 zijn de volgende acties gerealiseerd: 

- De jaarlijkse nieuwsbrief is rond de zomer weer verschenen. 

- De Verrekijker betreffende Walter Christaller is herzien en rond december herplaatst op 

de website : "De inrichting van de IJsselmeerpolders en de rol van de theorie van Walter 

Christaller. Een verrekijker bij venster 12: Dorpen inclusief Emmeloord. Het model van 

Christaller" door Gerrit van Hezel. 

 

Verder zijn er nog enkele Verrekijkers "in de maak": 

a. De Dierenkliniek en dierenwelzijn in de Noordoostpolder - E.J. Tjalsma. 

b. Kerkelijke Samenleving van 1042 tot heden - T. van Staalduine. 

c. De Zuiderzeewet en de eeuwige strijd tegen het water - L.G. Voorberg. 

d. Nagele - P Timmer. 

We verwachten deze Verrekijkers in de loop van 2018 te kunnen plaatsen op de website 

van de Canon de Noordoostpolder. 

   

Uitgave fotoboek Noordoostpolder 75 jaar droog, beeld van een polder. 

Het bestuur besloot om in het kader van het jubileumjaar een fotoboekje uit te geven 

met als titel "Noordoostpolder 75 jaar droog. Beeld van een polder." 

Maanden van intensief speuren naar geschikt fotomateriaal volgden en de criteria waren: 

a. van elk jaar een grote foto met een kleinere bijfoto; b. er moesten veel en "gewone" 

mensen op staan; c. alle dorpen moesten in het boek voorkomen; d. dubbeling met 

reeds eerder in het Canonboek gepubliceerde foto's wilden we voorkomen; e. een 

jubileumprijs van "75 dubbeltjes" moest mogelijk zijn. Dat laatste kon mede dankzij een 

subsidie van de gemeente Noordoostpolder gerealiseerd worden en daardoor werd het 

boekje bereikbaar voor iedere beurs. 

Het was een hele klus maar het resultaat mocht er zijn : de eerste druk van 1000 

exemplaren was al gereserveerd/besteld nog voor het van de pers rolde en de tweede 

druk van 1500 exemplaren was aan het eind van het jaar eveneens uitverkocht. Het 

bleek dus een groot succes, voorzag in een behoefte en we mochten zeer veel 

complimenten in ontvangst nemen. We kijken daar dan ook uitermate tevreden op terug.  

 

Activiteiten in het kader van de Noordoostpolder 75 jaar droog. 

In het jubileumjaar 2017 zijn diverse activiteiten samen met de FlevoMeer Bibliotheek te 

Emmeloord georganiseerd. Mede door het jubileumjaar is deze reeds bestaande 

samenwerking intenser geworden. 

- In de FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder is op donderdag 18 mei in het kader van 

Noordoostpolder 75 jaar Droog de Bieb Geschiedenisquiz gehouden. In die 75 jaar 

gebeurde er van alles: de eerste dokter vestigde zich, de eerste supermarkten 

verschenen, kerken en scholen werden gebouwd. In 75 jaar groeide de polder van een 

ideaal op de tekentafel tot een verzameling levendige dorpen met de poldertoren in 

Emmeloord als middelpunt. De polder is ondertussen een enorme hoeveelheid 

sportverenigingen, kerken, dorpsraden en de meest uiteenlopende clubs rijker. Deze 75 

jaar kwamen op allerlei manieren aan de orde tijdens de Bieb Geschiedenisquiz. Het 

Team Spes Nostra met Marjan van Ens, Frans Visser, Eva Vriend en Hans van den Hurk 

won deze avond de Bieb Geschiedenisquiz. 

- Preview jubileumboek op vrijdagavond 8 september 2017. 

Voordat tijdens het symposium op de jubileumdag zelf het eerste exemplaar officieel zou 

worden overhandigd, hield voorzitter Hans Roefs onder grote belangstelling een korte 

introductie/lezing over het nieuwe boekje dat de Stichting Canon De Noordoostpolder 

heeft uitgebracht. E.e.a. in nauwe samenwerking met en in de locatie 

boekhandel Marsman te Emmeloord. Tevens ontving een aantal fotoleveranciers alvast 

een exemplaar als dank voor hun medewerking. 

http://www.marsman.nl/


- Symposium 75 jaar Noordoostpolder op zaterdag 9 september in de FlevoMeer 

Bibliotheek Noordoostpolder. 

Maar liefst ruim 150 mensen vierden dit jubileum met het bijwonen van het symposium 

“75 jaar Noordoostpolder” van de Canon De Noordoostpolder, de vereniging Vrienden van 

Schokland en FlevoMeer Bibliotheek. Op deze dag ontving burgemeester Van der Werff 

tevens het eerste exemplaar van “Noordoostpolder 75 jaar droog. Beeld van een polder.” 

uit handen van voorzitter Hans Roefs van de Canon de Noordoostpolder.  

Er werd een tweetal lezingen gehouden : dr. H. Crebas over “Op zoek naar de polder in 

mijn genen” en prof.dr. H. Beunders over “De mens maakbaar, maakbaar de  

toekomst ?” Tussen de lezingen door een vrolijk intermezzo door de cabaretière Hiske 

Schipper, een lokaal talent dat voor de nodige humor zorgde. 

Tevens werd de touchscreentable met de locale historie (een gezamenlijk project van 

de FlevoMeerBibliotheek en de Stichting Canon de Noordoostpolder) in gebruik genomen. 

De verhalen op deze multitouchtable zijn tijdens de openingstijden voor iedereen te 

bekijken in de bibliotheek. De komende tijd worden deze verhalen uitgebreid in 

samenwerking met de verschillende historische verenigingen in de Noordoostpolder. Het 

scherm kan ook gekanteld worden en als tafel gebruikt worden zodat mensen samen een 

verhaal kunnen bekijken en erover kunnen praten. 

- Curiosa Poldriana 

Op zaterdag 14 oktober 2017 werd van 11.00 - 15.00 uur in de bibliotheek een 

zogenaamde Curiosa Poldriana gehouden, een ruil- en informatiemarkt. 

Ook deze activiteit was een gezamenlijke activiteit van de FlevoMeerBibliotheek en de 

Stichting Canon de Noordoostpolder. Diverse historische verenigingen en ook 

particulieren lieten oude materialen en boeken zien die men kon kopen of verkopen. Het 

was een gezellige inloop waar velen gebruik van maakten en die zeker voor herhaling 

vatbaar is. 

We kijken tevreden terug op al deze zeer geslaagde activiteiten. 

 

Vertaling van de Canon in het Engels   

Door leerlingen van het Emelwerda College die het vak Engels op Cambridgeniveau 

volgen zijn de ramen van de Canon vertaald en op de website geplaatst. 

Ook is er inmiddels een Verrekijker in het Engels vertaald en ook deze staat op de 

website.  

Inmiddels is vanuit het Emelwerda College aangegeven dat men ons niet meer kan 

ondersteunen v.w.b. de vertaling. Dat hebben we erg jammer gevonden, enerzijds omdat 

het een prachtige manier was om de jeugd bij de historie van hun woongebied te 

betrekken en anderzijds omdat naar nieuwe wegen moest worden gezocht om de 

vertaling rond te krijgen. 

Dat is inmiddels extern in gang gezet en we hopen dat op korte termijn rond te hebben. 

In verband met de subsidieverstrekking is de gemeente Noordoostpolder hiervan ook op 

de hoogte gesteld. 

 

Cultuur Historisch Centrum Emmeloord i.o. 

Het Canonbestuur is van mening dat iedere zichzelf respecterende gemeente een Cultuur 

Historisch Centrum dient te hebben. Met enige regelmaat worden we vanuit de bevolking 

bevraagd waar men oude egodocumenten en spullen kan laten wanneer deze - bij met 

name oude polderpioniers-  in de weg staan of liggen bij verhuizing of overlijden. Daarom 

is vanuit het Canonbestuur een tijdelijke werkgroep van enthousiaste 

polderhistorieliefhebbers opgericht om de mogelijkheden voor de vestiging van een CHC 

te onderzoeken. In het laatste kwartaal is eerst via e-mails gevraagd om steun bij 

diverse historiegerelateerde burgers of groeperingen. Het enthousiasme was groot en de 

logische vervolgstap waren besprekingen met degenen die hier iets in zouden kunnen 

betekenen (burgemeester, wethouders, directeur Cultuurbedrijf enz.). Het resultaat 

stemt ons hoopvol en we hopen dan ook in 2018 een positief resultaat neer te zetten.  

 

 

 



Canonboek 

Het boek Canon de Noordoostpolder is voorlopig nog voldoende op voorraad en we 

hoeven nog niet bij te drukken. 

 

Wat is er in gang gezet in 2017 en loopt door in 2018: 

In het jaar 2017 zijn de volgende projecten gestart en worden (naar we hopen) in het 

jaar 2018 gerealiseerd : 

 

1. De Vertaling van de canon in het Engels is wel gestart, maar nog niet voltooid. We 

hopen dit in de eerste maanden van 2018 af te kunnen ronden en te plaatsen op 

de website van de Canon (http://www.canonnoordoostpolder.nl/) 

2. Diverse verrekijkers zijn in ontwikkeling (zie boven) 

3. Het blijvend up to date houden van de website. 

4. Het publiceren van een Nieuwsbrief (juni 2018) 

5. In 2017 zijn er afspraken gemaakt met de FlevoMeer Bibliotheek over de invulling 

van de viering van 100 jaar Zuiderzeewet. In het voorjaar worden er samen door 

Bibliotheek en Canon drie lezingen georganiseerd en wat later in het voorjaar 

vindt weer de geschiedeniskwis plaats. In de maand van de geschiedenis vindt 

dan  samen met de Bibliotheek van Urk een symposium plaats. De lezingen die ’s 

morgens op Urk gehouden worden, zijn ’s middag te horen in Emmeloord. 

6. Ter gelegenheid van de herdenking van 100 jaar Zuiderzeewet wordt onderzocht 

of dit reden kan zijn om een publicatie in de vorm van een boekje of glossy uit te 

brengen. 

7. Naast de hierboven genoemde zaken zullen we het bestuur van de Stichting 

Canon De Noordoostpolder graag willen uitbreiden met 2 personen. Na het vertrek 

van de voorzitter zijn wij er nog niet in geslaagd om die plaats te kunnen laten 

innemen door een nieuw bestuurslid. 

 

 

Enkele zaken die wel de aandacht blijven vragen, maar misschien nu nog niet 

realiseerbaar zijn, zijn: 

1. Het maken van een App over de bezienswaardigheden van de Noordoostpolder. 

2. Het maken van een Ambassadeurskoffer als promotiemateriaal voor dit gebied. 

 

 

 

 

   W.L.   febr. 2018                                                               

http://www.canonnoordoostpolder.nl/
http://lokale-uitgifte.marsman.nl/lokale-uitgifte/boek-canon-de-noordoostpolder

