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Ik acht de tijd gekomen om de afsluiting en de droogmaking van de Zuiderzee te 

ondernemen. Verbetering van de waterstaatkundige toestand der omliggende 

provinciën, uitbreiding van grondgebied en blijvende vermeerdering van 

arbeidsgelegenheid zullen daarvan het gevolg zijn. 

 

 

Koningin Wilhelmina 

Troonrede, 16 september 1913 



Woord vooraf 
 

 

 
 

Was i misschien niet verliefd? Eigenlijk hatti nog heelemaal geen moeite gedaan om 

haar weer te ontmoeten. ’t Leek ‘m zoo gek, mekaar hier weer ‘toevallig’ tegen te 

komen. En toch kon i ’t bij tijden leelijk te pakken hebben. Soms, als i vlak bij haar 

stond, soms, als i haar niet zag. En nu zou hij haar niet eens graag plotseling voor 

zich zien. Hij kende dat nog wel van vroeger. Als je met een aardig meisje door een 

mooi landschap liep, dan had je aan geen van beiden wat. 

 

Uit: Verliefdheid, Nescio 

 

 

Deze dualiteit, die men ook wel aantreft in de samenstelling van het menselijk 

lichaam, is misschien wel de dubbele pijler waarop de koepel van mijn leven wordt 

gebouwd. Er is overigens vastgesteld, dat twee altijd één willen worden, waarna 

wederom een splitsing in tweeën plaatsvindt. Dat hadden de Hindoe-priesters reeds 

ontdekt en opnieuw door Hegel herontdekt, welke ontdekking in de praktijk tot 

zaken kan leiden, zoals revoluties en de geboorte van een mens. De mens wordt 

geconfronteerd met een veranderende omgeving. Zelfs landschappen die wij min of 

meer stabiel beschouwen blijken onderhevig aan een heftige dynamiek. Niet alleen 

de natuur maar ook de mens kan die dynamiek veroorzaken. Het nieuwe land is 

hier een voorbeeld van. 

 

Elke gemoedsstemming is een verhaal, en elk verhaal wordt een gemoedsstemming. 

In de polder was de wind vol gemoedsstemmingen. Ik volgde de oude man door de 

gemoedsstemming van het eiland dat op het punt van sterven stond. Mijn 

voetstappen waren licht op het zachte gras. De oude man ging dieper het land in, 

af en toe stilstaand om te luisteren naar geluiden die alleen hij kon horen. Ik zag 

dat de ontheemde geesten hem eveneens volgden, luisterend naar de typische 

melodieën van hun wezen, nieuwsgierig naar hun aard. Ik zag ook dat ze hem 

ondanks hun boosheid geen van allen kwaad wilden doen. De oude trok een hele 

schare geesten aan toen hij van de ene bomengroep naar de andere liep, op zoek 

naar oude geheimen. De oude man was immuun voor de boskoorts en de fata 

morgana’s, hij was immuun voor de verlokkingen van het labyrint. Hij legde lange 

afstanden af, van de oevers van de zee naar het wilgenbos, op zoek naar de 

eenhoorn die hij niet kon vinden. Hij bleef het geblaf van het beest horen. Het leek 

steeds dichterbij, maar in zijn waanzin bedacht de oude man geen moment dat het 

dier hem wel eens zou kunnen aanvallen. En toen hij er niet in slaagde de 

eenhoorn te vinden – waarvan de verschijningen hem moed hadden gegeven – toen 

bezweek hij aan een gevoel van verwarring, toen verloor hij zijn immuniteit voor het 

labyrint en werd het bos een onheilspellende plek. Van de bomen en fluitende 



vogels ging opeens een broeierige, waakzame dreiging uit. Ik zag de oude man 

trillend op een omgevallen boom zitten.  

 

Dingen sijpelen vanuit de toekomst terug in het heden. Het verleden duwt alles 

naar voren en de toekomst dwingt tot een zoektocht naar de verloren oorsprong. 

Een verhaal heeft meestal een begin en een einde. Dat komt omdat we ordelijk 

denkende wezens zijn. Het begin komt altijd voor het einde. In werkelijkheid is dat 

helemaal niet waar. Het begin van een ander kan uw einde zijn. Het is voor ons 

prettig als we kunnen verdelen en begrijpen. Het is prettig om te weten dat een 

ander graag verhalen leest. Het is gemakkelijk te veronderstellen dat de lezer 

hetzelfde wil als ik. Maar het is ook niet meer dan dat. En mijn verhaal zou het uwe 

kunnen zijn. Het verhaal van mijn land is dat van uw land. Laat uw herinneringen 

niet verdwijnen. In voorbije tijden konden de mensen engelen zien. Nu zijn ze niet 

eens in staat hun medemens te zien. Een cultuur blijft alleen levendig als ze haar 

geschiedenis integreert in de moderne tijd, in andere culturen. Daarvoor moet u 

eigenlijk bereid zijn uw verleden te vergeten. Niet vluchten in de geschiedenis en er 

over praten alsof het een geïsoleerd iets is. Ik heb afgeleerd alles te vlug willen 

veranderen. Ik weet nu dat dat niet kan. De Duitsers deden ooit onderzoek naar 

het gedrag van spinnen. Ze lieten een spin haar web maken en haalden het 

vervolgens voortdurend weg. Op het laatst werd de spin gek. Ze wist niet meer hoe 

ze een web moest spinnen. Bijna overal is een opleiding voor nodig. Alle menselijke 

activiteiten zijn overgenomen door professionele instellingen. Daardoor zijn 

natuurlijke relaties verstoord. Eenvoudige burenhulp is vervangen door de 

maatschappelijk werkster. Familiesteun bestaat niet meer. Je  maakt een afspraak 

met een psycholoog om met hem een aantal belangrijke zaken door te praten. Zo is 

het in onze cultuur ook met het lezen. De vroegere aandacht voor de boeken is 

vervangen door de televisie en de computer. We vergeten langzaam maar zeker dat 

lezen meer waarde heeft dan het oppervlakkige vermaak van de computer. We 

hebben de oude cultuur van het lezen ingeruild voor de propaganda van de 

televisie. Maar ook die ‘deskundigheid’ is een illusie. Het is vaak niet meer dan een 

kundig systeem van naamgeving. In de praktijk willen mensen in eenzaamheid en 

rust lezen. Hoe dat precies moet kan iedereen nog vertellen. We kunnen het 

allemaal. We hoeven alleen maar rust te wensen en eerlijk te zijn. Eerlijk tegenover 

onszelf en tegenover de verhalen. Ik wil u met deze verhalen doen twijfelen aan de 

alom overheersende druk van de moderne media. Maar u kunt het lezen weer 

opnieuw ontdekken en de verhalen toevoegen aan uw lange termijn geheugen. 

Misschien kunt u vanuit eerlijkheid tot een nieuwe waarde komen, die een 

toevoeging betekent aan uw manier leven. Lezen is geweldig, wreed, volgens de 

jongeren. Dan kunt u weten dat Alfred Nobel de uitvinder was van het dynamiet. 

Degene die zijn naam geeft aan de prestigieuze prijs: de Nobelprijs. En dat de 

Keukenhof het voormalige jachtterrein was van Jacoba van Beieren, en dat er een 

grote kruidentuin was aangelegd; het terrein hoorde bij Slot Tijlingen. Mijn 

geheugen is niet achteruitgegaan maar presteert onder onderdrukking minder. Ik 

heb geleerd verbanden te leggen tussen allerlei soorten van informatie. Niets is 

zoals ik denk dat het is. Met andere woorden: ik word vaak een oor aan genaaid. 



Gewone mensen, maar ook machthebbers, beleidsmakers en  journalisten vertellen 

graag wat ik wil horen en niet wat er gebeurd is. Ze praten niet over de 

achtergronden van gebeurtenissen en hun eigen aandeel daarin. Daar kom ik bij 

toeval achter of nooit. Zo leef ik in een verzonnen wereld die niet te doorgronden is 

en niet na te vertellen, tenminste niet objectief en naar waarheid. De geschiedenis 

wordt al vervalst voordat ze geschreven is. 

 

Ik ben geboren in het land waar ze witte mensen maken; ik maakte er zelf ook drie. 

Aan hen draag ik dit boek op. ‘De Kronieken van Het Nieuwe Land’ wordt 

opgedragen aan Grisjo Koers, omdat hij in Emmeloord is geboren. En aan Ilja 

Koers en Youri Koers, die weliswaar in Venray het licht zagen, maar evenals Grisjo 

hun jeugd doorbrachten in Lelystad. Ik wens dit boek vele belangstellende lezers 

toe. 

 

 

 



Inleiding 
 

 
 

 

Een bijzondere gebeurtenis van nationaal belang was de afsluiting van de 

Zuiderzee. Reeds in 1882 presenteerde ingenieur C. Lely zijn plannen die voorzagen 

in de drooglegging van de binnenzee. In de troonrede van 1913 sprak koningin 

Wilhelmina: ‘Ik acht de tijd gekomen om de afsluiting en droogmaking van de 

Zuiderzee te ondernemen’. Een belangrijke eerste stap in die richting was een dijk 

tussen Noord-Holland en Friesland. Deze klus had wellicht wat langer op zich laten 

wachten als de springvloed van 1916 niet op zoveel plaatsen dijken had gebroken. 

Elders woedde de Eerste Wereldoorlog en in alle regio gelegerde soldaten kwamen 

helpen de dijken te dichten. Alles wat voorhanden was werd gebruikt, tot een kar 

met hooi aan toe. Op 28 mei 1932 was het zover. Terwijl  de minister van financiën 

boven op de bijna voltooide Afsluitdijk stond te oreren over de zegeningen van het 

van de kaart vegen van de Zuiderzee, trok een ‘ansjovislawine’ door de laatste 

opening om de geboortegrond, het Muiderzand, te bereiken. Dramatisch is de 

beschrijving daarvan in ‘Ooggetuigen’ van Geert Mak: ‘Inmiddels gaf een ingenieur 

het teken tot het voltrekken van het vonnis. Grijpers met vuile grijze modder 

gevuld, braakten hun inhoud over de zilverstroom leeg. Terwijl de sirenes en 

stoomfluiten gilden, en enige honderden, die van het drama getuigen waren, 

juichten, wekte het bij enkele aanwezigen een geheel andere ontroering en was het 

alsof dit gedaan werd om het gekerm van de arme vissen te overstemmen’. Vast 

stond dat het ecosysteem van het IJsselmeer volledig zou veranderen. Al snel 

speelden spiering en driehoeksmossel een belangrijke rol in de voedselketen. Het 

buitendijkse land werd allengs droger na de aanleg van de Afsluitdijk. Een zegen 

voor de aanwezige boeren. De verzoeting van het land ging echter veel langzamer 

dan die van het water. Doordat overstromingen minder voorkwamen bleef het zout 

nog lange tijd in de bodem zitten. Tot vijftig jaar geleden groeiden nog volop 

zoutminnende planten en bloemen op het buitendijkse. Slechts in de oorlog, in 

1943 tot 1945, is het harder gegaan. Dat kwam omdat de Duitsers, om hun 

inundatieplannen te kunnen voltooien, het waterpeil van het IJsselmeer opvoerden 

met twee tot vier meter. Daardoor zijn de buitendijkse polders ook onder water 

gelopen met zoet water van het IJsselmeer. In 1942 lagen er nog enkele 

zeegrasvelden voor de kust. Deze waren ook in 1945 geheel verdwenen. In de sloten 

was veel flap te vinden. Flap is een groene dradenlaag die in rustig water aan de 

kanten en paaltjes zit. Het was een dikdradige soort die vervangen werd door een 

veel dundradiger soort. Darmwier is verdwenen. Tegenwoordig is er krabbenscheer, 

waterpest, hoornblad, klein- en bultkroos en zelfs de gele plomp, stijve 

waterranonkel en pijlkruid te vinden. Ook heemst en gele lis staan er nog, hoewel 

dat geen waterplanten zijn, maar moerasplanten. Heemst staat er nog maar in 

enkele exemplaren, de gele lis vestigt zich. Ook de waterdieren: kreeften, 

weekdieren en wormen hebben grote veranderingen ondergaan. In de Zuiderzee 



leefden nog enige maineschaaldieren, krabben en kreeften. Dat waren 

Zuiderzeekrabbetjes die nu uitgestorven zijn in het IJsselmeer. De waterinsecten 

en de in het water levende insectenlarven hebben het IJsselmeer veroverd. 

Misschien kunt u zich nog wel de invasie herinneren van de kleine groene 

Zuiderzeemug, die in 1947 in dikke plakken op ramen en deuren zat. Later kwam 

de langpootmug, de reus onder de muggen, die elke avond steevast present is om 

de kamerlamp. Al deze muggen komen uit het IJsselmeer, ook wel uit andere 

meren en sloten. Maar nu ze het IJsselmeer als verspreidingsgebied er bij hebben, 

zijn hun gelederen met grote zwermen versterkt en merk je ze eigenlijk pas op. Van 

zeevissen is niets meer aan te treffen dan wat restanten op de vloedlijn. Graten en 

kaken van schelvis en kabeljauw. Deze vissen zwommen vanuit de Noordzee de 

Zuiderzee in en soms wel eens tot Amsterdam. Tegenwoordig komen bijna alle 

zeevissoorten van de ondiepe kustzone van de Noordzee in Amsterdam voor, maar 

nu aan de andere kant van de Oranjesluizen. Het IJsselmeer is voor deze vissen te 

zoet, maar het Binnen-IJ en de havens zijn – op grotere diepten – grotendeels brak 

en zout als gevolg van het schutten van de schepen bij IJmuiden. 

    

De afsluiting van de Zuiderzee had grote gevolgen voor de visserij en de natuur. 

Vanuit Harderwijk verzette Veriet zich tegen de drooglegging van de Zuiderzee. Ook 

in Elburg waren de vissers niet blij met het verdwijnen van hun broodwinning. In 

juni 1920 werd het eerste deel van de Zuiderzee werken aanbesteed: de aanleg van 

de tweeënhalve kilometer lange Amsteldiepdijk van Noord-Holland naar het eiland 

Wieringen. De aanleg van de Afsluitdijk begon in januari 1927. Op 28 mei 1932 

werd de dam gesloten. Tussen 1936 en 1968 is gewerkt aan de IJsselmeerpolders. 

Aanvankelijk waren er plannen nog meer land in te polderen. Zo werd in 1976 nog 

dwars door het IJsselmeer de Houtribdijk aangelegd in verband met de geplande 

inpoldering van de Markerwaard. Deze is er nooit gekomen vanwege financiële 

redenen en toenemend verzet tegen verdere aantasting van het gebied rond de 

voormalige Zuiderzee. Zo heeft de omgeving aan de noordgrens van Amsterdam 

(regio Waterland) het oorspronkelijk open karakter behouden. 

 

Het is een goede zaak dat die belangstelling voor het verleden, of dat nu veraf of 

meer nabij is, stimulansen ondervindt. De eerste generaties polderpioniers 

beginnen uit te dunnen en het lijkt nu bij uitstek het tijdstip om onder brede lagen 

van de bevolking enig historisch besef aan te kweken. Aandacht voor Schokland, 

het oudste stukje land van de polder (het oude in het nieuwe land), past daar heel 

goed bij. Nog niet zo heel lang geleden, aan het begin van de vorige eeuw, kolkte en 

bruiste er een zee in het hart van ons land: de Zuiderzee, Verraderlijk door de vele 

slikken en banken, gevaarlijk vanwege de zuigende, diepe gaten. Geliefd om het 

heerlijke zeebanket, dat door hardwerkende vissers werd aangevoerd naar de 

schilderachtige havenstadjes Blokzijl, Vollenhove, Elburg, Harderwijk, 

Monnikendom, Medemblik en Enkhuizen. In 1918 besloot de regering om de 

Zuiderzee te laten droogleggen, land zou zee gaan vervangen. Op de bodem van de 

Zuiderzee zouden vijf polders worden gemaakt, omgeven door fraaie randmeren en 

van de Waddenzee gescheiden door een afsluitdijk. In 1932 werd de laatste hand 



gelegd aan de Afsluitdijk en was de Zuiderzee voorgoed getemd. Het afgesloten 

water was nu geen zee meer, maar verschillende meren. De nieuwe polders 

Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland worden wel aangeduid als ‘Het Nieuwe Land’. Het 

zijn de bekendste en meest geliefde polders uit de geschiedenis van het 

Zuiderzeeproject. De levensgevaarlijke ‘Zuydersee’ werden rustige meren. Van de 

oude Zuiderzee zijn er een paar gespaard gebleven: het IJsselmeer, het 

Markermeer,  De Hoornse Hop, de Gouwzee, het IJmeer, het IJ, het Ketelmeer, het 

Zwarte Meer, de Oostvaardersplassen, het Wolderwijd, het Veluwemeer,  het 

Drontermeer, het Vossemeer,  het Eemmeer, het Nijkerkernauw en het Gooimeer.  

 

De cultuurgeschiedenis van Flevoland reikt ver. Zo ver zelfs, dat in de bodem van 

de zo jonge provincie op grote schaal tastbare herinneringen zijn gevonden van de 

eerste bewoners van Nederland. De echte pioniers van Flevoland leefden er al 

zevenduizend jaar geleden! De planvorming om de Zuiderzee te temmen nam al 

meer dan drie eeuwen geleden een bewogen vlucht. Hendric Stevin ontvouwde 

destijds een plan om ‘het gewelt en het vergif der Noortsee te verdrijven’. 

Uiteindelijk werd het plan van Lely uitgevoerd. Dat leidde tot het creëren van nieuw 

land op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Land dat tot op de dag van 

vandaag langzaam maar zeker allerlei geheimen prijs geeft. 

 

Met genoegen bied ik u hierbij in zeer kort bestek een reis aan door de historie van 

het Nieuwe Land. Het Nieuwe Land dat ook ooit oud land was. Een speurtocht door 

de ontstaans- en inrichtingsgeschiedenis van Flevoland is een intrigerende 

ontdekkingsreis. Een spannende belevenis die talloze bijzonderheden oplevert uit 

het verre en nabije verleden. In Hooft’s Historiën het volgende: 

 

Kampen leyt hecht aan de Veeluw, hoewel ’t voor Ooveryselsch gereekent wordt, uit 

reede, naar gissing van zommighen, dat de stroom zouw bedde gewisselt en eertijds 

lanx d’andere zyde der stadt heen geloopen hebben.  

 

Het is bijzonder aardig, om eens een middag rond te dolen in de streek tussen 

Kampen en het IJsselmeer, al zoekende naar dode armen, oude doorbraken of 

andere herinneringen uit het verleden. De weg door de Vossewaard is er een, zoals 

we er maar weinigen in ons land hebben. Hij gaat midden door de weilanden 

zonder afscheiding door sloten of hekken. Het land is vlak, links een niet bijzondere 

hoge zeedijk, die bij de allerhoogste waterstanden geen afdoende bescherming 

oplevert. Vossewaard heeft dan ook nog al eens onder water gestaan en de 

boerderijen zijn hier dan ook gebouwd op terpen. Mijn gedachten dwalen terug 

naar mijn voorvaderen, de Batavieren en de Friezen. De terpen boden plaats aan de 

boerenwoning met stal, nog een paar schuren en hooibergen met zelfs een klein 

moes- en bloementuintje. Van de hooibergen stond er altijd minstens één goed 

scheef, net, of hij geen plaats genoeg kon vinden en van het heuveltje af moest 

glijden. Ik beland weer aan de IJssel, bij het begin van de strekdammen van het 

Keteldiep. Aan de overkant zijn de havenlichtjes in allerlei stijlen, vormen en 

kleuren, de meeste buitengewoon aardig. Aan mijn zijde leidt een drassig pad in 



een rietlandje, dat zich een eind langs de dam uitstrekt en waar de mooie heemst 

in grote overvloed bloeit met talrijke grote bleke lila bloemen. Na een paar minuten 

beland ik op de dam zelf, die nog een paar kilometer in het meer uitsteekt en aan 

het eind weer een vluchthaventje en een licht heeft. Een prachtig plekje om het 

IJsselmeer te leren kennen. De dammen langs het Keteldiep zijn veiliger dan die 

langs het Zwolsediep. Noordelijk van hun eindpunt ligt Schokland, waarvan de 

meeste mensen dachten, dat het vandaag of morgen helemaal weggespoeld zal zijn. 

Maar ieder jaar werd dat door Waterstaat nagemeten. Geheel onbeschermd of 

onbewoond was het ook niet. Het was omringd door lange stenen dammen. In het 

jaar 1915 waren er zelfs een paar buurten, resten van dorpen: Middelbuurt of Ens, 

waar in de zomer de Waterstaatsopzichter komt wonen. Zijn werklieden vonden 

dan een onderkomen in het voormalig kerkgebouw, waar ook nog een paar bomen 

staan. Aan de noordpunt van het eiland lag de buurt Emmeloord, met een nogal 

flinke haven. De lichtwachter en de havenmeester woonden natuurlijk het gehele 

jaar op het eiland. En dan was er ’s zomers wat vertier van schapen en 

grasmaaiers. Boerderijen zijn er echter helemaal niet, de eigenlijke bevolking heeft 

het eiland moeten ontruimen in het jaar 1859; dat is toen wettelijk geregeld. Het 

snippertje eiland heeft het wel uitgehouden tot de droogmaking van de Zuiderzee, 

en is veilig en wel in de polder komen te liggen. Zeer voldaan rijd ik terug naar 

Kampen, in de middag heb ik daar een paar oude straatjes op en neer gewandeld 

waar men, te kust en te keur zijn kooplust kan bevredigen. Ik rijd de mooie stad 

nog eens door om vervolgens door de Venenpoort te vertrekken naar Elburg. Het 

ging eerst langs de Slaperdijk, ook aan weerszijden met wielen van doorbraken en 

daarna meest langs klinkerwegen door grote vlakke polders. Eindelijk bereik ik 

Oosterwolde, waar rogge groeide en langs een weg, die de Zandstraat heet. Ten 

langen leste door  aardige buurtjes kom ik op de grote straatweg uit, die naar 

Elburg voert. De Vischpoort en de oude vestingwallen en het klooster zijn zo mooi, 

dat ze mij Kampen geheel deden vergeten. Het is een heel oud stadje, maar in de 

bouwtrant herinnert het aan de nieuwere steden in Noord-Amerika: allemaal rechte 

lengtestraten en dwarsstraten, die rechthoekige huizenblokken omsluiten.  Bij 

Elburg kun je zoeken naar de beek de El, waar het stadje zijn naam aandankt. Het 

is het laatste stuk van de Puttenerbeek. Ik was er graag wat langer gebleven, maar 

eigenlijk moet ik naar huis. En daarom ging het nu in een flinke vaart over 

Doornspijk en Nunspeet naar Harderwijk en dan naar Leystad. Ik bleef nog even in 

Hulshorst bij de Hierdensebeek. Die is een voorname rivier, die zich van de Veluwe 

in het IJsselmeer stort. Hij ontspringt uit het Uddelermeer, bracht in zijn loop zelf 

een paar watermolens in beweging en vormde in het Leuvenumse bos een waterval, 

die de roem en het wonder van de buurt is, maar waar u zich toch ook niet teveel 

van moet voorstellen. Even voor de middag bereik ik Harderwijk. Harderwijk was 

de hoofdstad van de westelijke Veluwe en heeft in de middeleeuwen heel wat 

betekend. Ik zwerf door de hobbelige straten, zie een grote kerk, grote kazernes, 

hier en daar aardige zeventiende en achttiende eeuwse geveltjes en het poortje van 

de vroegere Latijnse School. Het uitzicht op het IJsselmeer is heel mooi. Er is een 

pad, dat vlak langs de oever loopt, goed voor een wandeling vol afwisseling. Er zijn 

beekjes, die van de Veluwe afvloeien, en de Hierdensebeek. Verderop zijn er lage 



duintjes, die de Andhuizerbeek dwingen om een tijd lang evenwijdig met het meer 

te lopen. 

 

Over Schokland is veel geschreven, vooral in de periode nadat het eiland in 1859 

was ontruimd. Daarbij is het niet altijd even nauw genomen met de historische 

feiten. Eén van de meest hardnekkige ‘verhalen’, dat ook de nazaten van de 

Schokkers, sinds 1985 verenigd in de Schokkervereniging, dwars zit is dat de 

eilandbewoners als ware armoedzaaiers Schokland zouden hebben verlaten. De 

werkelijkheid is anders; het beleid van de rijksoverheid was er juist op gericht de 

aan hun eiland verknochte mensen over te halen te verhuizen. Er werden dan ook 

in verhouding voor die tijd behoorlijke sommen geld betaald voor grond en achter 

te laten opstallen en ook als bijdrage in de verhuiskosten. Men verliet het eiland 

niet armoedig. Daar staat tegenover dat het voor de bevolking van Schokland in de 

eerste helft van de negentiende eeuw – toen vrij snel na elkaar in 1824 en 1825 een 

aantal zeer zware stormen het eiland teisterde – steeds moeilijker werd de schade 

aan huizen en huisraad zonder hulp van buiten te boven te komen. Na lang wikken 

en wegen werd de situatie op het eiland door de rijksoverheid uitzichtloos bevonden 

en de bevolking min of meer geëvacueerd. Het eiland zelf werd in 1859 niet aan de 

golven prijs gegeven vanwege de betekenis die het had als golfbreker voor de kust 

van Noordwest Overijssel en de functie van vluchthaven voor de scheepvaart en de 

visserij op de Zuiderzee. Het voormalig Zuiderzee-eiland is niet in Emmeloord 

gesitueerd, maar acht kilometer ten zuiden van deze plaats. De vraag ligt voor de 

hand of er vanuit een historische standpunt geen sprake zou moeten zijn van 

‘Emmeloord op Schokland’ dan omgekeerd. Hoewel deze vraag niet anders dan 

bevestigend kan worden beantwoord, wil ik er toch op wijzen dat de aanduiding 

‘Schokland in Emmeloord’ evenzeer een hoog waarheidsgehalte heeft. We moeten 

haar dan wel in verband brengen met de Schokland-expositie die van medio 

januari tot eind februari 1993 in het gemeentehuis van Noordoostpolder te 

Emmeloord werd gehouden. Het Schokker verleden werd in Emmeloord in de 

schijnwerpers geplaatst. 

 

Tentoonstellingen als die in Emmeloord zijn bij uitstek geschikt om de balans op te 

maken van onze historische kennis. Ze kunnen heel tastbaar illustreren tot welke 

inzichten het geschiedkundige onderzoek op een bepaald moment is gekomen. Niet 

zelden zijn ze een prikkel of zelfs tot onverholen oproep tot voortgezette studie. Het 

bijeenbrengen van voorwerpen, prenten, kaarten en archiefstukken in één 

tentoonstelling is in feite een vorm van ontsluiting van de documentaire waarde 

van deze objecten. Over de Schokker cultuurhistorie is het bijeenbrengen van 

materiaal met documentaire waarde van groot belang vooral omdat het na de 

ontruiming van 1859 niet verloren is gegaan, verspreid is geraakt over ons gehele 

land. Het Zuiderzeeproject past in een traditie van tientallen eeuwen waarin de 

bewoners van de lage landen hun land aan het water ontworstelden onder de 

voortdurende dreiging dat de zee zal terugpakken wat ze eens gegeven heeft. Als 

tastbaar bewijs zijn op de bodem van de voormalige Zuiderzee restanten 

aangetroffen van nederzettingen die de strijd tegen het water hebben verloren. Het 



Zuiderzeeproject zelf kent een lange geschiedenis. Al in 1670 schreef Hendric 

Stevin het boek ‘Winconstich Filosophisch Bedrijf’ waarin hij een plan ontvouwde 

om ‘het gewelt en het vergif der Noortzee te verdrijven’ door de Waddeneilanden 

onderling en met het vaste land te verbinden, wat tevens ‘genoeg versch water en 

veel gront zou leveren bequaam om te bedijken’. 

 

In het midden van de achttiende eeuw werden de eerste meer concrete lijnen 

uitgezet om deze gevaarlijke binnenzee te temmen. Daarna duurde het nog bijna 

honderd jaar voordat de uitvoering begon en nog eens decennia voordat de 

Zuiderzeewerken voltooid waren. Aan het project zelf zijn veel plannen en ideeën 

voorafgegaan. Huët schreef in 1880:  

 

De Zuiderzee moet worden ingedijkt; dit was korten tijd geleden een volksovertuiging 

en hoewel den laatsten tijd de aandacht zich van deze zaak heeft afgewend, is 

daardoor het groote belang daarvan niet verminderd. 

 

Verder merkt  professor Thijsse in zijn boek ‘Een halve eeuw Zuiderzeewerken’ op 

dat dit ‘een onderneming is, die de Nederlandse gemeenschap maar nèt aan kan en 

dat het op deze wijze nog lang zal duren voordat de laatste werken zijn voltooid.’Dit 

boek beoogt aan de vele uitspraken een beeld toe te voegen aan de wijze waarop het 

Zuiderzeeproject door de jaren heen is gerealiseerd. 

 

De provincie Flevoland is een belangrijk onderdeel van het plan tot afsluiting en 

gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Een gevaarlijke binnenzee die destijds 

tot diep in het hart van Nederland doordrong. Het plan van dr. Ir. Cornelis Lely 

verscheen in  1918 als ‘wet van de 14e juni tot afsluiting en droogmaking van de 

Zuiderzee’ in de Staatscourant. En daarop kwam het Zuiderzeeproject in 

uitvoering. Op de Markerwaard na zijn alle polders aangelegd: Wieringermeer, 

Noordoostpolder, Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland. Alleen al in Flevoland is ruim 

vijfenveertighonderd hectare aan bos, landschapselementen natuurgebieden. Het 

Flevo-landschap wordt financieel gesteund door het ministerie van Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij, de Provincie Flevoland en sponsors als de Nationale 

Postcode Loterij. 

 

Het is daarbij goed het Zuiderzeeproject in het juiste tijdsbeeld te plaatsen. Sinds 

de start van de uitvoering rond 1930 hebben wetenschap, techniek en 

energievoorziening een ongekende ontwikkeling doorgemaakt. De ideeën over 

landbouw, planologie en natuurbeheer zijn drastisch veranderd. Het economische 

beeld is ook aan voortdurende veranderingen onderhevig. Al die ontwikkelingen 

hebben onmiskenbaar hun stempel gedrukt op het project dat in later tijden 

bekend is geworden als Flevoland. Een stukje Nederland waar nu al tienduizenden 

mensen een nieuw leven hebben opgebouwd. En nog eens tienduizenden zullen nog 

volgen. Zij komen voor een groot deel uit de overvolle Randstad. Uit Amsterdam en 

omstreken. Oostelijk en Zuidelijk Flevoland worden wel aangeduid als ‘Het Nieuwe 

Land’. Het zijn de bekendste en meest geliefde polders uit de geschiedenis van het 



Zuiderzeeproject. 

 

Wie tegenwoordig een bezoek brengt aan de plaatsen in de Noordoostpolder zal, 

afgezien van het ontbreken van een oude kern, op het eerste gezicht weinig verschil 

zien met plaatsen van gelijke grootte elders in het land. Zoals in alle dorpen valt 

ook in de polderdorpen de kerktoren het eerst op. Alleen in de polderhoofdplaats, 

Emmeloord heeft meerdere kerktorens. De neringdoenden in de dorpen hebben 

hun zaken in het dorpshart gevestigd. Emmeloord kent als enige wijkgebonden 

winkelcentra. 

 

Als de bezoeker wat langer blijft zal hem duidelijk worden dat de Noordoostpolder 

een gebied is met een afwijkend karakter. Er is weliswaar maar één toren, maar er 

zijn in elk dorp meerdere, en soms zeer onopvallende, kerken. Ook het aantal 

scholen is aanzienlijk groter dan in plaatsen met een vergelijkbaar grootte op het 

oude land. Als de bezoeker zich verder laat informeren, zal hij erachter komen dat 

in elk dorp alle levensbeschouwingen in ongeveer gelijke verhouding voorkomen. 

Het is nog maar ruim een halve eeuw geleden dat het gebied droogviel en de eerste 

mensen hiernaartoe trokken. Vanuit alle delen van het land kwamen ze: pioniers, 

polderwerkers, personeel van de Directie Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), 

weggesaneerden, overstromingsslachtoffers, middenstanders en vele anderen. Deze 

mengelmoes van mensen werd samengebracht in de kampen en de nieuw 

gebouwde dorpen. Samen moesten ze een bestaan en een gemeenschap zien op te 

bouwen. 

 

Met de komst van de eerste arbeiders naar de polder begon ook het werk van de 

kerkgenootschappen. Op 25 mei 1951 verscheen in De Noordoostpolder een 

aankondiging dat op die avond in Emmeloord een grote Sacramentsprocessie 

plaatsvond. Ook de andere parochies van de polder namen hieraan deel. ‘Dus wij 

parochianen van Emmeloord, blijven zeker niet achter. Het is de eerste keer dat we 

zoiets doen. Laten we dit dan ook daadwerkelijk goed inzetten.’ Sommige niet-

katholieken namen aanstoot aan de processie. Dit leidde onder meer tot vragen van 

mevrouw C.M. Krijgsman-De Lange in de Polderadviescommissie. Zij vroeg of 

toestemming voor de processie was verleend. De voorzitter was bekend dat er een 

omgang zou worden gehouden, maar hij had niet geweten dat het om een processie 

ging. Deze waren immers op de openbare weg verboden. Blaauboer, 

plaatsvervangend landdrost deelde mee dat de katholieke inwoners van Emmeloord 

in voorgaande jaren steeds een processie op het speelterrein bij de openbare school 

hadden gehouden. Omdat dit een besloten plaats was bestond hiertegen geen 

wettelijk bezwaar. Door omstandigheden was dit keer uitgeweken naar het 

Emmeloorder bos. Blaauboer toonde berouw omdat sommigen hieraan aanstoot 

hadden genomen. 

 

In de loop van de jaren zestig kreeg de sport in de Noordoostpolder zijn huidige 

vorm. De katholieke verenigingen waren na een kortstondig bestaan in de periode 

1953-1960 op één na verdwenen. Over de zondagsport was het pleit ook beslecht. 



Er ontstond slechts één christelijke sportvereniging, terwijl het de protestantse 

groeperingen gelukte om over de zondagsport hun zin te krijgen: bijna overal werd 

alleen op werkdagen gesport. 

 

Vanuit het oude land werd door de verzuilde organisaties veel druk uitgeoefend om 

ook op het nieuwe land zuilen op te richten. Hierdoor kwamen twee zaken in 

botsing: enerzijds de noodzaak om tot samenwerkingsvormen te komen om het 

leven in de polder gestalte te geven en anderzijds de drang om zich los van de 

andere groeperingen binnen het eigen levensbeschouwelijk verband te organiseren. 

Het kwam erop neer dat in de nieuwe polder zoveel mogelijk moest worden 

samengewerkt te midden van een omgeving waarin het gescheiden organiseren in 

verzuilde organisaties de norm was. Het zal duidelijk zijn dat hierdoor de opbouw 

van het gemeenschapsleven geen eenvoudige zaak is geweest. In dit boek zal 

worden beschreven op welke wijze het sociaal-culturele leven in de polder tot stand 

kwam en tegen welke problemen en bezwaren men is opgelopen. We zullen zien hoe 

het, ondanks het verzet daartegen in de kringen van de pioniers, toch tot een 

zekere mate van zuilvorming kwam. Hoe noodgedwongen en geholpen door de 

veranderende tijden werd toch een behoorlijke mate van integratie bereikt. 

 

Voor het opbouwen van een bestaan waren de voorwaarden zeer gunstig. De 

landbouwbedrijven waren groot waardoor een sterke mechanisatie mogelijk was. 

Bovendien konden de pachters rekenen op een goede begeleiding van de Directie 

Wieringermeer. Het opbouwen van een gemeenschap was minder eenvoudig. Alles 

zouden de polderbewoners eigenhandig moeten opbouwen wat des te moeilijker 

was door de grote verschillen in afkomst en levensovertuiging. Dit probleem werd 

versterkt door het bijzondere karakter van de Nederlandse samenleving in de jaren 

veertig en vijftig. Het was de periode waarin de verzuiling op het hoogtepunt was. 

Het verzuilde karakter van de samenleving zorgde ervoor dat de verschillende 

levensbeschouwelijke groeperingen van vooral katholieken, protestanten en 

socialisten zich, op politiek en maatschappelijk maar ook op cultureel en recreatief 

terrein los van elkaar organiseerden. Contacten tussen de verschillende 

levensbeschouwelijke verbanden beperkten zich over het algemeen tot de leiders 

van de diverse organisaties. Rond 1970 waren de scherpste kantjes van de 

verzuiling redelijk afgesleten. Wat belangrijker is: de Noordoostpolder is dan, dertig 

jaar na de komst van de eerste pioniers, wat betreft opbouw weliswaar nog geen 

doorsnee Nederlandse gemeente. De problemen waarmee de gemeente dan kampt 

onderscheiden zich echter niet meer van die van de omringende randgemeenten. 

Zelfs de schaalproblemen in de landbouw beginnen dan ook in de polder voelbaar 

te worden. Om deze redenen zullen de jaren zeventig als eindpunt van de in dit 

boek beschreven sociaal-culturele ontwikkeling worden genomen. De 

oorspronkelijke doelstellingen zijn al die tijd overeind gebleven: bescherming tegen 

overstromingen, verbetering van de afwatering van de omringende gebieden, 

vorming van een zoetwaterbekken en winning van vruchtbare landbouwgrond. In 

de loop der tijd heeft het project een wijdere strekking gekregen: huisvesting voor 

tienduizenden woningzoekenden, oorspronkelijk vooral mensen die de Randstad 



niet meer aan bod kwamen, betere verbindingen tussen de verschillende delen van 

het land, meer recreatiemogelijkheden en tegelijk meer aandacht voor natuur en 

landschap. Het valt niet te ontkennen; we staan met z’n allen een stuk verder van 

de natuur af dan onze voorouders. Als excuus voor onze onwetendheid over al wat 

groeit en bloeit, voeren we aan dat er ook zoveel verdwenen is. De piepjonge 

Flevopolders, een stukje Nederland waar nu al tienduizenden mensen een nieuw 

leven opbouwden; de polders waar het wemelt van de wilde planten en dieren. 

 

Overziet men de geschiedenis en de uitvoering van het Zuiderzeeproject dan is het 

duidelijk dat het Nederlandse volk zichzelf een opgave heeft gesteld. Aan die opgave 

wordt al vele decennia lang met veel energie en vooral veel toewijding gewerkt. Een 

zo omvangrijk project vereist een samenhang in doelstellingen en beleid die zich 

uitstrekt over meerdere generaties. De vele regeringsnota’s en andere documenten 

waarin het Zuiderzeeproject aan de orde komt vormen daarvan een overtuigend 

bewijs. Ondanks alle discussie en onzekerheden was en is het voor een 

dichtbevolkt land als Nederland een geschenk van onschatbare waarde om kunnen 

beschikken over zo’n grote oppervlakte nieuw land. De waarde was des te groter 

omdat niet van de ene dag op de andere over het gebruik van die grond beslist 

hoefde te worden. Het Zuiderzeeproject bood immers de mogelijkheid voor een 

stapsgewijze invulling, afgestemd op de ruimtelijke behoeften van het moment. Dat 

weerspiegelt zich ook in het geleidelijk ‘kleurverschieten’: van blauw (water), naar 

groen (natuur, bos en landbouw) en naar oranje en rood (recreatie en 

verstedelijking). 

 

Nadat in 1957 de dijk was gesloten rond Oostelijk Flevoland; de gemalen waren 

begonnen met het wegpompen van het water werden de eerste vleugels, propellers 

en vliegtuigmotoren zichtbaar. Aangezien Nederland op de vliegroute van Engeland 

naar Duitsland lag speelde een groot deel van de luchtgevechten zich boven ons 

grondgebied af. De vliegtuigwrakken werden zo snel als mogelijk uit de weg 

geruimd. Het nieuwe land werd klaargemaakt voor bewoning en bedrijvigheid en de 

grond werd ontdaan van explosieven en vliegtuigresten. Zoals elk ‘nieuw land’ waar 

ook ter wereld vormden de polders een toevluchtsoord voor mensen voor wie elders 

geen plaats was. Geen plaats door overbevolking, gebrek aan woonruimte, 

ruilverkaveling, onvoldoende werkgelegenheid, onderdrukking of welke oorzaak dan 

ook. Belangrijke getuigen daarvan zijn het Joodse werkkamp in de Wieringermeer 

en het Nederlands Onderduikers Paradijs (NOP) in de Noordoostpolder. Ook van 

dichterbij kwamen ze in grote aantallen, de ‘overlopers’ uit de dichtbevolkte 

Randstad, de boeren uit ruilverkavelingen die daar plaats maken voor anderen of 

voor de natuur, de wijkers voor de watersnood in Zeeland en de vele anderen die 

hier op nieuwe aarde een nieuw bestaan konden opbouwen. Daarnaast zijn er 

jaarlijks honderdduizenden die voor kortere of langere tijd naar Flevoland komen 

om te recreëren op het water, op de stranden en in de bossen. 

 

De natuur is overal aanwezig, nu en straks door mensenhand gevormd zoals dat in 

deze lage landen sinds mensenheugenis het geval is. De Oostvaardersplassen 



verscholen achter drie dijken en na eerst te zijn ‘drooggelegd’, vervolgens weer 

onder water gehouden zijn daarvan een treffend voorbeeld. Ook niet meer dan dat 

want het hele IJsselmeergebied getuigt daarvan. Steeds opnieuw blijkt dat het 

Zuiderzeeproject de kraamkamer is van nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden, 

nieuwe kansen met daarenboven voortdurend verrassingen. 

 

Dit boek gaat ook over de natuur van Flevoland. Het neemt ons mee naar de 

kletsnatte modderbodem van het nieuwe land toen dit pas ontstaan was. Het voert 

ons verder in de tijd, dwars door de moerassen de jonge bossen in. Het waadt door 

het water, duikt onder de grond en zeilt met ons mee door de lucht. We nemen een 

kijkje in een bos, zoals dit in de toekomst in Flevoland zal ontstaan! Talloze dieren 

en planten, die er nu nog niet zijn, zullen er in dat eeuwenoude bos wel zijn. We 

vinden er dan boommarters, bunzings, wezels en hermelijnen. De havik zal er 

talrijk voorkomen en natuurlijk zal de fazant niet ontbreken. De bodem zal bezaaid 

liggen met eikels, beukennootjes, hazelnoten en tamme kastanjes. Orchideeën 

zullen zich in de meest uiteenlopende soorten onder en tussen het kreupelhout 

staan. Het is hoogstwaarschijnlijk, dat er massa’s reeën zullen rondlopen en 

wellicht ook edelherten en damherten. In ieder geval wilde zwijnen.. Flevoland zal 

bekend staan om z’n schitterende en waardevolle bosgebieden. De 

Oostvaardersplassen zijn intussen uitgegroeid tot een internationaal befaamd 

natuurgebied. 

 

Om te benadrukken hoe volstrekt anders dit nieuwe Nederland is, een verwijzing 

naar het in 1999 uitgegeven boek ‘Magisch Flevoland’, waarin H.J.A. Hofland zijn 

persoonlijke visie geeft op wat het Zuiderzeeproject Nederland heeft gebracht. Dit 

boek schetst bovendien een beeld van het wel en wee van het voormalige Zuiderzee-

eiland Schokland en haar bewoners vanaf de prehistorie. Het is een bewogen 

geschiedenis door de niet aflatende strijd die de bewoners moesten voeren tegen 

het hen omringende water. Het was ook een ongelijke strijd; de zee won steeds 

meet terrein en iedere keer moesten nieuwe dijken en terpen worden opgeworpen. 

De voornaamste bron van inkomsten voor de eilanders vormde de visserij. Met hun 

‘schokkers’ bevoeren zij de Zuiderzee, maar dit leverde slechts een schraal belegde 

boterham op. In 1859 besloot de regering het eiland te ontruimen, de 

levensomstandigheden waren in hun ogen slecht geworden. Na de ontruiming 

raakte de bevolking verspreid over verschillende vissersdorpen rond de Zuiderzee. 

Hun eigen taal, folklore en klederdracht verdwenen geleidelijk. Met de inpoldering 

van de Noordoostpolder was Schokland eiland af. Wat rest is een verhoging in het 

landschap dat het voormalig eiland markeert. 

 

Goed onderlegde publicaties over de geografische namen van het nieuwe land zijn 

steeds welkom; èn bij de geïnteresseerde bewoners èn bij de specialisten voor het 

verschijnsel ‘naam’ de naamkundigen. De een wil met behulp van de namen vooral 

meer te weten komen over de plek waar hij woont en/of opgroeide, de ander is in 

de eerste plaats in het namenmateriaal als zodanig geïnteresseerd, omdat hij er iets 

over namen in het algemeen uit kan leren en deze namen kan vergelijken met 



soortgelijke namen elders. Geografische namen ofwel toponiemen zijn de namen 

van geografische ruimten, in dit geval de Noordoostpolder en onderdelen daarvan. 

Alleen de namen van niet bewoonde kleinere geografische eenheden, de 

zogenaamde veldnamen (zo die er zijn in dit betrekkelijk nieuwe land) en verder de 

namen van allerhande gebouwen binnen en buiten de bebouwde kom, de 

zogenaamde huis- en boerderijnamen.  

 

Bij de oudste namen, meestal nederzettingsnamen en in oorsprong ‘gereactiveerde’ 

namen van eertijds (Bant, Ens, Nagele, Emmeloord) is in het algemeen terecht 

voorzichtig geoordeeld over hun zogenaamde ‘betekenis. Het is immers ook een 

goede traditie in de naamkunde om alleen met bewijsstukken in handen te 

redeneren en daar waar deze ontbreken of op een niet betrouwbare wijze zijn 

overgeleverd het gissen staken. Heel wat meer zekere informatie is vanzelfsprekend 

over de namen die tijdens of na de inpoldering helemaal nieuw ontstonden. Naast 

de als groep wat eentonige, namelijk normaal gesproken op ‘vaart’ of  ‘tocht’ 

eindigende waternamen en enkele bos- en dijknamen zijn dat vooral straatnamen. 

Dat laatste woord is in de naamkunde een samenvattend begrip voor de namen van 

alle mogelijke soorten van straten en wegen, paden en driften, begaanbare kaden 

en dijken, bruggen, pleinen enz. Hoe deze officiële naamgeving overigens af en toe 

op de trivialiteit van de werkelijkheid kan stranden, maakt de 

ontstaansgeschiedenis duidelijk van de namen als De Tros en De Meerpaal; namen 

van flatgebouwen en een bijbehorend straatje en als zodanig dus een combinatie 

van huis- en straatnaam. In eerste instantie waren hiervoor de namen De Dukdalf 

en De Enterhaak gepland en was het de bedoeling deze voorwerpen als een soort 

beeld voor de gebouwen te plaatsen. Een dukdalf bleek echter verhoudingsgewijs te 

groot te zijn en een enterhaak was nergens meer te vinden! Overigens is de sterke 

gerichtheid op het maritieme in de meest algemene zin het opvallendste kenmerk 

van de toponiemen van de Noordoostpolder en de Flevopolders. 

 

In de latere hoofdstukken wordt geschreven wat er aan de inpoldering van de 

Noordoostpolder vooraf ging en hoe het sociale leven in de kampen eruitzag. Er 

wordt gesproken over de dorpenplannen en de selectie van bewoners. De rol van de 

verenigingen voor dorpsbelangen wordt beschreven en de gemeenschapsopbouw in 

de dorpen met name van Emmeloord. 

 

Als mensen willen tonen tot welke grootse prestaties ze in staat zijn bouwen ze iets 

dat zover mogelijk naar de hemel reikt: een toren die de wolken kan krabben. Alleen 

de Nederlanders bouwen horizontaal. Ze doen het niet om de wereld te laten zien 

waartoe ze in staat zijn maar uit noodzaak; en ze hebben er dan ook geen woord 

voor dat blijk geeft van trots en ambitie. Het horizontale bouwwerk van Nederland 

heet polder en niet ‘horizonkrabber’. Polder: een aardser woord bestaat er niet. De 

polders zijn de Nederlandse wereldwonderen. Deze aarde is nieuw, zonder littekens, 

niet verweerd. Het gezicht van dit land is open en naïef. Overal is de horizon, of 

horizon onmiddellijk om de hoek. Flevoland is niet alleen in zijn wijde, ongebroken 

uitgestrektheid het ruimste deel van Nederland. Het is dat ook naar de geest... . 



 

Aan gene zijde van de Hollandse Brug en de Ketelbrug is het doorslaggevend bewijs 

van de maakbaarheid dagelijks te bezichtigen: een geheel dat alles heeft waardoor 

heet aanspraak op de betiteling samenleving kan laten gelden. Omdat het zo goed 

werkt zijn we geneigd te denken dat het er altijd is geweest. Aan de toegangswegen 

zouden op een paar zeer grote borden foto’s worden geplakt voorstellend de 

moddervlakte van de eerste dagen. En daarbij een tekst: ‘Geeft uw ogen en oren de 

kost! Want dit land is nieuw, door mensen gemaakt!’  

 

Ik heb zowel wortels als vleugels. Mijn kinderen zijn kinderen van een typische 

onderhandelings- en discussiecultuur. Die cultuur wortelt diep in het 

laatmiddeleeuwse humanisme en de regionale uitstraling ervan in de literaire 

rederijkersbewegingen (rederijker: lid van rederijkerskamer, rederijkerskamer: 

voordracht en toneelclub, vooral in de vijftiende en zestiende eeuw), die als 

leerscholen voor dramatisch betogen hun weerga niet kenden in Europa. Het ten 

onrechte zo vaak gesmaalde poldermodel is daar de erfgenaam van. Nog eens extra 

aangezet door de sterke verzuiling en de vele en voortdurende immigratie uit alle 

hoeken van Europa en de wereld. Tegelijkertijd is het al sterk aanwezige 

gelijkheidsdenken daardoor bevorderd, want het uitwisselen van argumenten en 

het zoeken naar oplossingen kan alleen in een klimaat van de erkenning van een 

principiële gelijkwaardigheid. Daaruit groeide in de zestiende eeuw een enorme 

vrijheid in denken, spreken en schrijven, die in de eeuwen daarna alleen maar 

sterker werd. Iedereen kan en mag naar voren brengen wat hem of haar 

goeddunkt. Bovendien werkt het aanhoren van en uitgedaagd worden door andere 

meningen en niet eerder gehoorde gegevens heel inspirerend op de intellectuele 

vorming en de cultivering daarvan, om nog maar te zwijgen van de creativiteit. 

Tenslotte moeten er ook beslissingen genomen worden en knopen doorgehakt op 

grond van een zo breed mogelijk draagvlak. In de polder heerst een algemene 

argwaan tegen en vrees voor geprononceerd leiderschap en vermeend regentendom. 

Juist het poldermodel heeft gezorgd voor de brede mogelijkheden tot succes onder 

de nieuwkomers. Wim Kok, die algemeen waardering vond voor het oplossen van 

problemen rond het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Hij deed dat geheel 

in de lijn van het poldermodel, dat hij over het algemeen als een meester bespeelde, 

zelfs zozeer, dat menigeen dacht dat hij daar de uitvinder van was. Met zijn zacht 

verende veenkussen vangt het poldermodel elke schok over de volle breedte op, 

zodat iedereen steeds van alles een beetje last heeft. Deze uit water en stadscement 

gegroeide samenleving heeft een gemeenschap gevormd waarin relatief de meeste 

mensen goed tot zeer goed aan hun trekken zijn gekomen in een breed 

gedemocratiseerde welvaart. Maar de tol die daarvoor betaald moet worden, roept 

soms merkwaardige reacties op. Alles moet dan ineens geheel anders, terwijl door 

een incident meteen de revolutie uitgebroken lijkt te zijn en ‘polderen’ en ‘gepolder’ 

meteen scheldwoorden kunnen heten. Maar het in tien eeuwen gegroeide model 

veert na de noodzakelijke verstoringen en zuiverende dialectiek telkens weer met 

het grootste gemak op, schoongemaakt, verfrist en in een gemoderniseerde jas. 

Leve het poldermodel! Wie daartegen is, is tegen Nederland. En maakte het tot voor 



kort niemand wat uit, dan begint het er nu op te lijken, dat de gebruikelijke 

onverschilligheid daarover aan het verdwijnen is. Nederland mag, zolang het maar 

niet moet. Juist als de ‘revolutie’ voor korte tijd heel succesvol lijkt en gaat daarvan 

een even zuiverende als verfrissende werking uit; bij wijze van noodzakelijk 

correctief op het zelfvoldane wegsukkelen na de aanhoudende weldaden van paars. 

Want laat daar geen misverstand over bestaan: de regering van Kok zal over 

honderd jaar uitgeroepen worden tot de meest succesvolle combinatie van de 

twintigste eeuw. Maar op maandag 7 maart 1994 dreunt op het ministerie de 

verkiezingsuitslag na. Met name de opkomst van extreemrechts in de grote steden 

houdt de gemoederen bezig. Interessant zijn de beschouwingen van Hans Pont. ‘De 

mensen zien geen verschillen meer tussen de partijen. Dit kabinet was een 

zakenkabinet’. Felix Rottenberg mikt blijkbaar op een wat langere termijn. De 

kernvraag is volgens hem hoe we ons te weer kunnen stellen tegen de funeste 

gevolgen van de globalisering. ‘Globalisering betekent concurreren met 

samenlevingen zonder solidariteit. Heeft de politiek dan nog zin? Kunnen we in 

Nederland nog iets van solidariteit overeind houden en zo ja, tegen welke prijs?’ 

Alle partijen verwachten bijna niet te realiseren ombuigingen op de 

arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel. De uitslag van de verkiezingen is 

een revolte van de ouderen, vergelijkbaar met de jongerenrevolte in de jaren zestig. 

Het klootjesvolk slaat terug. Maar er zijn grote verschillen. Toen eisten de jongeren 

veranderingen, nu eisen de ouderen zekerheid en veiligheid. Een kernprobleem is 

hoe je in een staatkundig systeem een radicale verkiezingsuitslag moet 

interpreteren. Wat willen de kiezers? Ze hebben zich afgewend van de gevestigde 

partijen en hun stemmen laten uitwaaieren over allerlei kleine partijen. Het gevolg 

is een paradox. In plaats van de zozeer begeerde rust en stabiliteit ontstaat er 

instabiliteit en onbestuurbaarheid. De kiezers wilden schoon schip maken met een 

‘falend’ kabinetsbeleid. De vraag is, waarin heeft het kabinet gefaald? Het is er niet 

in geslaagd voldoende draagvlak te creëren voor de ombuigingen in de sociale 

zekerheid. Er zou dus een kabinet moeten komen dat minder gaat ombuigen. Wat 

zich heeft gewroken dat er in onze afspiegelingsdemocratie geen alternatief is voor 

het zittende kabinet. Als het goed is ontlaadt een proteststem zich in een positieve 

zin, in een stem op de oppositie: een steun voor de wisseling van de wacht. Dat is 

de dynamiek in een volwassen democratie. Maar in Nederland werkt dat niet zo. 

Proteststemmen vliegen alle kanten uit. Het draagvlak voor een nieuwe, laat staan 

alternatieve coalitie wordt steeds smaller. De volgende teleurstelling wordt al 

ingebakken. Op die manier komt de stressbestendigheid van onze democratie 

onder druk. Hoe creëer je een draagvlak voor een beleid dat pijn doet? Mijn 

conclusie luidt dat de staatkundige vernieuwing opnieuw hoog op de politieke 

agenda moet worden geplaatst. 



 

 

 

 

 

 

Het Oude Land 
 
 
 
 
 

Heroverd op de waterwolf 
 

 

 

 

Vijfhonderdduizend jaar geleden kon men – nu haast onvoorstelbaar – van 

Friesland naar Engeland lopen. De Theems was toen een zijrivier van de Rijn. Daar, 

waar nu de Noordzee ligt, graasden op de toendra’s wolharige neushoorns, 

mammoeten, rendieren en everzwijnen. Tienduizend jaar geleden kwamen in deze 

streek de eerste mensen. Zij vestigden zich als jagers. Geleidelijk steeg het peil der 

wereldzeeën, door smelting van het poolijs. 

 

Zelfs in die tijd van de Romeinen bestond de Zuiderzee, het huidige IJsselmeer nog 

niet. De Waddenzee was er evenmin. Ja, men kende hier een zoetwatermeer, 

genaamd Flevo of Flevum, waarheen de rivieren van hoger gelegen gebieden hun 

wisselende beddingen hadden. Uit dit meer ontstond het latere Almere. Dat was de 

middeleeuwse naam van een merencomplex dat tezamen een getijloze binnenzee 

vormde. 

 

Rond het begin van onze jaartelling bestond het Friese en Groningse wad uit 

vruchtbaar land. Wat nu Noord-Holland heet werd bij het steeds wassende water, 

een speelbal van de elementen. In de middeleeuwen stond de Noordzee, ter hoogte 

van de huidige Hondsbosse Zeewering bij Petten in open verbinding met de 

Zuiderzee. Waar het veen weggeslagen werd vormden zich meren als de Purmer, 

Beemster, Schermer en de Haarlemmermeer. De toenmalige schaarse bevolking 

zocht haar heil op de door de ijstijd gevormde stuwwallen van keileem en 

zandduinen. Urk was zo’n bewoonde keileembult in het door water omgeven gebied. 

Deze natuurlijke terp is wel tien meter hoog. Al voor de Romeinse tijd begonnen 

mensen zelf zulke vluchtheuvels op te werpen. Van dijken was toen nog geen 

sprake.  

 



De eerste verhoogde waterkeringen kwamen er pas tijdens de middeleeuwen (500-

1500). Daarna kon men door bemaling met windkracht en later met diesel- of 

elektronpompen weer land terugwinnen op de zeeën. Tot voor enkele tientallen 

jaren beschouwde men Zeeland en het zuiden van Zuid-Holland als zorgenkindjes. 

De overstromingsramp van 1953 schudde menig waterstaatkundige en politicus 

wakker. Nu lijkt ook daar de waterwolf getemd. 

 

Het bouwen van dijken en waterkeringen gaat door tot op de dag van vandaag. 

Omsloten door duizend kilometer zeedijk en tweehonderdvijftig kilometer duinen 

ligt Nederland nu voor de helft (circa 34.000 hectare) onder de zeespiegel. Met 

zesduizend kilometers kris-krasse kanalen, rivieren en andere vaarwegen in 

combinatie met talloze meren en plassen mag Holland zich terecht Waterland 

noemen. 

 

Op de vlucht voor het wassende water bouwden onze voorvaders al in de zesde 

eeuw voor Christus kunstmatige woonheuvels. Ze zijn bekend als Terpen 

(Friesland) of Werven (Noord-Holland en Vlaanderen) of Wierden (Groningen) en 

Wurften of Warfen (Duitsland). Die bouw ging door tot in de twaalfde eeuw na 

Christus. Daarna werden ze door dijkaanleg overbodig. De Terpen variëren in 

hoogte van twee tot zeven meter en in oppervlakte van nul komma een tot zestien 

hectare. De kleinere zijn zogenaamde ‘Huisterpen’ en de grotere, de ‘Dorpsterpen’ 

konden een kerk en huizen omvatten. Sommige terpen groeiden uit tot hele steden: 

zoals Dokkum, Harlingen en Leeuwarden. In totaal telt men in Groningen en 

Friesland wel meer dan twaalfhonderd van deze ‘vluchtheuvels’. De terpen werden 

opgebouwd uit kwelderzoden en ander plantaardig materiaal, vermengd met mest 

en afval. In de negentiende eeuw en begin twintigste eeuw werden veel terpen 

geslecht mede vanwege de vruchtbare terpaarde. Daarbij werden veel 

archeologische vondsten gedaan, ook uit de Romeinse tijd. Terpen vallen in 

Nederland sinds 1965 onder de Monumentenwet. De oudste sporen van een dijk in 

Nederland werden vrij recent gevonden bij opgravingen rond een terp bij het Friese 

dorp Peins. Vermoedelijk gaat het hier om een ringdijk, die ontgonnen vruchtbaar 

weideland op de kwelder moest beschermen. De plaggendijk dateert uit de eerste  of 

tweede eeuw voor onze jaartelling. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Veel gronts beqwaam om te bedijken 
 
 

 

 

Hier viel de aarde droog 

De meeuw, die vroeger over het water vloog, 

verwondert zich, hier viel de aarde droog; 

vergane schepen rusten in mijn koren, 

ik ben nieuw land, ik ben maar pas geboren. 

 

 
Ja… nieuw land! Dichter Ed Hoornik verwoordde het Flevolandsgevoel op 

ongeëvenaarde wijze. Het gevoel dat een ieder bekruipt als hij zich over de bodem 

van de voormalige Zuiderzee rept van de ene plek naar de andere. Beschermd door 

dijken die het altijd maar weer oprukkende watergeweld keren. En ver in dat 

opgedroogde land tekenen zich tastbare herinneringen af aan een kletsnat 

verleden. Zoals het aangrijpend Oud-Kraggenburg, vlakbij dorp Kraggenburg in de 

Noordoostpolder. Een lichtwachterwoning met een lichthuis op het dak. 

Rijksmonument sinds 1969. Eenzaam verheven boven het vlakke land. Niet zelden 

drijvend op mistflarden die de bodem losweken van de woning. 

 

In het geschakeerde patroon van de Nederlandse landschappen neemt het oude 

Zuiderzeegebied een geheel eigen plaats in. De steden en havens langs deze oude 

binnenzee herinneren aan een rijk scheepvaartverleden. De voormalige eilanden 

Urk en Schokland houden met hun dramatische geschiedenissen de herinnering 

aan lang geleden springlevend. De ontwikkelingen in het oude hart van Nederland 

blijven internationaal de aandacht trekken. 

 

Karakteristiek voor het landschapsbeeld zijn de wijdheid, de verre einders en de 

hoge luchten. Uniek is de rijkdom aan contrasten. Historische stadjes aan de oude 

kust roepen in vorm en maat beelden op van een voorbije tijd. Daartegenover, op 

het nieuwe land, bevinden zich de nederzettingen van de moderne tijd. Modern, 

strak en gelegen temidden van verkavelingpatronen die veeleer aan de Nieuwe 

Wereld doen denken dan aan het oude Europa. Aan de ene kant markeren grillige 

kronkeldijken de oude wal. Monumentale stolpboerderijen en bijna vergeten 



gehuchten sluimeren er in de mistige nevels. In scherp contrast daarmee is het 

dynamisch leefpatroon van de eigentijdse stedelijke vestigingen van het nieuwe 

land. Zo eigentijds dat in de jongste polders inmiddels grootstedelijke sferen 

hangen achter de strakke lijnen van loodzware dijken die linearecta naar de 

horizon lijken te daveren. 

 

Al in de zeventiende eeuw kwam Hendric Stevin op het idee om ‘het gewelt en het 

vergif der Noortsee te verdrijven’. Hendric stelde voor om de Waddeneilanden 

onderling en met het vasteland te verbinden. In 1667 ontvouwde hij zijn plannen. 

De levensgevaarlijke ‘Zuydersee’ werd een rustig meer. Stevin vond het slimme van 

zijn plan, dat het meteen ‘genoeg versch water en veel gronts zou leveren bequaam 

om te bedijken’. 

 

Hendric bleek roepende in de woestijn te zijn. Pas in 1891 kwam ingenieur Cornelis 

Lely met een wat minder rigoureus plan dat alom wel warm ontvangst vond. Hij 

stelde voor om een dijk te maken die de Zuiderzee van de Waddenzee zou afsluiten. 

En daarna zouden er geleidelijk aan vijf afzonderlijke polders worden gerealiseerd 

die met elkaar de gehele Zuiderzee in land zouden doen veranderen. Het plan van 

Lely werd omarmd, schaderegelingen voor vissers en koopvaarders werden 

getroffen en in 1919 werd de Dienst Zuiderzee Werken opgericht. 

 

Een jaar later stond een leger van arbeiders aan de schop. Men begon men met het 

maken van een verbinding tussen het vasteland van Noord-Holland en het eiland 

Wieringen, met het doel alvast in volle zee de Wieringermeerpolder te stichten. In 

1925 werd parallel aan die activiteiten begonnen ‘met het grotere werk’, de 

Afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland. Vijf lange jaren van zwoegen en 

zweten volgden. Met keileem werden eerst de ondiepe zeegedeelten gedempt. De 

diepere delen zorgden voor veel averij en ellende. De zee ging ging fel te keer en 

sleurde maar al te vaak het gedumpte keileem weg door de steeds nauwer 

wordende gaten in het dijklichaam. Op 28 mei 1932 ging het laatste gat dicht. ‘Een 

volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst’, zo staat te lezen op het 

herinneringsmonument ter plekke. 

 

Vier jaar na het dichten van het laatste gat in de Afsluitdijk begon men met de 

aanleg van de dijk voor de Noordoostpolder. Weer vier jaar later was deze ringdijk 

klaar. Het water binnenin werd weggepompt en twee jaar later, in 1942 viel de 

grond droog. Het grote verschil met de vorige polder was dat de Noordoostpolder ‘in 

den zoete’ in rustig IJsselmeerwater werd gemaakt en de Wieringermeer ‘in den 

zilte’ in volle zee. 

 

Er woedde ondertussen alweer een oorlog, zodat de inrichting maar al te vaak met 

de schop en in handkracht moest worden gestart. Vele polderwerkers uit die eerste 

uren zouden op latere leeftijd rugklachten krijgen door de heftige slijtage van 

wervels en beenderen. Oostelijk Flevoland werd de derde polder achter elkaar. 

Proefpolder Andijk is daar niet bij geteld. Dat stukje land werd al in 1924 



aangelegd bij Andijk. Om van te leren voordat het grote werk zou beginnen. 

 

Zeven jaar duurde de aanleg van de negentig kilometer lange ringdijk voor Oostelijk 

Flevoland. Op 29 juni 1957 werd hier het laatste IJsselmeerwater uit weggepompt. 

Nogmaals viel de aarde droog. Geen 20.000 ha zoals bij de Wieringermeer, ook geen 

48.000 ha zoals bij de Noordoostpolder maar 54.000 ha! Men had geleerd van de 

vorige polder. Het bleek bijvoorbeeld noodzakelijk om met randmeren te gaan 

werken opdat er op het oude land niet nogmaals dramatische zakkingen zouden 

gaan optreden. Bij de volgende polder: Zuidelijk Flevoland werd eveneens 

ruimschoots aandacht besteed aan het creëren van randmeren. Op 28 mei 1968 

viel deze 44.000 ha metende polder droog. Het was de bedoeling dat eerst de 

Markerwaard zou worden aangelegd. Geldgebrek verleende Zuidelijk Flevoland 

voorrang. Acht jaar later vestigden de eerste bewoners van Almere zich in het 

Nieuwe Land. Ware pioniers waren het niet meer. Althans niet in de ogen van de 

echte bewoners van het eerste uur. Gekromd baggeren door de blubber; in geen 

velden of wegen een lichtje te bespeuren; hulp alleen heel ver weg en soms pas na 

dagen: dat ‘afzien’ hebben de Almeerders nooit gekend. Die geschiedenis is veeleer 

geschreven. 

 

En de Markerwaard? Die moet er nog komen, zo menen velen. ‘Nee’, zo menen 

anderen, ‘die mag er nooit komen’. Om redenen van milieu- en natuurbesef. Of 

anderszins. De tijd zal het leren wie gelijk krijgt. In ieder geval hadden de 

polderwerkers van destijds nimmer verwacht dat het sluitstuk van het 

Zuiderzeeproject zou stagneren. Waarom zou anders de dijk Enkhuizen-Lelystad 

zijn gerealiseerd? En wat zou anders de reden zijn van die rare kronkels op 

meerdere punten in de Oostvaardersdiep? Zuidelijk Flevoland is aangelegd met een 

‘geleende’ dijk die al was aangelegd voor de Markerwaard.  

 

Jong cultureel erfgoed verdient in Flevoland extra aandacht. Het betreft dan 

objecten en structuren uit de jonge ontstaansgeschiedenis van de provincie. Zoals 

landschapskunst en industrieel roerend en onroerend goed. Er horen ook 

nadrukkelijk de arbeiderswoningen bij in Lelystad-Haven waar ooit de inpoldering 

van Oostelijk Flevoland begon. Het is van groot belang dat deze nederzetting in zijn 

geheel goed beheert, beschermd en behouden zal blijven. Hier werd immers 

geschiedenis geschreven!  

 

Het is wettelijk vastgelegd dat een rijksmonument minimaal vijftig jaar oud moet 

zijn. De praktijk wijst echter uit dat binnen die vijftig jaar een gebouw alweer 

afgebroken kan zijn. Dat dient voorkomen te worden. Het aantal rijksmonumenten 

in Flevoland bedraagt ruim tachtig. Verder zijn er vijftig beoogde rijksmonumenten 

van het jong cultureel erfgoed ‘geparkeerd’ op een gemeentelijke monumentenlijst, 

tot zij vijftig jaren zijn. Het zogenaamde Belvedèrebeleid van het rijk en de 

provincies beoogt betere kansen voor het behoud van het erfgoed, eventueel in 

aangepaste vorm. Flevolandse Belvedèregebieden zijn het gebied van de gemeenten 

Urk en Noordoostpolder en ook het Rivierduingebied Swifterbant in Oostelijk 



Flevoland. In toenemende mate is het provinciaal beleid er daarnaast op gericht om 

het karakteristieke van Flevoland nadrukkelijk over te dragen op haar bewoners en 

op al degenen die de provincie bezoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Droogleggen, waarom? 
 

 

 

Ongeveer tienduizend jaar geleden eindigde de laatste grote ijstijd. Grote 

hoeveelheden landijs smolten af. Hierdoor steeg de zeespiegel tientallen meters en 

ontstond de Noordzee. De zee steeg verder waarbij zij landinwaarts kroop en de 

latere Zuiderzee werd gevormd. Dit begon met het ontstaan van meren. Rond het 

begin van onze jaartelling hadden deze zich aaneengesloten. De Romeinen 

noemden dit merenstelsel Flevo. In de komende eeuwen zou dit merengebied 

uitgroeien tot een zee, waarbij de oude Nederlanders regelmatig met 

overstromingen te maken kregen. In de Middeleeuwen kreeg de Zuiderzee zijn 

uiteindelijke omvang. Met de aanleg van dijken kon verdere uitbreiding van het 

wateroppervlak worden gestopt. 

 

Na de tachtigjarige oorlog (1568-1648) bloeiden de Noordelijke Nederlanden op en 

werden de windmolens verder ontwikkeld. Met deze techniek werd het mogelijk 

land droog te leggen. Naarmate de techniek vorderde, werd het mogelijk steeds 

grotere gebieden droog te leggen. Langzaamaan werd het ene na het andere water 

drooggelegd en ontstond het Nederlandse landschap van droogmakerijen, met de 

Beemster als beroemdste voorbeeld. 

 

Het idee kwam op om de al maar oprukkende Zuiderzee in te dammen. De druk 

nam in de loop van de jaren toe door een aantal overstromingen in de omgeving 

van Amsterdam. Het eerste plan kwam al in 1667 van Hendrik Stevin, zoon van de 

wiskundige Simon Stevin. Hij stelde in het twaalfde boek van zijn Wisconstich 

Filosofisch Bedrijf voor om ‘het gewelt en vergif der Noortzee uytter Verenigt 

Nederlant te verdrijven’. Stevins belangrijkste doel was om de Zuiderzee te temmen, 

door deze door middel van dijken van de Noordzee af te sluiten. Stevin plande een 

ring van dijken van de kop van het huidige Noord-Holland via de Waddeneilanden 

tot aan Friesland. Hiermee zou het gevaar van overstromingen weggenomen worden 

en zouden mogelijkheden ontstaan om land in te polderen. Het bleek echter 

onuitvoerbaar. De techniek om dijken te bouwen was nog niet ver genoeg 

gevorderd. 

 

In de negentiende eeuw werd het motief van landaanwinning bepalend. Vooral het 

plan van Lely uit 1891 heeft als belangrijkste motief het droogleggen van goede 



kleigronden; de zandgronden (in het midden van de Zuiderzee) werden ontzien. De 

polders die Lely tekende, vallen vrijwel samen met de kleigronden. Het motief van 

bescherming en kustlijnverkorting werd wel genoemd in het plan, maar de 

voordelen kwamen toe aan de lokale besturen, zonder dat deze om subsidie kon 

worden gevraagd. Wel is de Watersnood van 1916 de druppel geweest die de emmer 

deed overlopen, waardoor de wet werd aangenomen. 

 

In juni 1920 werd het eerste deel van de Zuiderzeewerken aanbesteed: de aanleg 

van de Amsteldiepdijk van Noord-Holland naar het eiland Wieringen. Bij dat project 

werd nuttige ervaring opgedaan die later van pas kwam bij de aanleg van de 

Afsluitdijk. In augustus 1930 werd de Wieringermeerpolder drooggelegd. Het is de 

enige Zuiderzeepolder geweest. De polder werd voor de afsluiting van de zee 

drooggelegd omdat er heel veel vraag was naar landbouwgrond. De aanleg van de 

Afsluitdijk begon in januari 1927. Op 28 mei 1932 werd de dam gesloten. Tussen 

1936 en 1968 is gewerkt aan de IJsselmeerpolders. Aanvankelijk waren er plannen 

nog meer land in te polderen. Zo werd in 1976 nog dwars door het IJsselmeer de 

Houtribdijk aangelegd in verband met de geplande inpoldering van de 

Markerwaard. Deze is er nooit gekomen vanwege financiële redenen en toenemend 

verzet tegen verdere aantasting van het gebied rond de voormalige Zuiderzee. Zo 

heeft de omgeving aan de noordgrens van Amsterdam (regio Waterland) het 

oorspronkelijke open karakter behouden. 

 

 

Het plan Kloppenburg en Faddegon 

 

In 1848 lanceerden J. Kloppenburg en P. Faddegon het eerste in de reeks plannen 

die zouden leiden tot de uiteindelijke Zuiderzeewerken. Beide heren hadden echter 

geen verstand van water. Kloppenburg was zeepfabrikant en Faddegon was 

werktuigbouwkundige. Ze gingen in hun plannen dan ook niet in op de techniek 

van het droogleggen van de gebieden. Het plan omvatte het droogleggen van het IJ 

en het grootste deel van de Zuiderzee. Deze zou afgesloten worden door een dijk 

van Enkhuizen naar Stavoren. In het drooggevallen gebied diende een nieuw 

kanaal aangelegd te worden om Amsterdam met de zee te verbinden. Het plan hield 

geen rekening met de waterafvoer van de IJssel en was daarom niet haalbaar. 

 

 

Het plan Van Diggelen 

 

Een jaar later, in 1849, stelde ingenieur B.G.P. van Diggelen een nog ambitieuzer 

plan voor. Niet alleen zou de Zuiderzee ingepolderd worden, maar ook flinke delen 

van de Waddenzee, waarnaar hij in 1845 en 1846 op verzoek van de Friese 

Commissaris van de Koning onderzoek had gedaan. Van Diggelen, een praktisch 

man met grote aandacht voor de sociale noden van zijn tijd, had wel rekening 



gehouden met de afwatering van de IJssel. Hij had eerder, in zijn woonplaats 

Zwolle, zich al ingespannen voor de verbetering van de Overijsselse en Drentse 

scheepvaartverbindingen met de Zuiderzee. Dat leidde tenslotte tot de aanleg van 

beschermende strekdammen bij het huidige Keteldiep. Het plan Van Diggelen 

stond ten gevolge daarvan lange tijd niet in de belangstelling, tot in de jaren zestig 

van de negentiende eeuw de waterkering problematisch werd en door stijging van 

de grondprijzen de interesse en landaanwinning toenam. 

 

 

Het plan Beijerinck 

 

Inpoldering van het ondiepe zuidelijke deel van de Zuiderzee zou echter wel 

haalbaar zijn. Beijerinck stelde in 1865 een eigen plan op. Met een afsluitdijk van 

Enkhuizen over Urk naar het Keteldiep bij Kampen zou het zuidelijk deel van de 

Zuiderzee afgesloten worden en vervolgens zou het met stoommachinerie 

drooggelegd worden. Het plan Beijerinck werd uiteindelijk afgekeurd doordat de 

Raad van Waterstaat tot de conclusie kwam dat het project financieel te weinig 

opbracht. 

 

 

Het plan Stieltjes 

 

De raad liet echter wel de mogelijkheid open dat een beter opgesteld plan wel een 

concessie zou krijgen. Stieltjes verbeterde het plan Beijerinck en stelde betere 

boezemkanalen voor de afwatering voor. Verder  voorzag zijn plan in een kanaal 

van het IJ naar de Ketel, de Zuidelijke IJsselmonding. 

 

 

Het plan Leemans 

 

Het eerste plan dat serieus overwogen werd uit te voeren kwam van ingenieur W.F. 

Leemans. Leemans kreeg direct van de regering opdracht een plan op te stellen om 

de Zuiderzee droog te leggen. Het plan van Leemans was beperkter dan dat van 

Stieltjes; Urk zou een eiland blijven. De Zuiderzee zou afgesloten worden met een 

dijk van Blokkershoek naar de Ketel. In 1877 werd een wetsvoorstel ingediend om 

het plan Leemans uit te voeren, maar een volgende regering trok het weer in. 

 

 

Het plan Lely 

 

In 1882 diende Tweede Kamerlid A. Buma een wetsvoorstel in om te onderzoeken 

of het mogelijk was de hele Zuiderzee droog te leggen. In de noordelijke provincies 

was men tegen het droogleggen van alleen het zuidelijk deel, omdat dat geen 



bescherming bood aan de noordelijke provincies. Verzet leidde ertoe dat Buma zijn 

wetsvoorstel weer introk. Niet bij de pakken neerzittende zocht hij contact met 

P.J.G. van Diggelen, zoon van de opsteller van het plan Van Diggelen. Zij richtten 

op 4 januari 1886 de Zuiderzeevereniging op die moest gaan onderzoeken of het 

droogleggen van de gehele Zuiderzee haalbaar was. Ingenieur Lely leidde het 

onderzoek. 

 

 

Onderzoeksvragen 

 

De Zuiderzeevereniging had de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

 

- Welke gedeelten van de Zuiderzee en Wadden komen voor drooglegging in 

aanmerking? 

- Is het doelmatig een afsluitdijk aan te leggen? 

- Zo ja, op welke plaats kan die afsluitdijk komen, en vooral: waar moet de 

IJssel uitmonden, binnen of buiten het meer? 

- Wat zijn de voor- en nadelen? 

 

De vragen geven aan dat het hier om de landaanwinning ging, en niet zozeer om de 

bescherming. Immers, voor bescherming alleen had men zich tot een afsluitdijk 

kunnen beperken. Bovendien was daar voor een particulier initiatief weinig aan te 

verdienen. Voorts blijkt dat de aanwezigheid van de IJssel een nog onopgelost 

probleem was. Wanneer de IJssel verlengd zou worden om veel noordelijker uit te 

stromen, dan zou het nieuwe stuk (Zwolle-Wadden) een zo ongunstig verval 

hebben, dat de IJssel binnen korte tijd zou verzanden. Om deze reden hadden 

enkele eerdere plannen dan ook een afsluitdijk bezuiden de IJsselmonding gelegd, 

globaal Enkhuizen-Kampen. 

 

 

De onderzoeksvragen  opgelost door Lely 

 

Voor het beantwoorden van de vragen moest Lely een aantal expedities uitvoeren 

om bodemgesteldheid, diepte en zeestromingen te bepalen. Dit duurde enkele 

zomers, terwijl hij ondertussen eerst andere technische rapporten indiende. 

Opvallend genoeg bleken uiteindelijk de bodemuitkomsten goed samen te vallen 

met argumenten die hij eerder al had beschreven, deels niet toevallig. De diepere 

stroomgeul waarlangs het IJsselwater naar de Wadden stroomt, is ook het deel 

waar geen klei afgezet is; de klei bevindt zich langs de ondiepere, stroomarmere 

randen van de Zuiderzee. Diezelfde dieptes wilde Lely ontzien om dijkhoogte te 

beperken, een voordelige samenval. Een tweede, veel belangrijker planonderdeel 

werd hiermee ook opgelost. Lely had berekend dat de IJsselmonding wel binnen het 

meer kon liggen, maar dat het verdere verloop geen verlengde riviergeul moest zijn, 

maar een voldoende groot meer. Daarmee zou het verzanden worden beperkt. 



Uiteindelijk bleek het vereiste meeroppervlak (om verzanding te voorkomen) 

overeen te komen met het diepe, zanderige gedeelte, dat onvoordelig in te polderen 

was. 

 

De Zuiderzeevereniging publiceerde deze resultaten in acht Technische Nota’s 

tussen 1887 en 1892. Dit plan van Lely is vrijwel exact uitgevoerd, en elke 

beslissing is nu nog zichtbaar op de kaart. De Zuiderzeevereniging had onder 

leiding van Lely bevonden dat het mogelijk was de Zuiderzee volledig door een 

afsluitdijk af te sluiten, waarbij de afwatering van de IJssel door sluizen in de 

afsluitdijk geregeld kan worden. 

 

Lely berekende dat de Afsluitdijk weliswaar veertig miljoen gulden (18 miljoen euro) 

zou kosten. Het hele plan zou tweehonderd miljoen gulden kosten, zoveel als de 

staatsbegroting toen van één jaar. Het voordeel echter zou zich uitbetalen in 

goedkopere, lagere dijken van de polders. 

De plaats van de afsluitdijk werd bepaald door de volgende overwegingen: 

 

- De wens ook Wieringermeer beschermd aan te leggen, waar deze polder een 

kleinere dijk nodig had. 

- Hoewel Enkhuizen-Stavoren de kortste dijk zou opleveren, waren daar de 

stroomgeulen dieper; meer dan vijf meter, tegen twee tot vier meter op de 

gekozen plaats. 

- De gekozen plaats voorkwam dat er een inham ontstond, waar bij 

noordwestenwind een gevaarlijke stuwing kon optreden. 

- Anderzijds zou het plaatsen verder noordelijker, in de Waddenzee of zelfs 

tussen de Waddeneilanden, het probleem niet eenvoudiger worden. In de 

Waddenzee was geen of weinig kleigrond droog te leggen, en de dijklengte 

zou enorm toenemen. Aanleggen van eiland naar eiland zou met een enkele 

zeer diepe stroomgaten (20 meter), duur en riskanter worden. 

 

Lely tekende de dijk van Wieringen naar Piaam (Friesland). Precisie berekeningen 

van natuurkundige Lorentz legden de aankomstplaats iets noordelijker, bij Zurich, 

om stormgevaar te beperken. Lely tekende in de Zuiderzee vier grote polders, 

waarvan er drie zijn aangelegd. De plaats van de polderdijken werd bepaald door de 

kleigebieden, met kleine toegevingen aan de IJsselmonding en een 

kanaalverbinding vanuit Amsterdam. Van de vier polders is er een, de 

Markerwaard, niet aangelegd. Flevoland is in twee delen aangelegd, Oostelijk en 

Zuidelijk Flevoland. De grond in deze polders zou uitstekend geschikt zijn voor 

landbouw. Het droogleggen van de Waddenzee zou niet aantrekkelijk zijn, de grond 

zou ongeschikt zijn voor de landbouw. 

 

In 1892 adviseerde een staatscommissie om het plan uit te voeren. Het duurde 

echter tot 1918, na de watersnood van 1916, dat de ‘Wet tot afsluiting van de 

Zuiderzee’ werd aangenomen op 14 juni 1918. De Dienst Zuiderzeewerken en de 

Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders werden respectievelijk verantwoordelijk voor 



de waterbouwkundige werken en de inrichting van het Nieuwe Land. 

 

 

Zuiderzeewet 

 

Op 21 maart 1918 werd de Zuiderzeewet door de Tweede Kamer aangenomen, en 

op 13 juni 1918 goedgekeurd door de Eerste Kamer. De Zuiderzeewet was een 

zogenaamde raamwet. Dit betekende dat de wet niet in detail omschreef wat er ging 

gebeuren en op welk tijdstip. De wet hield in dat de Zuiderzee voor rekening van de 

staat zou worden afgesloten door een afsluitdijk. Dit hield in dat gedeelten van de 

af te sluiten Zuiderzee zouden worden drooggemaakt, maar pas op een later tijdstip 

zou de regering bepalen welke gedeelten van de Zuiderzee dat zouden zijn. 

 

 

Drooglegging proefpolder Andijk 

 

Een veertig hectare grote polder werd in 1926-1927 aangelegd in de Zuiderzee bij 

Andijk. Het was als proef voor het inpolderen en in cultuur brengen van de latere 

IJsselmeerpolders. De eerste polder was de Wieringermeerpolder. 

 

 

Drooglegging Wieringermeer 

 

Met de aanleg van de Wieringermeerpolder werd in 1927 begonnen. Bij het 

droogmaken werd gebruik gemaakt van een elektrisch gemaal (gemaal Lely), bij 

Medemblik. De start van de bouwwerkzaamheden was in februari 1928. Ten zuiden 

van Den Oever op Wieringen is gemaal Leemans gebouwd, een dieselgemaal met 

een tweetal pompen; gemaal Lely had drie pompen. Op 10 februari 1930 werden de 

pompen in gebruik gesteld om zes miljoen liter water buiten de dijken te krijgen. 

Volgens het oorspronkelijke plan zou de polder pas worden aangelegd als de 

Afsluitdijk zou zijn voltooid. Maar omdat Nederland grote behoefte had aan 

landbouwgrond werd de aanleg versneld. De dijk moest nu in de Zuiderzee worden 

aangelegd, en moest ook zwaarder worden uitgevoerd. De polder was feitelijk geen 

IJsselmeerpolder, maar een Zuiderzeepolder (Noordwestpolder). Op 21 augustus 

1930 viel de polder droog. Vanaf 1934 werd het Nieuwe Land in cultuur genomen. 

 

 

Aanleg van de Afsluitdijk 

 

In juni 1920 werd het eerste deel van het werk aanbesteed: de aanleg van de 

tweeënhalve kilometer lange Amsteldiepdijk van Noord-Holland naar het eiland 

Wieringen. Bij dat project werd nuttige ervaring opgedaan die later van pas kwam 

bij de aanleg van de Afsluitdijk. De aanleg van de Afsluitdijk begon in januari 1927. 

Er werd gewerkt vanuit vier locaties: de beide oevers en de beide aangelegd 



werkeilanden Breezand en Kornwerderzand. Bij de aanleg van de dertig kilometer 

lange dijk werd voor het eerst keileem toegepast, dat taaier was gebleken dan zand 

of klei. Dit materiaal is in het noorden van Nederland ruim voorhanden. Het werd 

hier afgezet tijdens de Saale-ijstijd en kon in de nabijheid van de aan te leggen dijk 

eenvoudig worden opgebaggerd. De dijk is gefundeerd op zinkstukken van 

gevlochten wilgentenen die werden afgezonken door er steenblokken op te 

deponeren. Op 28 mei 1932, om 13.02 uur, werd De Vlieter gesloten, het laatste 

gat in de Afsluitdijk. Vier maanden later, op 20 september 1932, werd de naam 

Zuiderzee officieel gewijzigd in IJsselmeer. Nadat de afrondende werkzaamheden 

waren voltooid, werd de Afsluitdijk op 25 september 1933 officieel geopend. 

 

 

Drooglegging Noordoostpolder 

 

Op 2 februari 1936 werd met de voorbereidende werkzaamheden begonnen, en in 

1937 werd de aanleg van in totaal eenendertig en halve kilometer dijk aanbesteed. 

Op 3 oktober 1939 werd de dijk tussen Lemmer en Urk gesloten. Urk was voortaan 

geen eiland meer. In 1940 werd de dijk aan de zuidkant van de polder bij 

Schokkerhaven gesloten, en kon het droogmalen beginnen. Met behulp van drie 

gemalen: het dieselgemaal Vissering te Urk, het elektrische gemaal Buma te 

Lemmer en het derde gemaal Smeenge ter hoogte van Kraggenburg/de Voorst. De 

polder viel officieel droog op 9 september 1942. Nu verloor ook Schokland de 

eilandstatus. Schokland lag voortaan in de polder. Omdat de zeebodem tegen de 

Overijsselse kant sterk opliep werd al in 1941 de eerste oogst rogge van het land 

gehaald. 

 

 

Drooglegging Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland 

 

De eerste polder is aangelegd tussen 1950 en 1957 en heeft een grootte van 

vijfhonderdveertig vierkante kilometer. De ontwikkeling van dit gebied gebeurde 

door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP). De tweede polder is 

aangelegd tussen 1959 en 1968 en heeft een grootte van vierhonderddertig 

vierkante kilometer. 

 

 

De aanleg van de Houtribsluizen (dijk Enkhuizen-Lelystad) 

 

De Houtribdijk of Markerwaarddijk werd voltooid in 1976 en verbind Enkhuizen 

met Lelystad. Hierdoor is het Markermeer van het IJsselmeer gescheiden. 

 

 

 

 



Markerwaard werd Markermeer 

 

Begin jaren negentig van de vorige eeuw werd besloten het door de aanleg van een 

dijk ontstane Markermeer niet droog te malen. Dat was om milieuredenen (het 

Markermeer is het foerageergebied van veel watervogels) en met name vanwege de 

behoefte aan een zoetwaterreservoir voor de drinkwatervoorziening. Daarmee 

verdwenen alle plannen voor de aanleg van de Markerwaard. Meest controversieel 

aan de laatste plannen was de aanleg van een tweede nationale luchthaven in de 

Markerwaard. Het zou een alternatief zijn van de aanleg van de vierde, vijfde, zesde 

en zevende landingsbaan bij Schiphol.  



 

 

 

De Vroege Lage Landen 
 
 
 

 

Nederland ligt aan de rand van een continent, in het mondingsgebied van een 

aantal rivieren en beken, die zand en klei aanvoeren vanuit het achterland. Ook de 

zee voert zand aan naar het kustgebied waaruit zich in het verleden strandwallen 

en duinen hebben gevormd. De zee geeft niet alleen maar neemt ook. Herhaaldelijk 

zijn grote stukken land, soms mèt hun bewoners weer verzwolgen. Zowel door 

stormvloeden als door de stijgende zeespiegel een in de eenentwintigste eeuw weer 

actueel thema. In de laatste ijstijd, zo’n tienduizend jaar geleden lag de kustlijn nog 

ver in de huidige Noordzee. In het afgelopen millennium is de zeespiegel met 

gemiddeld een decimeter per eeuw gestegen en velen verwachten dat dit door het 

broeikaseffect zo zal doorgaan 

 

In de Romeinse tijd liepen de duinen langs de Noordzee door tot voorbij Groningen, 

slechts op enkele plaatsen onderbroken door zeegaten. Het belangrijkste zeegat het 

Vlie vormde de verbinding met een binnenmeer: het Flevo Lacus, de voorloper van 

Zuiderzee en IJsselmeer. Dit meer Flevo stond in die tijd nog via de Drususgracht 

in verbinding met de Rijn. In de daarop volgende eeuwen zijn grote stukken land 

verloren gegaan waardoor het Flevomeer omstreeks het jaar  900 uitgroeide tot het 

veel grotere Almere. In het westen strekte dit meer zicht als IJ-meer en Wijkermeer 

uit tot aan de duinen bij Beverwijk (Holland op z’n smalst). 

 

De Zuiderzee is uit het Almere ontstaan tijdens een nieuwe periode van rijzende 

zeespiegels van de twaalfde tot de zestiende eeuw waarbij veel land verloren ging. In 

die tijd was het huidige Noord-Holland voor een groot deel onder water verdwenen; 

net als delen van Friesland en Groningen en het gebied van de huidige 

Noordoostpolder. Bij de drooglegging van de Wieringermeer zijn nog restanten 

aangetroffen van het ‘Bos van Ongenade’, uit die tijd dat Holland met recht 

Holtland (Houtland) heette. Na verloop van tijd ging het Flevomeer verzouten en 

kwam de naam Zuiderzee op. 

 

De ligging in een delta van grote rivieren had ook z’n positieve kanten, zoals 

belangrijke scheepvaartverbindingen en handelsmogelijkheden. In de Hanzestad 

(1200-1500) was er al een intensieve scheepvaart tussen steden aan de Rijn, de 

IJssel en de oostkant van de Zuiderzee met plaatsen aan de Oostzee en verder. 

Harderwijk, Kampen, Hindeloopen en Stavoren ontwikkelden zich tot belangrijke 

kuststeden met scheepvaart, visserij en daarop betrokken handel en ambachten. 



Later verplaatste dit zich naar de westkust van de Zuiderzee; met steden als 

Enkhuizen, Hoorn en Amsterdam. De scheepvaart richtte zich toen ook op het 

Verre Oosten en Amerika. De Gouden Eeuw vormde voor de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden het hoogtepunt in deze ontwikkeling, met Amsterdam als 

wereldhandelscentrum. Na de Gouden Eeuw werd de positie van Amsterdam door 

andere zeehavens overgenomen. Dat kwam vooral doordat Amsterdam niet over een 

directe verbinding met de open zee beschikte. Pas rond 1870 werd het IJ afgesloten 

en drooggelegd, de duinen bij Holland op zijn smalst doorgegraven en het 

Noordzeekanaal met sluizen bij IJmuiden aangelegd. 

 

Aan het eind van de negentiende eeuw bestond de Zuiderzee uit een komt die via 

een ‘hals’ overging in het door de Waddeneilanden afgescheiden deel van de 

Noordzee. In deze binnenzee lagen een aantal geulen, ondiepten en eilanden die 

mede bepalend zijn geweest voor de vormgeving van het Zuiderzeeproject. In de 

huidige tijd zijn nog vier voormalige eilanden te herkennen: Marken, Schokland en 

Urk in de kom van de Zuiderzee en Wieringen bij het Waddengebied. Marken is 

door een dam met de vaste wal van Noord-Holland verbonden. Schokland en Urk 

maken deel uit van de Noordoostpolder. Wieringen ligt als schakel aan de rand van 

de Afsluitdijk. Urk en Wieringen onderscheiden zich (evenals Texel) van Marken en 

Schokland door hun andere grondslag: namelijk keileem dat beter dan veen en 

zeeklei bestand is tegen golfslag. Pampus is geen restant uit oudere tijden maar is 

aangelegd binnen de fortificaties rond Amsterdam aan het einde van de 

negentiende eeuw. 

 

Marken maakte in de twaalfde eeuw nog deel uit van het vasteland van Noord-

Holland maar is daarvan later door de uitbreidende Gouwzee gescheiden. Ook 

daarna moest het eiland steeds stukken land aan de zee prijs geven. Zonder de 

afsluiting en andere maatregelen zou Marken uiteindelijk geheel in de Zuiderzee 

zijn verdwenen. Omdat het eiland te klein was voor een kostbare zeewering 

moesten de bewoners hun toevlucht nemen tot het opwerpen van woonheuvels, de 

werven en later tot de bouw van paalwoningen. In 1957 werd Marken binnen het 

Zuiderzeeproject via een dam met het vasteland verbonden en kwam een eind aan 

het isolement. Sindsdien vormt het karakteristieke (beschermde) dorpsgezicht een 

belangrijke toeristische trekpleister. 

 

Schokland, Urk en Nagele zaten vroeger waarschijnlijk aan elkaar vast. Al vroeg is 

dit gebied in drie eilanden uiteen geslagen waarna Nagele geheel door de Zuiderzee 

is verzwolgen. Schokland heeft de aanvallen van het water maar ternauwernood 

overleefd. Eerst ging men ook over tot het opwerpen van (dorps)terpen maar nadat 

een reeks stormen het eiland verder hadden aangetast werd na een zware 

zomerstormen in 1859 besloten het eiland zelfs geheel te ontruimen. Tegenwoordig 

ligt Schokland als ‘een eiland op het droge’ in de Noordoordpolder waarbij het 

karakter zoveel mogelijk wordt gehandhaafd. De erkenning als Werelderfgoed door 

de Verenigde Naties bewijst dat dit een goede aanpak is geweest. 

 



Over Urk, dat al sinds de tiende eeuw regelmatig wordt vermeld wordt gezegd: ‘door 

storm geteisterd, door rovers gebrandschat, nu eens een roversnest, dan weer een 

versterkte plaats om zeeroverij tegen te gaan’. Vast staat dat de Urkers ‘een taai en 

vasthoudend volkje zijn’ dat vele rampspoeden en verandering van 

leefomstandigheden niet alleen heeft overleefd maar ook de baas is gebleven. Vanaf 

1662 is begonnen met het beschermen van Urk door paalwerk. Door de opname 

van het eiland in de Noordoostpolder is het gevaar voor verdere afslag geweken en 

brak voor de bewoners een heel nieuwe tijd aan. 

 

In het noorden van de Zuiderzee lag nog het eiland Wieringen. Door de aanleg van 

het eerste stuk Afsluitdijk, de Amsteldiepdijk werd Wieringen in 1924 met het vaste 

land verbonden. Later is het eiland in de eerste polder Wieringermeer opgenomen. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Van zee tot land 
 
 
 
 
Reeds vóór het begin van onze jaartelling is de mens gaan ingrijpen om zijn 

woongebied veilig te stellen tegen het steeds weer opdringende water en om 

verloren land op de zee terug te winnen. Waarschijnlijk de Romeinen de eersten die 

meer systematisch te werk gingen. De geschiedschrijver Verweij zegt hierover: 

 

De eenvoudige Romein, die tegelijkertijd boer was en soldaat, gehard op het land en 

in de strijd, bedreven in het hanteren van de wapens en goed in het bewerken van 

de grond, bruikbaar zowel voor graaf- en draineerwerk als voor wegen- en dijkbouw, 

deze Romein, voor wie de voortgezette toewijding voor zijn dagelijkse taak bijna een 

religie was, was de kracht die de gigantische ondernemingen, die zijn overheden 

begonnen, in dit land zo goed als elders, tot een goed einde bracht. 

 

Eerst beperkten de kustbewoners zich tot het opwerpen van woonheuvels en de 

aanleg van vluchtpaden om mens en vee bij opkomend water een veilig heenkomen 

te bieden. Later begon men kaden en dijken aan te leggen die het lage land tegen 

hoge vloeden moesten beschermen. Tegen de buitendijk werd zand en slib afgezet 

waardoor na verloop van tijd steeds een nieuwe strook kwelders bedijkt kon 

worden. Hierbij gaat het dus – anders dan het Zuiderzeeproject – om het ophogen 

van de bodem door de afzetting van slib tot die bodem ook bij springvloed of storm 

boven water blijft. 

 

Een voorbeeld van een vroeg waterstaatkundig werk was de 126 kilometer lange 

Westfriese omringdijk (kop van Noord-Holland) die de restanten van Hollands 

noorderkwartier na de zware overstromingen in 1287 moest beschermen tegen de 

opdringende zee. Deze primitieve dijk werd later aan de buitenzijde versterkt met 

kluiten taaie klei (slikkerdijk) en nadien met zeewier dat in die tijd een goedkope en 

effectieve dijkbekleding vormde. 

 

Geruzie over het onderhoud van de dijken was in die tijd een bekend verschijnsel. 



Al in 1280 besliste graaf Floris V dat iedereen dijkplichtig is: ‘allen die land hebben, 

is ’t klooster, is ’t ridder, is ’t pape, is ’t knape, d’ene gelike den andere’. In later tijd 

is de bescherming van het land tegen overstroming een taak van de centrale 

overheid geworden. Stond bij de eerste werken de veiligheid tegen het opdringende 

water voorop; langzamerhand waagde men zich ook aan landwinning door het 

droogleggen van meren en het afsluiten van zee-inhammen en riviermondingen. 

Met veel vernuft zijn in de loop der eeuwen steeds weer oplossingen gevonden voor 

de daarbij opdoemende technische problemen. Bij de landaanwinning langs de kust 

is vooral een goede waterkering van belang. De waterlozing vindt daar op 

natuurlijke wijze plaats: bij eb kan het overtollige water via de spuisluis 

‘automatisch’ weglopen. Tijdens langdurig hoog water kan het water uit de polder 

tijdelijk worden opgeslagen in een boezem achter de spuisluis zoals bij het 

IJsselmeer. Bij droogmakerijen waar het buitenwater constant hoger staat dan het 

water in de polder moet het overtollige water kunstmatig worden geloosd. Vanaf de 

vijftiende eeuw werd hiervoor een scheprad toegepast dat het binnenwater tussen 

twee wanden omhoog duwt naar het buitenwater. De eerste schepraderen haalden 

een opvoerhoogte van hooguit anderhalve meter. Later ging men in trappen 

bemalen, de zogenaamde molengang. Daarna zijn steeds verder ontwikkelde 

technische mogelijkheden beschikbaar gekomen zoals de vijzel, de schroefpomp en 

de centrifugaalpomp. Voor deze bemalingen vormde eerst eeuwenlang de wind de 

energiebron. Door de uitvinding van de draaibare kap in het midden van de 

zestiende eeuw werd het mogelijk om met windmolens meren droog te leggen. Bij de 

drooglegging van de Haarlemmermeer werd voor het eerst stoombemaling 

toegepast. Later gevolgd door diesel- en elektromotoren waardoor ook diepere 

wateren konden worden drooggelegd. 

 

Voordat een meer kan worden drooggemaakt moeten eerst de ermee in verbinding 

staande wateren worden afgesloten. Ook moet er een afvoersysteem worden 

aangelegd om het uitgemalen water te lozen. Meestal wordt eerst een dijk om het 

meer gelegd met aan de buitenzijde een ringvaart. De oudst bekende 

droogmakerijen dateren uit het midden van de zestiende eeuw, de Achtermeer (35 

ha) en de Bergermeer (45 ha), beide ten noorden van Alkmaar. In de eerste helft 

van de Gouden Eeuw beleefden de inpolderingen een hoogtepunt. Een naam die 

daar onverbrekelijk aan is verbonden is die van Jan Adriaansz. Leeghwater. Hij 

begon met de droogmaking van de Beemster (7200 ha) gevolgd door onder meer de 

Purmer, de Wormer en de dieper gelegen Schermer alle in Noord-Holland. Al in 

1617 was ook de discussie begonnen over de droogmaking van de 

Haarlemmermeer, de polder waarin tegenwoordig ook Schiphol ligt. Nadat in 1836 

weer enkele overstromingen hadden plaatsgevonden werd de Haarlemmermeer in 

de periode 1840-1852 drooggelegd. De verdere inrichting werd in die tijd nog aan 

de direct betrokkenen overgelaten. Het feit dat de eerste generatie boeren hierbij in 

grote nood kwam te verkeren heeft er later bij het Zuiderzeeproject toe geleid dat de 

overheid zich ook om de inrichting en verdere ontwikkeling ging bekommeren. 

 

De afsluiting en de droogmaking van het IJ in 1872, dat nog in open verbinding 



stond met de Zuiderzee kan als voorbode worden gezien van het Zuiderzeeproject. 

Ging het bij de Haarlemmermeer primair om de overstromingen en de afkalving van 

de oevers tegen te gaan; bij de IJ-polders stond een directe verbinding van 

Amsterdam met de Noordzee centraal. De hierbij ontstane IJ-polders vormden ook 

een belangrijk studieobject voor in de IJsselmeerpolders toe te passen maatregelen. 

Overigens geldt algemeen dat iedere polder steeds weer een proefproject vormt voor 

de volgende polder. Op dit gebied is ook veel gebeurd in het noorden van Noord-

Holland. Om de veiligheid te verbeteren dienden hier in de eerste plaats de zeegaten 

te worden afgesloten 

 

Een belangrijke stap was de afsluiting van het zeegat bij Petten na de Sint 

Elisabethsvloed in 1421. Na enkele vergeefse pogingen is in 1599 ook de Zijpe 

definitief drooggevallen en ontstond de befaamde Hondsbossche Zeewering, een 

bastion in de Noordzee. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Een weerbarstig eiland 
 
 
 

 

In het zuiden van de Noordoostpolder ligt een verhoging in het landschap dat in het 

vlakke land niet lijkt thuis te horen. Het betreft hier het Zuiderzee-eiland 

Schokland. Hoewel het eiland door inklinking van de bodem heel wat lager ligt dan 

toen het nog door water werd omspoeld houdt de met bomen geaccentueerde 

verheffing in het polderlandschap de herinnering levend aan een verleden waarin 

de zee in belangrijke mate het dagelijks leven van een kleine eilandbevolking 

bepaalde. 

 

Het eiland was tot in de middeleeuwen geen zelfstandige geografische eenheid. 

Schokland maakte toen deel uit van een groter gebied. Eerst door de vorming van 

de Zuiderzee werd er een eiland gecreëerd dat in zijn bestaan echter voortdurend 

bedreigd werd door het omringende water. Er ging in de loop der eeuwen veel land 

verloren en vooral in de middeleeuwen moesten de nederzettingen herhaaldelijk 

worden verplaatst. De huidige omvang van Schokland geeft ongeveer de situatie 

rond het midden van de negentiende eeuw weer. Vermeldenswaard is dat het eiland 

sinds het droogvallen van de Noordoostpolder in 1942 nogmaals deel uitmaakt van 

een groter gebied. Het gezegde ‘ l’histoire se répète’ lijkt op Schokland van 

toepassing. 

 

Omstreeks 1850 concentreerde de bewoning op Schokland zich in het noorden van 

het eiland in het dorp Emmeloord en in het zuiden in de Middel- of Molenbuurt en 

het gehucht Zuidert die samen het dorp Ens vormen. In de eeuwen daarvoor was 

ook op de uiterste Zuidpunt van het huidige Schokland bewoning mogelijk. Hier lag 

in de middeleeuwen de kern van het plaatsje Ens. De nederzettingen waren alle 

gelegen op een natuurlijke of kunstmatige verhoging in het landschap. Op of nabij 

deze verhogingen zijn nu nog een aantal bijzonder cultuurhistorische monumenten 

te zien: de resten van het middeleeuwse kerkje van Ens, de kerk en pastorie van de 

Middelbuurt en het havenbekken van Emmeloord. Ze vormen samen met een 

belangrijk deel van de collectie van het Museum Schokland zichtbare getuigenissen 

van de veelbewogen geschiedenis van het eiland. De zee heeft echter in de loop der 



eeuwen ook heel wat historische sporen uitgewist. Gelukkig zijn in de archivalia, 

publicaties, afbeeldingen en archeologische vondsten nog vele belangwekkende 

facetten van de Schokker geschiedenis bewaard gebleven. 

 

De archeologische vondsten die op Schokland betrekking hebben, vormen de 

belangrijkste bronnen voor ons beeld van de bewoningsgeschiedenis van het eiland. 

Immers de meeste tastbare herinneringen aan de bewoning (gebouwen, 

zeeweringen en landerijen) werden in de loop der tijd weggevaagd. De ontruiming 

van het eiland in 1859 bracht zelfs een bijzondere kaalslag: bijna alle huizen 

werden tot de grond toe afgebroken. Gelukkig zijn er met name betreffende de 

negentiende eeuw voldoende schriftelijke bronnen voorhanden waardoor het 

mogelijk is gebleven zich een beeld te vormen van de omvang en intensiteit van de 

bewoning. 

 

Terwijl de archeologische vondsten vooral informatie geven over de 

bewoningsgeschiedenis en daarnaast op bescheiden wijze getuigenis afleggen van 

de wooncultuur en bestaansmiddelen van de eilanders, geven de schriftelijke 

bronnen ons een veel gevarieerder beeld van Schokland en haar bewoners. 

Archivalia die betrekking hebben op de geschiedenis van Schokland worden op zeer 

uiteenlopende plaatsen bewaard. Deze verspreiding is een gevolg van de 

bestuurlijke tweedeling van het eiland vóór 1800 en van de bijzondere lotgevallen 

van het eiland en de eilandbevolking daarna. Lange tijd bestond Schokland 

bestuurlijk uit twee afzonderlijke gebieden: Emmeloord vormde met Urk sinds de 

middeleeuwen een Heerlijkheid die aan de Hollandse grafelijkheid leenroerig was. 

Ens was vanaf de Middeleeuwen een schoutambt, dat eerst deel uitmaakte van het 

Oversticht; het wereldlijk gebied van de Utrechtse bisschop ten noorden en oosten 

van de IJssel, en later van het gewest Overijssel. In de tijd van de Bataafse 

Republiek werden Ens en Emmeloord bestuurlijk samengevoegd. Het gehele eiland 

ressorteerde sindsdien onder Overijssel. Na de ontruiming in 1859 werd het 

grondgebied van Schokland ingedeeld bij de gemeente Kampen en na de 

drooglegging van de Noordoostpolder bij het openbaar lichaam ‘de Noordoostelijke 

Polder’. Sinds 1 juli 1962 maakt het deel uit van de gemeente Noordoostpolder. 

Relevante archivalia betreffende de Schokker geschiedenis worden dan ook 

bewaard in onder andere Kampen, Zwolle, Utrecht, Amsterdam, Den Haag en 

Haarlem. 

 

Naast officiële stukken betreffende bestuurlijke, economische en kerkelijke 

aangelegenheden geven vooral plaatsbeschrijvingen en reisverslagen veel informatie 

over het eiland en haar bevolking. Voor 1800 valt slechts een handvol van dit soort 

bronnen te traceren. De oogst aan ooggetuige-berichten is voor de 19e een 

twintigste eeuw daarentegen omvangrijker. Omstreeks het midden van de 

twintigste eeuw leidden vooral de armoede van de eilandbevolking en de ontruiming 

tot een toename van publicaties over Schokland. In deze periode kunnen de 

gezaghebbende studies van de neerlandicus G. Mees Azn. en B. Meijlink worden 

geplaatst. Nog steeds vormen ze een belangrijke bron voor wie zich een beeld wil 



vormen van de geschiedenis van het eiland en van de wijze waarop de mensen daar 

toen leefden. Opnieuw verscheen een aantal belangwekkende publicaties over 

Schokland tussen het midden van de jaren twintig en de drooglegging van de 

Noordoostpolder in 1942. Het naderende einde van het eiland was hier debet aan. 

De vele artikelen en brochures die G.D. van der Heide over Schokland heeft 

geschreven in de jaren vijftig en zestig hebben voorkomen dat de geschiedenis van 

het voormalige Zuiderzee-eiland nu het opgenomen was in de polder in de 

vergetelheid zou raken. Een nieuwe opleving van de aandacht voor het heden en 

verleden van Schokland is vanaf 1985 teweeggebracht door de activiteiten van de 

Schokkervereniging.  

 



 
 
 
 
 

 
 
In de middeleeuwen 
 
 
 
 
‘De oude historie van Schokland is duister’, zoo schreef Dunbar in 1803. Deze 

duisternis, veroorzaakt door gebrek aan gegevens heeft nog niet plaats gemaakt 

voor licht. Eerst wanneer de middeleeuwen voorbij zijn, worden de berichten 

minder schaars. Het Schokland van later dagen is echter alleen te verstaan, 

wanneer de oudere geschiedenis, hoe onvolledig dan ook, voorafgaat. De naam 

Schokland komt eerst voor in het laatst van de achttiende eeuw. In de eerste helft 

van die eeuw en in nog vroeger tijd ontmoet men steeds twee namen: de zuidhelft 

heet Ens en de noordhelft Emmeloord. 

 

In de achttiende eeuw werd de scheiding tussen beide delen gevormd door een 

sloot, ‘benoorden de Gietersche Meer’ die nagenoeg oostwest liep en 85 roeden lang 

was. Volgens Mees lag daar een dijkje, de landscheiding, waarover nog al eens 

geschil was; de vraag was natuurlijk wie van de beide helften door de zee geslagen 

gaten weer dichten moest. 

 

Er is een lijst van kapellen van het jaar 1200, die behoorden bij het oude 

Benedictijner klooster Sint Udulphus te Stavoren. Hierin komen onder andere voor 

de namen Nagele, Urch, Emelwerth. In een brief van 1245 wordt gesproken van de 

kerken van Nagele, Urch en Emelwerth. De twee laatste namen vindt men daarna 

enige eeuwen lang naast elkaar genoemd. 

 

In 1331 wordt heer Jan van Kuinre door de Hollandse graaf beleend met 

verschillende in en om Kuinre gelegen goederen maar ook met het gerecht te Urk 

(het hoge gerecht slechts voor zes weken); en ‘dat gherechte van Emlairden half.’ 

Zijn ‘neve’ Hendrik van Kuinre hield dit alles ook reeds van de Hollandse graaf in 

leen. 

 

Omstreeks 1200 was er een Hendrik van Kuinre, ook Hendrik Crane of de 

Kraanvogel genoemd, waarschijnlijk door verkeerde opvatting van het woord 

Cuneranus (kraanvogel is in het Latijn Crus). Omstreeks 1263 wordt een miles 

Henricus de Cunre genoemd en in  1297 een gelijknamige famulus (dienaar) die 



elders een ministeriaal van de bisschop heet. 

 

Een stuk van  1364 leert dat de Overijsselse edelman Roderik van Voorst wiens 

voorvaderlijk slot  daarvoor door de bisschop was ingenomen en verwoest – het 

stond te Westenholte bij Zwolle – van de Hollandse graaf in leen ontving Orc en 

Emelwaerde net als zijn vader die kort tevoren gestorven was. 

 

Een latere belening van 31 juli 1412 is wat nauwkeuriger in de omschrijving hierin 

is namelijk sprake van rechten die de vrouw van Voorst had op Urk, aan de 

zuidzijde van de kerk (ook de Delf geheten) en op half Emelwaerde. 

 

Regeerden er dus gelijktijdig twee heren over de eilanden? Blijkbaar wel want in 

een brief van  1349 komt een zekere Claes Rawardt voor die ‘schulte des heren van 

Cuynre’ op Emmeloord wordt genoemd, terwijl Coep Benning in hetzelfde stuk 

‘schulte des heren van Voerste tot Emelwoerden’ heet. Het blijkt niet of er op 

Emmeloord een territoriale scheiding was in twee gebieden. Op Urk was dat wel het 

geval. Vroeger lag er op dit eiland aan de zuidwest zijde een stuk land met een huis: 

Heerenkamp; misschien was dit eenmaal Voorster bezit. 

 

We dienen nu stil te staan bij een paar oudere berichten die wel zwijgen over de 

noordhelft van Schokland maar die toch over Urk spreken. In  966 schenkt keizer 

Otto 1 aan het Benedictijner klooster St. Pantaleon te Keulen waarvan zijn broeder 

Bruno de stichter was; tot heil zijner ziel onder andere de helft van het eiland Urk 

in het Almere. In het begin van de dertiende eeuw had dit klooster hier nog een hof 

en werd tins (belasting bestaande uit een tiende van de oogst) betaald van weiland 

en huissteden (‘de quibusdam pratis et tribus areis’). 

 

In  968 schonk dezelfde keizer Otto aan het Benedictijner nonnenklooster te Elten 

alles wat Wichman, graaf van Hamelant in leen had bezeten ‘in territotio Urck in 

pago Salo’; en verder in de graafschappen Nerdinclant en Hamelant. In de jaren 

996 en 1134 vinden we hetzelfde klooster in het bezit van de goederen op Urk en in 

Naardingerland of het Gooi. 

 

De vrouwe Van Voorst had rechten op de zuidzijde van Urk; in een brief van  1415 

wordt dit land dat in  1405 de Delf heet het Monnikenland genoemd. Mogelijk was 

dit deel van het eiland oorspronkelijk bezit van het Keulse klooster, indien 

tenminste de monniken niet die van Sint Odulphus uit Stavoren waren dat in  

1245 niet alleen een kerk maar ook een gangria of voorwerk op Urk had. 

 

Het Eltense bezit dat zeker op de noordhelft van het eiland gezocht dient te worden, 

is later in de handen van de heren van Kuinre maar het blijkt niet wanneer dat 

gebeurd is. Evenzo is het niet bekend hoe de graaf van Holland leenheer werd. 

Alleen is het zeker dat het oude Eltense bezit in het Gooi in de jaren 1280 en 1285 

aan Floris V kwam. 

 



Te gissen blijft ook welk lot Schokland bij deze wisseling onderging. Waren de 

eilanden één of behoorde Schokland tot het land ‘ultra amnem Nakala... usque 

Vunningam’ dat in  966 ook Sint Pantaleon werd geschonken. Wil men een 

vertaling wagen dan zou dit kunnen betekenen: over de stroom Nagel... tot Vene 

(Veenhuizen bij Kuinre): een landstreek dus ten oosten van Urk naar de zijde van 

Overijssel. Elders leest men echter Uahala maar dan kan de Waal zijn bedoeld en is 

de andere naam Beuningen of iets dergelijks. 

 

De heren Van Voorst en Van Kuinre in de tweede helft van de veertiende eeuw 

waren bondgenoten tegen de Utrechtse bisschop Jan van Arkel en hadden beide de 

onaangename gevolgen van hun nederlaag moeten ondervinden. Het kasteel Voorst 

lag in puin en heer Herman van Kuinre had moeten verklaren, dat hij een 

dienstman van de bisschop was op wiens grond zijn slot stond. Hij erkende dus zijn 

afhankelijkheid en zelfs zijn ministeriliteit dat wil zeggen dat hij de rooms 

katholieke kerkdienst diende te verrichten. 

 

De heren Van Kuinre hadden bij de IJsselsteden een slechte naam: iedere keer 

werd van hun gebied zeeroof gepleegd. Kort na 1363 is de oude Herman van Kuinre 

gedood waarschijnlijk in een zeegevecht. Hamburg kreeg hiervan de schuld. De 

jonge Herman van Kuinre zette uit wraak deze piraterij voort. 

 

We naderen nu de tijd van graaf Albrecht, de bestrijder der Friezen. In 1381 geeft 

hij de twee ‘landekyns of kerspele’ van Orkel en Emelswalde ‘om menigen trouwen 

dienst’ aan heer Dirk van Zwieten. Inderdaad worden de heren Van Zwieten in de 

Friese oorlogen meermalen genoemd: in 1399 is een Dirk van Zwieten bijvoorbeeld 

kapitein binnen Stavoren. Door deze schenking waren de heren Van Voorst en Van 

Kuinre dus gedupeerd. In hetzelfde jaar 1381 bouwde Albrecht een sterkte op Urk. 

 

Telkens als in de volgende jaren een bestand gesloten wordt tussen de Friezen en 

de Hollandse graaf bepaalt men dat de heer van Zwieten vrede zal houden met de 

heer Van Kuinre. In 1406 verkopen Herman en Hendrik, zonen van de jonge 

Herman van Kuinre land op Schokland; de koopbrief wordt ‘om der merre 

vestenisse’ meebezegeld door een zekere Claes van Zweten. De verhouding Van 

Kuinre tot Holland was dus toen niet bepaald vijandig meer. 

 

Blijkbaar is het geslacht Kuinre in macht en aanzien gedaald tijdens de strijd 

tussen Holland en de Friezen. In 1407 verkocht Herman de Heerlijkheid Kuinre aan 

de bisschop. Enige jaren daarna, in 1411 of 1412 stierf hij. Zijn zoon en 

naamgenoot werd in 1412 door de graaf van Holland beleend met Urk en 

Emmeloord. In hetzelfde jaar deed de vrouwe van Voorst afstand van haar rechten 

op beide eilanden tot voordeel van Herman; deze was dus nu alléén heer van Urk 

en Emmeloord. In 1415 gaf hij de rechten aan de ‘bueren van Orck ende van 

Emelweerde’. 

 

De heren Van Kuinre zijn op het gebied der penningkunde berucht geworden. Ze 



sloegen namelijk zelf munten en wel nagemaakte Engelse sterlingen en ook Vlaams 

en Brabants geld. Een der muntstukken is merkwaardig omdat het op de voorzijde 

het wapen der heren Van Kuinre draagt; het omschrift luidt: ‘H. De Cunre’. Dit 

stuk is buiten kijf een navolging van de Vlaamse oboli. Een andere munt is ook een 

‘brutaal namaaksel’. Op de voorzijde ziet men de L van Lodewijk van Nevers en het 

omschrift ‘Moneta Gandensis’. De naam ‘Gand’ of ‘Gent’ vindt men op de keerzijde 

terug, maar het randschrift is ‘Mo(neta) d(e) Cunra’. De letters die dan nog volgen 

zijn waarschijnlijk het ‘slot van Flandrië’! Vermoedelijk stond de munt op 

Schokland. In koopbrieven is meermalen sprake van land ‘dat gheheten is de 

munte’, ‘in der munte’, ‘dair die munte op plach te staen’. De laatste omschrijving 

neemt mogelijk twijfel weg, ook bij hen die zouden denken aan verwisseling met het 

woord meente (gemeene: algemene weidegrond). 

 

In de tweede helft van de vijftiende eeuw kwamen Urk en Emmeloord in andere 

handen. Na de dood van Herman van Kuinre was zijn dochter Alyt hem opgevolgd. 

In 1461 komt een Evert Vries voor als ‘heere van Oerck ende van Emeloerde’. Dat 

was de echtgenoot van Alyt want in 1475 geeft deze als ‘weedwe van Evert Vreyse 

van Stroewyck’ haar leengoederen over aan Evert Zoudenbalch, proost van 

Maastricht en later kanunnik ten dom. Sedert dien waren de Zoudenbalchs meer 

dan een eeuw eilandheer. In 1495 volgde een broerszoon de kanunnik op; hij heette 

ook Evert. 

 

Omstreeks 1470 werd de eerste Evert Zoudenbalch in een proces gewikkeld met de 

Enkhuizer burgemeester Gerrit Ents, die ook aanspraak op de eilanden maakte. 

Deze was echter de verliezende partij; in 1477 werden zijn brieven ‘ondeugdelijk en 

subreptivelijk’ bevonden. 

 

De familie Zoudenbalch was een aanzienlijk patricisch geslacht in Utrecht. In 1555 

was een Jan Zoudenbalch heer van Urk en Emmeloord; er is nog een brief van hem 

aan de stad Kampen waarin hij bewijs verzocht uit het archief dat Kuinre met Urk 

en Emmeloord van ouds tot Overijssel behoorde. In 1568 is Gerrit Zoudenbalch 

Heer der eilanden; hij huwde in dat jaar met Barbara van Essenstein; in 1598 stierf 

hij. Bij testament vermaakte hij voorwaardelijk Urk en Emmeloord aan zijn neef 

Johan van Fladracken. 

 

In  1601 was Barbara van Essenstein vrouwe der eilanden. Ze stierf in  1614 te ’s 

Hertogenbosch waar ze haar huis aan de Jezuïeten vermaakte. Later behoorden de 

eilanden aan het geslacht Van der Werve, dat in 1660 zijn bezit overdeed aan de 

stad Amsterdam. De latere eilandheren hadden zich weinig met de eilanden 

bemoeid; de belangstelling van Amsterdam zal wel verklaard moeten worden uit het 

belang van de stad bij de vuurbaak op Urk die onderhouden en tegen de zee 

beschermd moest worden. 

 

Zoals reeds opgemerkt werd behoorde de kerk van Emmeloord aan het klooster 

Sint Odulphus. In 1383 kwam de parochie Emmeloord aan de bisschop van 



Utrecht in ruil voor Koudum in Gaasterland. De bewoners waren schatplichtig aan 

de bisschop; jaarlijks betaalden de ‘bueren van Emelweert’ op St. Bonifacius aan de 

bisschoppelijke rentmeester te Vollenhove een bepaald bedrag.  

 

De zuidhelft van Schokland, Ens vormde een gebied op zichzelf. In 1302 wordt een 

Jacobus van Enesce burger van Kampen; in de volgende jaren komt de naam Enesc 

iedere keer voor als de plaats van herkomst van de nieuwe burgers in het 

burgerboek opgegeven wordt. In 1329 is een zekere Hendrik rector van de scholen 

in Kampen en cureet (curie: pauselijk hof) dat dus toen reeds een parochie was; in 

1388 wordt het in een brief parochie genoemd. 

 

In 1438 verbiedt de Hollandse graaf op verzoek van Kampen, die van het eiland 

Aense aan lijf en goed te beschadigen. Op een Overijsselse schattinglijst (lijst van 

bezittingen) vindt men het in 1407. Bij latere omslagen betaalt het geregeld met 

Wilsum enz. in het schoutambt IJsselmuiden. De kerk behoorde tot het kapittel 

van Deventer zoals de meeste Sallandse kerken; Emmeloord later ook. 

 

Er is een kleine kans, dat de naam Ens nog vroeger voorkomt. In een lijst uit de 

achtste eeuw komt een villa Nesse voor; in een stuk van 793 wordt Enedsae 

genoemd tegelijk met een bos Saewald (dat in een stuk van 796 Suiftarbant heet); 

blijkbaar liggen deze goederen niet ver van Doornspijk. In een stuk van 790 staat 

Nasnacheli, mogelijk een combinatie van Nas en Nachel of Nagel. Enige zekerheid 

geven deze namen niet; toch kunnen ze naar twee zijden een verklaring van de 

naam Ens aan de hand doen: òf van nes of uitstekende punt, òf van end-zee, een 

verbinding overeenkomende met het Friese Oosterzee. 

 

Op de lijst van de kapellen van Sint Udulf komt behalve Urk en Emmeloord ook de 

naam Nagele voor. Men meent deze naam terecht of onterecht, terug te vinden in de 

jaren 966 en 1118 en zoekt dit verdwenen kerkdorp ten oosten van Urk waar zoals 

we zagen, eveneens een water Nakala wordt gezocht.  

  

Commelin vermeldt dat dichter bij Urk dan bij Emmeloord een kerk heeft gestaan 

en dat deze plek bij de schippers als Urker kerkhof bekent. Dit kerkhof wordt door 

latere schrijvers opnieuw vermeld. Ook in de overlevering van de Oud Schokkers 

vindt men het. De plaatsaanduiding luidt dan: ‘tusschen Urk en Schokland, op ½ 

van den afstand van Urk verwijderd’. Dumbar zegt van die plaats dat ze vermeden 

wordt door de vissers omdat de netten er vastraken. Deze plaats noemen zij ‘Nagel’, 

en een oude overlevering voegt er bij dat het water hier een oude stad bedekt. 

 

Mees spreekt ook over stukken muur op de zeebodem. Hij deelt verder mee dat 

omstreeks 1772 de vader van een zekere Bruin Visser op deze plaats een kandelaar 

opgehaald. Een doopvont in de Rooms Katholieke kerk te Emmeloord zou door een 

visser Cock in de tweede helft van de achttiende eeuw met een haringnet uit zee 

zijn opgehaald en cadeau zijn gegeven aan deze kerk. 

 



In 1922 kon de vijfennegentig jarige Jacob Visser, een oud Schokker in de 

Verenigde Gasthuizen te Kampen nog met trots vertellen dat het zijn grootvader 

was, die indertijd de zo even genoemde kandelaar uit de zee ophaalde; hij voegde er 

bij, dat op de Nagel, op dertien voet diepte nog blauwe zerkstenen liggen. 

 

We zeggen met Mees: ‘ieder hechte daaraan zooveel als hij goed vinde maar zouden 

de leiding van de aanstaande droogmaking der Zuiderzee willen wijzen op dit stukje 

Zuiderzeeoverlevering. Het is de moeite waard toe te zien op wat bij graaf- of 

baggerwerk daar voor den dag kan komen’. 

 

Louw Bottere, een der weinige oud-schokkers die Kampen nog rijk is wist het 

volgende te vertellen. Bij gelegenheid van een ruzie in een herberg op Emelswaard – 

dat op Nagel lag? – kwam een pastoor tussenbeide. De ruzie liep zo hoog dat de 

pastoor met een mes dodelijk gewond werd. De stervende uitte de voorspelling dat 

deze plek zou verzinken en de vissers aan de stenen hun netten zouden scheuren. 

 

Commelin, die over Urk en Schokland heel aardige dingen schrijft, vermeldt dat de 

bewoners van Emmeloord eerst meer naar het noordoosten woonden waar toen veel 

land was. Ze moesten zich om de zee zuidelijker neerzetten ‘en stonden daar eenige 

weynig huysen’. 

 

Dat Schokland vroeger groter was daarvan getuigd nog een overlevering; er lag 

zover naar het westen en zuiden land dat men slechts twee voer hooi op één dag 

kon thuis brengen. Een zelfde verhaal wordt echter ook verteld van Bunschoten, 

Nijkerk, Doornspijk en Harlingen. Een andere overlevering vindt men op meerdere 

plaatsen terug. De kerken van IJsselmuiden, Ens en Nagel zouden in één lijn 

hebben gelegen en door drie zusters zijn gesticht. De kerken van Doornspijk, 

Oosterwolde en Kamperveen, nu alle drie verplaatst lagen in één lijn op gelijke 

afstand hadden gelijke vorm en waren aan Sint Nicolaas gewijd. De Oost-Friese 

kerken van Engerhafe, Marienhafe en Osteel zouden gelijktijdig door drie zusters 

zijn gesticht. 

 

Schokland is net als Urk kleiner geworden; Nagele verdween. Het meer Flevo der 

Romeinen werd vergroot tot het Almere van de middeleeuwen dat reeds vroeg als 

‘de zee’ wordt aangeduid; eerst in de veertiende eeuw wordt de naam Suderzee 

gebruikt, het eerste door de Duitse Hanzesteden. 

 

Ik laat enige feiten volgen die betrekking hebben op de loop van de kustlijn aan de 

oostzijde van de Zuiderzee. In 814 is er sprake van een veen in Salland waar de 

IJssel in zee vloeit. In 966 heet Urk een eiland in het Almere; in de negende eeuw 

heeft de Sint Maartenskerk te Utrecht de tiende van de zeevond op Uaroth, dat 

misschien ook Urk (Orch) is. De vermelding van IJsselmuiden in 1133 is onzeker. 

Vollenho wordt in 1134 een streek aan zee genoemd: de tegenwoordige stad wordt 

dus bedoeld. Harderwijk betaalt in 1231 als van ouds waterrecht. In 1313 wordt 

vermeld Nulde ‘super mari’. De gouw Suthergo verdwijnt grotendeels, vermoedelijk 



door overstroming. Van 1310 is het gebod van bisschop Guy om geen kerken te 

verplaatsen die door overstroming (diluvium) of brand enz. zijn verwoest. In 1336 

worden molensteden bij Elburg vermeld ‘up der ze, in den aneworp van den zande’. 

In 1343 wordt te Oosterwolde een ‘terra dieta aneworp’ genoemd. De Elburger 

zeedijk is in 1357 aangelegd. In 1392 wordt Elburg ‘verset op een ander stede’ 

(mogelijk wegens het afnemen der kust); in 1438 wordt het stadsgebied opnieuw 

vergroot ‘omme noetz will der zee’. Van 1447 is de eerste klacht over het hoger 

worden van de vloeden. Ze heeft betrekking op de erve Zielhuis in Zwolle-kerspel; 

het is echter niet zeker of ook overstroming door rivierwater is bedoeld. Een tweede 

klacht van 1563 (alzo die waethervloedt alle jair zwaerder valt) heeft wel betrekking 

op het Zuiderzeewater. Hulkestein, bij Nykerk aan de zee slaat na 1500 weg. 

Hoophuizen is de laatste eeuwen langzamerhand verdwenen. Veel eerder is het 

kerkdorp Biddincheim verdwenen dat hier misschien in de buurt lag. Bij Kuinre is 

land weggeslagen. Vene, of Veenhuizen waar de heer van Kuinre in 1331 de 

rechtspraak had is verdwenen net als Espelo op Urk, een kerkdorp waar dezelfde 

heer de zeevond had. 

 

Algemeen valt er dus voortgang van de zee te constateren behalve bij de 

IJsselmonden. Men kan dit landverlies, geheel of gedeeltelijk verklaren door daling 

van de bodem. Ook kan vermeerdering van de vloedhoogte of van de 

stormvloedhoogte een rol spelen. Gewone stormschade kan ook voorkomen. 

Vroeger dacht men doorgaans aan het hoger worden van de zeevloeden door het 

wijder worden van de zeegaten. In 1516 klaagt Kampen dat de zeegaten groter 

worden; daardoor worden de onkosten van de betonning in het Marsdiep en het 

Vlie steeds groter want de tonnen slaan vaker weg zodat de kettingen langer en 

zwaarder moeten zijn. 

  

Van 1655 is het bericht dat door het verwijden van de zeegaten het water ‘extra 

ordinaris hoogte (is) comen op te vloyen’. Ik durf niet uit te maken in hoeverre deze 

factor van betekenis is geweest. Evenmin wil ik beslissen of daling van onze bodem 

in de historiese tijd die ongeveer algemeen wordt aangenomen, geduurd heeft tot 

ongeveer 1200 of tot in de tegenwoordige tijd toe. Het doel was meer tot het 

verzamelen van historische gegevens aan te sporen. 

 

Alleen nog een paar woorden over de mening van Rutgers die ook voor het 

Zuiderzeegebied sinds de dertiende eeuw een terugtrekken van de zee aanneemt 

dat doorgaat tot in de tegenwoordige tijd. Hij zegt mijns inziens ten onrechte dat 

haast overal langs de Zuiderzee enige aanwas is te bespeuren. Verder maakt hij 

gebruik van een door Credner opgestelde regel volgens wie ‘aanwas van land alleen 

plaats heeft bij rijzing van de kust’. Ik geloof dat het niet aangaat deze stelling om 

te keren tot: ‘waar land aanwast is rijzing en waar het afneemt is daling van de 

kust’. Tal van factoren beïnvloeden toch deltavorming en landaanwas: slibgehalte, 

zeediepte, rijzing of daling van het brongebied van de uitstromende rivieren. 

Bovendien wordt buiten beschouwing gelaten de mogelijkheid dat er géén 

niveauverandering heeft plaatsgehad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strijd tegen het water 
 
 
 
 
Drassig land, meer voor eenden en ganzen dan voor menschen bewoonbaar. Een 

door paalrijen in den bodem der Zuiderzee vastgepend lapje grond. 

 

 Zo wordt Schokland door twee bezoekers, Mees en Nooter opgetekend. De 

geologische kaart van Staring geeft het eiland aan als een stuk laagveen. De 

bovenlaag is echter klei. De schrijver in het Nederlandsch Magazijn van  1839 deelt 

mee dat onder de kleilaag van anderhalve meter dikte; (hij spreekt van de weeke 

maar bovendien vette gesteldheid van den bodem) een drie meter dikke veenlaag 

ligt die op zand rust. 

 

Reeds in de zeventiende eeuw werd de bodem onderzocht in verband met de 

verdediging van het land tegen de zee door dijken en palen. In een rapport uit  

1691, opgesteld door de ingenieur H. Van Linden wordt opgegeven dat onder zes 

voet klei de grond ter diepte van vierentwintig voet uit ‘losse en spongieuse derry’ 

bestaat (die ook de bodem van de zee ten westen van het eiland vormt), ‘onder 

welke bij boringe gevonden is vaste zandgrond’, hierin was men op een paar 

plaatsen zes voet doorgedrongen. 

 

In  1709 is Van Linden weer op Ens geweest blijkens een ander rapport om na te 

gaan, wat er tegen de voortdurende afslag te doen viel. Hij vergelijkt dan met een in  

1699 gemaakte kaart, de eerste detailkaart waarvan melding wordt gemaakt; ze 

schijnt echter verloren te zijn geraakt. In dit rapport dat niet optimistisch gestemd 

is, stelt hij de merkwaardige vraag, ‘of er geen doenlijk middel soude zijn eenige der 

groote en vlakke sanden tusschen de Noordhollandsche en Vriesche kusten door 

een gedurige aanwinning met de tijd het hoofd weder boven water te doen steken 

en hierdoor de zwaare invloed van de Noordzee van tijd tot tijd meer en meer te 

betoomen en eindelijk buiten de aloude boesem van de Zuiderzee te houden.’ Want 

de Noordzee is volgens deze man van de waterstaat ‘de groote oorzaak der 

ongemakken’. 

 



Eentonig is het verhaal van die taaie strijd tegen het water. Enkele feiten kunnen er 

naast de reeds genoemde een denkbeeld van geven. In 1563 steekt Johan Gijsberts 

de spade op zeven stukken land te Ens: de oude rechtshandeling bij onmacht om 

de dijk te onderhouden. In de jaren 1629, 1639 en 1650 is er sprake van het 

wegspoelen van landerijen. In 1698 wordt gezegd dat aan de westzijde binnen 

mensenheugenis het land zeer afgenomen was zodat ‘bergen zoo groot als 

boereschuiten opgeworpen werden en men de dijken iedere keer moest intrekken.’ 

 

De kosten van de verdediging tegen het water liepen zeer hoog op. Daarom voerde 

men het Enser geld in. In 1634 een stuiver die geheven werd van elk de provincie 

Overijssel in- en uitgaande schip; het werd nog in het begin van de negentiende 

eeuw geheven. Omdat ook dit niet voldoende was kwam er in 1710 een 

overeenkomst tot stand met de twee andere belanghebbende provincies waarbij 

bepaald werd dat Overijssel ongeveer de helft van de nieuwe belasting zou 

opbrengen. Sedert genoemd jaar werd namelijk van alle schepen die in een der drie 

provinciën thuis behoorden en bij Ens ankerden (in het gat van Ens) een ankergeld 

geheven. Amsterdam dat zelf voor Emmeloord te zorgen had hief een ankergeld van 

aldaar ankerende schepen. 

 

In de achttiende eeuw vinden we op Ens opzichters belast met het toezicht op de 

dijken en het paalwerk; in de eerste helft van die eeuw Lubbert en Jan Draak en in 

de tweede helft E.P. Seidel. De Franse tijd bracht een grote verandering wat het 

bestuur van het eiland betreft. De stad Amsterdam oefende niet langer de 

heerschappij over Emmeloord uit. Na enige wisseling kwam geheel Schokland 

voorgoed bij de provincie Overijssel. De zo even genoemde E.P. Seidel werd de 

eerste maire (burgemeester) van Schokland. In 1811 legde hij deze betrekking neer. 

Van hem is een goede kaart van Schokland afkomstig uit  1789. 

 

Er is in deze tijd sprake geweest Schokland voor een deel aan de zee prijs te geven. 

Uit een rapport van de Hollandse inspecteur-generaal Brunings uit  1788 blijkt dat 

men van Hollandse zijde weinig lust had om nog iets voor Emmeloord te doen. In 

dit gedrukte rapport, dat ook een korte beschrijving geeft van de ‘gesteldheid van 

het eiland Schokland’ wordt onder andere gezegd dat Ens rondom door palen 

beschermd is maar Emmeloord slechts voor een deel: bij de haven. ‘De overige 

oever van Emmeloord, aan de west-, noord- en oostzijde bedragende een lengte van 

over duizend roeden, is nog zonder zeewering en geheel ongedekt.’ Schokland wordt 

met een Zeeuwse term, een stelgors genoemd waardoor de Overijsselse kust bij 

stormweer enigszins gedekt is. Dat het zou meehelpen om het Kamper- en het 

Zwolse Diep in stand te houden wordt ontkend. Wel acht men het belang als haven 

voor de kleine scheepvaart maar Ens meer dan Emmeloord. 

 

Men hoort in de eerste plaats niet meer van dit plan. In 1804 begon de ingenieur 

Pereboom met de aanleg van een stenen dijk die het eiland aan de westzijde zou 

beschermen. Het bestaande kist-paalwerk, een dubbele rij palen met een 

daartussen aangebracht opvulsel van bladriet en steen was vervallen en hout kon 



men door de oorlog uit het buitenland niet aanvoeren. De nieuwe dijk lag veertig 

meter binnenwaarts van het oude paalwerk en was ruim twee meter boven 

dagelijks water hoog. Lang hield die dijk het echter niet uit, hij begon te verzakken 

en weg te slaan. Vooral  1825 werd noodlottig. Bij de storm van 3 en 4 februari rees 

het zeewater tot een hoogte van tien en halve voet. In het westen was in oktober 

1824 reeds tweeduizend meter dijk vernield; in het oosten sloegen achttienhonderd 

palen weg. De vuurtoren moest na de storm vernieuwd worden. Uit de kerk op 

Emmeloord spoelde het altaar weg; zeventig huizen op het eiland werden zwaar 

beschadigd, zesentwintig woningen werden geheel vernield. Dertien mensen vonden 

de dood in de golven. 

 

De dijk aan de westzijde werd vervangen door een stenen oeverwerk, zes meter 

breed, maar slechts een halve meter boven dagelijks water hoog. Dit brak echter de 

kracht van de zee niet voldoende; deze viel zelfs bij westenwind het paalwerk aan de 

oostzijde aan, diepte achter het oeverwerk kuilen uit en deed door de terugslag van 

het water ten westen van de buurten gaten ontstaan. Het buitendijkse land 

verdween in de eerste helft van de negentiende eeuw geheel; aan de hand van de 

kaarten uit die tijd is dit proces stap voor stap te volgen. 

 

De oostzijde van het eiland werd bescherm door een rij palen, van achteren door 

een gording verbonden en op afstanden van twee en halve meter, met schoren aan 

ingeheide palen in de wal bevestigd. Op deze schoren lag op schuine klossen een 

loopplank. Dit was de bekende kistdam de enige verbindingsweg tussen de 

buurten. Meylink beschrijft hoe op dat smalle pad de Schokkers voor een vreemde 

uitweken door één voet op een paal te zetten, de andere zwevend boven het water; 

ook hoe de eilanders elkaar bij het lijf vatten en om elkander heen draaiden. 

 

Dezelfde schrijver vermeldt dat de bodem van Schokland in 1804 is onderzocht 

door L. Seidel. Dit onderzoek zal wel in verband gestaan hebben met de aanleg van 

de reeds genoemde dijk aan de westkant. Meylink voegt erbij, dat L. Seidel toen 

burgemeester en opzichter van de waterstaat op Schokland was. Dit laatste is 

mogelijk maar burgemeester was toen E.P. Seidel. L. Seidel werd in 1818 schout; 

hij was toen reeds conducteur of waterstaatsopzichter. Het resultaat van Seidels 

boringen vindt men bij Meylink afgebeeld. Het kleidek en de daaronder liggende 

veenlaag die Van Linden in 1699 vermeldde worden in hun wisselende dikte van 

zuid naar noord voorgesteld. De ondergrond van zand heeft een enigszins onrustige 

oppervlakte. Vooral valt de diepe geul op onder de noordhelft van het eiland, waar 

het veen meer dan zeven meter dik is. Een spoor van een oude rivierbedding. Elders 

komt het zand dicht aan de oppervlakte. Een deel van het eiland heette zelfs Het 

Zand; het lag hoger dan het oeverwerk. Dezelfde plek wordt zeker door Van Baren 

bedoeld die van een zandige hoogte spreekt en hier keileem vermoedt. Ongeveer op 

de plaats van de oude scheiding tussen Emmeloord en Ens vertoont de oppervlakte 

een lichte inzinking; het eiland is hier het smalst. Heeft hier misschien vroeger een 

natuurlijke scheiding bestaan? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van land tot eiland 
 
 
 
 
Schokland is pas in de late middeleeuwen een zelfstandig eiland geworden. 

Daarvoor maakte het samen met Urk deel uit van een groter eiland, waarvan de 

omvang moeilijk is te reconstrueren. In de eerste jaren van onze jaartelling 

maakten Urk en Schokland nog onderdeel uit van een omvangrijk deltagebied dat 

een groot gedeelte van West- en Noord-Nederland besloeg. Geologisch onderzoek 

heeft aangetoond dat in prehistorische tijden het latere noordoostelijke 

Zuiderzeebekken één geheel vormde met het vasteland van Overijssel en Friesland. 

 

Ongeveer 11000 jaar v. Chr. kwamen de eerste rendierjagers naar Nederland. 

Hoewel de sporen van hun aanwezigheid in het Zuiderzeegebied in de loop der 

tijden door het water werden uitgewist wordt aangenomen dat in de jongere fase 

van de Oude Steentijd (tot 8300 v. Chr.) deze nomadisch levende mensen ook het 

Schoklandse gebied hebben bezocht. Archeologische vondsten in Friesland, 

Drenthe en op de Veluwe wijzen op hun aanwezigheid in een omvangrijk gebied in 

het midden en noorden van Nederland waarvan ook Schokland deel uitmaakte. Zij 

troffen een landschap aan waarin meanderende stroomgeulen van de Vecht en de 

IJssel het zandige lichtglooiende landschap bepaalden. Even ten westen van 

Schokland was toen een keileemverheffing zichtbaar: een morenerest ontstaan in 

de Saale-ijstijd. Lage, veenachtige begroeiing zorgde voor een milieu waarin onder 

andere plantenetende zoogdieren hun woongebied hadden. 

 

De oudste bewonerssporen in het Schoklandse gebied dateren uit de Jonge 

Steentijd (4500-1550 v. Chr.). Zij werden zowel ten oosten als ten westen van het 

voormalig eiland aangetroffen. De vindplaatsen wijzen erop dat de vroege bewoners 

zich vestigden op de rivierduinen langs de vele grillige waterstromen die een 

uitgestrekt veen- en rietlanschap doorsneden. De rivier de Vecht stroomde langs 

het oude Emmeloord nog voor er zee was. Dat verklaart het veen op de 

Zuiderzeebodem. Er woonden mensen op de oevers van de Vecht; zo’n 

zesendertighonderd jaar voor Christus die leefden van visvangst en veeteelt. 

 

Tijdens de eerste opgravingcampagnes bij Schokland na het droogvallen van de 



Noordoostpolder zijn talrijke vuurstenen werktuigjes gevonden en vele 

aardewerkscherven die wat versiering- en fabricagetechniek betreft niet tot één 

cultuur kunnen worden gerekend. Zo waren er scherven met ornamentiek die 

aansloot bij de Trechterbekercultuur, resten van potbekers zoals bekend van 

Veluwse vindplaatsen en vaatwerk met wikkeldraadversiering. Ook decoraties die 

met rietstengels en menselijke nagels zijn aangebracht en touwbekerversieringen 

werden op de scherven aangetroffen. Uit het gebied ten zuidwesten van Schokland 

zijn werktuigen van vuursteen en kristallijn gesteente bekend. Zij vertonen 

overeenkomsten met resten die zijn opgegraven te Vlaardingen en waaraan de 

naam Vlaardingercultuur is toegekend. De mensen van deze Jonge 

Steentijdcultuur leefden in Midden-Nederland vooral van de jacht en de visvangst. 

 

Ten oosten van Schokland is op de kop van een zandopstuwing een bijzonder rijk 

archeologisch terrein aanwezig (kavel P14), waarin naast aardewerkvondsten ook 

sporen van grondbewerking werden aangetroffen. Reeds in  1957 werden hier onder 

leiding van G.D. van der Heide, destijds archeoloog bij de Directie Wieringermeer 

(Noordoostpolderwerken) de resten van een akker blootgelegd. Men vermoedt dat de 

grond door vuur van zijn wilde vegetatie werd ontdaan en vervolgens met een 

houten werktuig werd opengeploegd. Uit de elkaar enige malen kruisende 

ploegsporen kon ook worden afgeleid dat de akker meerdere malen moet zijn 

bewerkt en wellicht verschillende oogsten heeft opgeleverd. Inmiddels is hier in de 

jaren tachtig van de vorige eeuw nieuw onderzoek verricht dat veel vondsten 

opleverde uit de periode 2900-1500 v. Chr. Veel aandacht trok in december 1984 

de ontdekking van een groot aantal prehistorische voetstappen. Deze circa 

vierduizend jaar oude sporen van menselijke aanwezigheid in het Schoklandse 

gebied waren in een met zand ondergestoven kleilaag bewaard gebleven. 

 

Het meest interessant op het P14 terrein is de vondst die bekend staat onder de 

voorlopige naam ‘Schoklandgroep’ en die gedateerd kan worden tussen de jaren 

2900 en 2600 voor Chr. De ontdekte aardewerkscherven doen wat versieringen 

betreft denken aan de Swifterbantcultuur en wat vorm betreft aan de 

Trechterbekercultuur. Werktuigen en bijlen van natuur- en vuursteen en botresten 

tonen aan dat er gejaagd werd op bever, edelhert en wild zwijn. Visvangst moet 

eveneens van belang zijn geweest net als het houden van (klein)vee en het 

verbouwen van graan. Ook werden sporen gevonden van een stevig geconstrueerd 

tweeschepig huis. 

 

Over bebouwing in de Midden en Late Bronstijd (1500-750 v. Chr.) is nagenoeg 

niets bekend. Toch wordt aangenomen dat in ieder geval in de Late Bronstijd 

(1000-750 voor Chr.) mensen het gebied van Schokland hebben bezocht. In de 

periode daarna is de bewoning van het Schoklandse gebied onduidelijk. Sporen van 

menselijke activiteit ontbreken bijna geheel. Wat scherven van Fries-Bataafs 

aardewerk en een tweetal Romeinse vondsten (een scherf van een amforaoor en een 

gehavend kruikje) zijn de enige aanknopingspunten voor de nederzettings-

geschiedenis in de eeuwen rond het begin van onze jaartelling. Het midden van 



Nederland schijnt destijds een venenlandschap te zijn geweest met vele 

zoetwatermeren. De Romeinse geschiedschrijver Plinius merkt in zijn Naturalis 

Historia op dat bewoning plaats vond op kunstmatig opgeworpen hoogten. Ook 

sprak hij over drijvende eilandjes met bomen erop. Dit laatste is geïnterpreteerd als 

een aanwijzing dat in het latere Zuiderzeegebied reeds in de Romeinse tijd 

landverlies heeft plaatsgevonden. Schokland maakte toen vermoedelijk deel uit van 

een groot zich naar het westen uitstrekkend territorium waartoe ook Urk behoorde. 

Langs de oostzijde van het (ei)land was water. Wellicht is er sprake geweest van 

gespreide individuele bewoning. Romeinse nederzettingen heeft het Schoklandse 

niet gekend. 

 

Er wordt verondersteld dat tussen de jaren 300 en 800 na Chr. in het gebied van 

het latere oostelijke Zuiderzeebekken heel wat landafslag heeft plaatsgevonden. 

Bewoning schijn er toen niet geweest te zijn, want alle archeologische vondsten 

dateren van voor de vierde of na de achtste eeuw. Het opkomende water zette in het 

veengebied een kleidek af, dat zijn sporen in de bodem nabij Schokland, Urk en 

Kuinre heeft achtergelaten. Daardoor is het nu nog mogelijk de omvang van 

Schokland rond het jaar 800 aan te geven. 

 

Vanaf de negende eeuw schijnt het Schoklandse gebied opnieuw bewoond te zijn. 

Men veronderstelt dat de ontginningsactiviteiten van kloosters in de hoge 

middeleeuwen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het in gebruik nemen 

van tot dusver voor landbouw en veeteelt weinig geschikte gronden. Archeologisch 

onderzoek heeft uitgewezen dat er ongeveer gelijktijdig een aantal nederzettingen is 

ontstaan waarvan de bewoners veehouders en landbouwers waren. Het onderzoek 

heeft vooral aardewerkfragmenten, leemresten en huisdierbeenderen opgeleverd. 

Sporen van huizen zijn wellicht in de loop der tijd door het water weggevaagd. Het 

is niet duidelijk of de bewoningssporen afkomstig zijn van Friese of Overijsselse 

kolonisten want in het randgebied (Kuinre, Vollenhove en de omgeving van 

Kampen) hebben beide groepen ontginningen uitgevoerd. Het bewoonde gebied was 

een soort kwelderlandschap dat werd omgeven en herhaaldelijk overspoeld door 

zoet water van het Almere, het waterbekken waaruit in de late middeleeuwen de 

Zuiderzee zou ontstaan. De eerste mensen die zich hier vestigden beveiligden zich 

tegen overstromingen door kleine terpen op te werpen. Vindplaatsen van 

kogelpotaardewerk en Pingsdorfer vaatwerk, deels buiten later bedijkte gronden 

wijzen erop dat voor 1200 onbedijkte kwelders werden bewoond. In het 

zuidwestelijke deel van het eiland hebben de bewoners zich oorspronkelijk 

gevestigd op de aanwezige hoge zandruggen maar voor de vijftiende eeuw hebben zij 

zich moeten terugtrekken op de Zuidpunt van Schokland. 

 

De voortdurende strijd tegen het water kon worden vastgesteld na de drooglegging 

van de Noordoostpolder. Toen werden op de drooggevallen bodem de sporen van 

vele dijken teruggevonden. De oudste dijken zijn vermoedelijk te dateren in de elfde 

eeuw. De talrijke achter elkaar liggende dijksporen wijzen op een voortdurende 

afslag van het eiland. Vooral aan de westzijde van Schokland moest veel grond aan 



het water worden prijsgegeven. Geschreven bronnen laten geen detaillering van het 

landverlies toe en archeologische vondsten maken slechts een algemeen overzicht 

mogelijk. Wel is bekend dat bij de stormvloed van  1170 een groot deel van het land 

tussen Vollenhove en Schokland werd weggeslagen. Algemeen wordt ervan 

uitgegaan dat ook de grote stormvloed van 1375 die de gehele Noordzeekust 

teisterde ernstige gevolgen heeft gehad voor Schokland. 

 

Op en rond Schokland werden heel wat scherven van Siegburger aardewerk 

gevonden. Het Siegburgse steengoed dat via de Rijnhandel onze streken bereikte, 

had in laatmiddeleeuws Nederland een zeer grote verspreiding. De 

schervenvondsten maken het mogelijk het geleidelijke landverlies te reconstrueren. 

Bij opgravingen op de Zuidert, Middelbuurt en Emmeloord bleek dat in deze terpen 

Siegburger aardewerk als oudste materiaal voorkomt; terwijl ten oosten van de nu 

bekende kust hetzelfde steengoed als jongste materiaal voorhanden is in een aantal 

dijkverbredingen. Deze verbredingen waarin ook een aantal waterputten werd 

aangetroffen moeten worden beschouwd als terpen. Ze waren door dijken met 

elkaar verbonden. Omstreeks 1400 werd een aantal van deze hoogten verlaten en is 

met de bouw begonnen van de terpen die later Zuidert, Middelbuurt en Emmeloord 

zouden gaan heten. Het voortdurende landverlies heeft een toenemende 

concentratie van de bewoning tot gevolg gehad. Ook de overgang in de late 

middeleeuwen van landbouw naar visvangst als hoofdmiddel van bestaan wordt als 

een gevolg van de landafslag beschouwt. 

 

Vanaf de vijftiende eeuw werden in Overijssel herhaaldelijk klachten geuit over het 

steeds hoger worden van de stormvloeden. In oktober 1507 moest de 

bisschoppelijke rentmeester die per schip op weg was naar Vollenhove vanwege een 

storm vluchten naar Ens. De hoge waterstand dwong hem zelfs te bivakkeren op de 

zolder van een woning. De Allerheiligenvloed van 1570 ging ook niet ongemerkt aan 

Schokland voorbij. Bij Emmeloord werd heel wat schade aangericht. De omvang 

van Schokland aan het begin van de zeventiende eeuw kon worden vastgesteld op 

grond van sedimenten met mariene schelpen. Deze afzettingen vonden plaats nadat 

de verzilting van het Zuiderzeewater zijn beslag had gekregen. Bij Schokland kan 

de verzilting rond 1600 worden gedateerd. 

 

Het oprukkende water maakte het noodzakelijk de bewoonde terpen en de dijken te 

verhogen, ter vernieuwen of te verleggen. Als bouwmateriaal gebruikte men vooral 

klei maar soms ook mest en zeewier. Nabij de haven van Emmeloord bracht 

archeologisch onderzoek ook resten van wierdijken aan het licht. De vondst van 

grof zand en vlechtwerk van wilgentenen in twee opgegraven zestiende eeuwse 

scheepswrakken duidt erop dat ook andere materialen werden gebruikt. In een 

even ten oosten van Schokland vergaan scheepje uit dezelfde tijd werd een grote 

lading westdeense zwerfstenen aangetroffen. Dit zou erop kunnen wijzen dat reeds 

in de zestiende eeuw voor de dijkbouw op het eiland stenen van elders werden 

aangevoerd. 

 



In de zeventiende en achttiende eeuw bleef landafslag Schokland teisteren. Het 

steeds opnieuw opwerpen van verhogingen en het landinwaarts verplaatsen van de 

dijken waren daarvan een gevolg. De omvang van het eiland was aan het einde van 

de achttiende eeuw gehalveerd ten opzichte van 1600. De grootste landverliezen 

vonden plaats aan de west- en noordzijde van het eiland waar het water van de 

Zuiderzee het makkelijkst vat kon krijgen op de Schokker bodem. Hoewel 

stormvloeden en kruiend ijs regelmatig leidden tot klachten over het wegspoelen 

van landerijen kan er ook op worden gewezen dat sinds de tweede helft van de 

achttiende eeuw een marine transgressie van invloed was op het verloren gaan van 

gronden. 

 

Het was vooral de bodemgesteldheid die van Schokland een gemakkelijke prooi voor 

de golven maakte. Onder een bovenlaag van klei lag namelijk een dik veenpakket 

dat weliswaar op een zandige ondergrond rustte maar zeer ontvankelijk was voor 

invloeden van water. Om een betere kustverdediging van Schokland werd reeds aan 

het einde van de zeventiende eeuw de bodem van Ens onderzocht. De Overijsselse 

waterbouwkundige H. Van Linden stelde in  1691 een rapport waarin hij vermeldde 

dat onder zes voet klei de grond ter diepte van vierentwintig voet uit ‘losse 

spongieuse derry’ bestond. Daaronder was vaste zandgrond aangetroffen waarin 

men bij boringen op een paar plaatsen zes voet was doorgedrongen 

 

Van Linden moet toen reeds hebben ingezien dat het behoud van Schokland geen 

sinecure (baan die niet veel werk geeft) was en dat de bescherming van het eiland 

vanwege de zwakke bodemgesteldheid iedere keer nieuwe inspanningen zou eisen. 

Hij zocht klaarblijkelijk naar een afdoende oplossing voor de landafslag want in  

1709 vroeg hij zich af ‘of er geen doenlijk middel soude zijn eenige der groote en 

vlakke sanden tusschen de Noordhollansche en Vriesche kusten door een gedurige 

aanwinning met de tijd het hoofd weder boven water te doen steken; hierdoor de 

zwaare invloed van de Noordzee van tijd tot tijd meer en meer te betoomen en 

eindelijk buiten de aaloude boesem van de Zuiderzee te houden’. Want de Noordzee 

was volgens Van Linden ‘de groote oorzaak der ongemakken’. De Overijsselse 

waterstaatkundige schijnt echter voor zijn idee nauwelijks gehoor te hebben 

gevonden. 

 

Evenmin is in de late achttiende eeuw enthousiasme opgebracht voor het 

Amsterdamse idee Emmeloord aan de zee prijs te geven. Het noordelijk deel van 

Schokland vergde hoge onderhoudskosten en had volgens Amsterdamse 

bestuurders geen noodzakelijke functie voor het scheepvaartverkeer van het 

oostelijke Zuiderzeebekken. In  1788 brachten inspecteur-generaal C. Brunings en 

waterstaatsopzichter L. den Berger een rapport uit waarin ze argumenten hadden 

verzameld die het ‘verlaten’ van Emmeloord zouden moeten rechtvaardigen. 

Emmeloord zou in tegenstelling tot Ens slecht tegen de zee zijn beschermd: alleen 

de haven was enigszins beveiligd tegen het opstuwende water. ‘De overige oever van 

Emmeloord, aan de west-, noord- en oostzijde bedragen een lengte van over 

duizend roeden is nog zonder zeewering en geheel ongedekt’, vermelde het rapport. 



Ens was daarentegen rondom door palen beschermd en vergde lang niet zoveel 

onderhoudskosten. Ook zou het noordelijk deel van Schokland geen functie 

vervullen bij het in stand houden van het Kamper- en Zwolse Diep. Tenslotte werd 

aangevoerd dat de ankerplaats bij Ens door de schippers als beter werd 

gekwalificeerd dan de aanlegplaats bij Emmeloord. Als er bij Ens nog havenhoofden 

en andere ‘gerijfelijkheden’ zouden worden aangebracht zagen Brunings en Berger 

geen redenen om Emmeloord ten koste van grote sommen geld nog langer te 

behouden. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De graven van Emmeloord 
 
 
 
 

Over de vroegste bezitsverhoudingen op Schokland bestaat weinig duidelijkheid. De 

Duitse keizer Otto 1 schonk in 966 een deel van het eiland Urk aan het klooster 

Sint Pantaleon te Keulen dat door zijn broer Brun was gesticht. In de jaren 968 en 

970 bevestigde hij gebiedsschenkingen in het latere Zuiderzeegebied aan de 

benedictinessenabdij Sint Vitus te Elten. Weliswaar komt in deze drie documenten 

geen directe aanduiding van Emmeloord of Ens voor maar aangezien Schokland 

toen één geheel vormde met Urk kan worden verondersteld dat de oorkonden op 

een ruim gebied betrekking hebben. Over het bezit van Sint Pantaleon op Urk is 

nog een dertiende eeuwse getuigenis bekend. 

 

Wat de Eltense goederen aangaat kan worden vermeld dat zowel in 996 als in 1134 

het klooster bezittingen had op Urk en in Naardingerland (het Gooi). De Eltense 

goederen in Naardingerland met wat er aan en onder hoorde kwamen in 1280 aan 

de Hollandse graaf. Tegen een jaarlijks bedrag van vijfendertig ponden in Utrechtse 

munt verkocht abdis Goedele haar bezit aan Floris V. Of ook een deel van het latere 

Schoklandse gebied bij deze verkoop was inbegrepen is uit de bronnen niet af te 

leiden. Daarom heeft archivaris J.C. Kort er nog niet zo lang geleden op gewezen 

dat het onduidelijk is hoe de graaf van Holland aan zijn positie in Urk en 

Emmeloord is gekomen. Feit is evenwel dat Urk en Emmeloord zeker vanaf het 

begin van de veertiende eeuw als Hollands leengoed fungeerden. 

 

De laatmiddeleeuwse bezitsverhoudingen in Emmeloord stonden in nauw verband 

met de heren Van Kuinre. Deze roofridders probeerden in de dertiende en 

veertiende eeuw op de grens van het Oversticht en Friesland een eigen positie te 

verwerven tussen de Hollandse graaf en de Utrechtse bisschop. De heren Van 

Kuinre die geen vrije edelen waren, maar Stichtse ministerialen werkten zich van 

bisschoppelijke slotvoogden van de burcht Kuinre op tot landsheren van Kuinre en 

het omliggende gebied. Daarbij wisten ze het zover te brengen dat ze aan het einde 

van de veertiende eeuw hun landsheerlijke rechten de facto (in werkelijkheid) van 

niemand meer in leen hielden. In feite was hun gebied toen een allodiale (in 



eigendom, niet in leen) landsheerlijkheid geworden. Dit blijkt onder andere uit 

verschillende bronnen die de heren Van Kuinre als ‘graven’ aanduiden. Ook bleken 

de heren zelf munten te slaan, zoals al eerder is vermeld. De plaats waar dat 

gebeurde lag vermoedelijk op Schokland. In een vijftiende eeuwse oorkonde is 

namelijk sprake van land op Emmeloord, dat wordt aangeduid als de grond ‘dair 

die munte op plach te staan’. 

 

In  1331 liet de heer Jan van Kuinre zich door de Hollandse graaf Willem 111 niet 

alleen belenen met verschillende in Kuinre gelegen goederen maar ook met het 

gerecht tot Urk en met ‘dat gherechte van Emlairden half’. Zijn ‘neve’ Hendrik van 

Kuinre had dit alles ook reeds van de Hollandse graaf in leen gehouden. Na de dood 

van Jan zou het leengoed in handen van zijn kinderen Herman en Jan overgaan; zij 

konden het dan in rechte lijn vererven. P.J.R. Modderman gaat ervan uit dat door 

de leenakte van 1331 een reeds in het begin van de dertiende eeuw geschapen 

toestand wordt bevestigd. 

  

Aangezien de heren Van Kuinre slechts de helft van Emmeloord in leen hielden is 

het niet verwonderlijk dat we in 1349 een tweede heer op het noordelijk deel van 

Schokland aantreffen. In genoemd jaar is er namelijk niet alleen sprake van een 

schout van de heer Van Kuinre op Emmeloord maar ook van een schout van de 

heer Van Voorst. Dat de heren Van Voorst rechten hadden op Schokland blijkt uit 

een akte van 1364 waarin Albrecht van Beieren, de Hollandse graaf, Roderic van 

Voorst met Urk, Emmeloord en het hof te Tollenbeke beleent. Door Roderics vader 

waren deze goederen reeds vroeger van Hollandse grafelijkheid in leen gehouden. 

De heren Van Kuinre en Voorst oefenden hun gezag op Emmeloord gezamenlijk uit. 

Op Urk daarentegen was hun autoriteit territoriaal afgebakend; de heren Van 

Voorst waren daar beleend met het gebied ten zuiden van de kerk. 

 

Net als de heren Van Kuinre traden de heren Van Voorst in de veertiende eeuw zeer 

eigenmachtig op. Ze verzetten zich steeds weer tegen het gezag van de Utrechtse 

bisschop in het noordwestelijk deel van het Oversticht. Ongetwijfeld zochten ze 

steun voor hun streven bij de Hollandse graaf die in van deze tijd eveneens 

probeerde de macht van de Utrechtse kerkvorst te beknotten. Toch ontkwam de 

heer Van Voorst er niet aan het gezag van de bisschop en de met hem sinds  1352 

verbonden IJsselsteden Kampen, Zwolle en Deventer te erkennen. Zijn slot werd in  

1362 veroverd en met de grond gelijk gemaakt. 

 

Het Urkse en Emmeloordse leengoed van de heren Van Kuinre en Van Voorst ging 

in  1381 in andere handen over. Graaf Albrecht van Beieren gaf het erfleen toen 

‘om menigen trouwen dienst’ aan de Hollandse edelman Dirk van Zwieten. De 

reden voor deze overdracht die door de Hollandse Leenkamer nimmer officieel werd 

bevestigd is waarschijnlijk het feit dat de heren Van Kuinre de Friese zijde hadden 

gekozen in het destijds heersende conflict tussen Holland en Friesland. Ook het 

overlijden van Roderic van Voorst in 1381 zal een rol hebben gespeeld. Toen er in 

de jaren negentig bestanden werden gesloten bleken de partijen te worden 



aangeduid als de graaf van Holland, Dirk van Zwieten met het huis en het land van 

Urk en Emmeloord enerzijds en de Oostfriezen van Westergo en Oostergo en 

Herman van Kuinre en het huis en het land van Kuinre anderzijds. Dirk van 

Zwieten moest reeds in het begin van de vijftiende eeuw, na het overlijden van graaf 

Albrecht, zijn leengoed Urk en Emmeloord teruggegeven. In 1408 werden immers 

de oude leenrechten van de heren Van Voorst weer erkend door de Leenkamer en 

kreeg Johanna van Voorst en Keppel haar voorvaderlijke goederen toegewezen. 

Wellicht niet zonder grafelijke dwang droeg Dirk van Zwieten in 1412 tot voordeel 

van Herman (111) van Kuinre het restant van zijn leengoed op aan de Hollandse 

graaf. In genoemd jaar deden ook Johanna van Voorst en Keppel en haar man Otto 

van Asperen afstand van hun rechten op Urk en Emmeloord. Daarmee werd de weg 

vrijgemaakt voor een belening van de gehele Heerlijkheid Urk en Emmeloord aan 

één heer: Herman van Kuinre. 

 

Dat Herman (111) van Kuinre de Heerlijkheid Urk en Emmeloord kon verwerven 

was vermoedelijk een gevolg van zijn steun aan de Hollandse graaf Willem V1 ook 

op goede voet met de Utrechte bisschop. Aan deze kerkvorst had hij de Heerlijkheid 

Kuinre in 1407 voor tweeenzestighonderd franse schilden verkocht. Sindsdien 

stelde hij zich op als een loyaal leenman van de bisschop. Dat zou hem functies 

opleveren als die van baljuw van Salland en kastelein (slotvoogd) van Vollenhove. 

 

De heerschappij van Herman (111) was vooral van belang vanwege de afkondiging 

van een landrecht voor de Heerlijkheid Urk en Emmeloord op zondag 11 mei 1415. 

Hoewel dit recht door historici in de negentiende eeuw reeds twee maal werd 

gepubliceerd is het nog nimmer uitvoerig bestudeerd. Wel kan hier worden 

opgemerkt dat verschillende bepalingen aansluiten bij de rechtsregels die graaf 

Willem V1 in 1405 aan Kennemerland gaf. Uit het landrecht van Urk en 

Emmeloord blijkt dat er in alle dorpen van de Heerlijkheid schouten, schepenen en 

heemraden zorg droegen voor bestuur en rechtspraak. Het hoogste rechtsorgaan 

voor de inwoners van de Heerlijkheid was ‘thuijs te Orck’, alwaar een baljuw of 

kastelein zetelde. Dit laatste ambt is in later tijd onvervuld gebleven zodat de heer 

meestal rechtstreeks in contact trad met zijn schouten op Urk en Emmeloord. De 

inwoners van Emmeloord hebben er wel eens tegen geprotesteerd dat zij voor het 

huis op Urk konden worden opgeroepen. Ze wilden alleen voor hun eigen gerecht 

gedaagd worden. 

 

Herman (111) van Kuinre overleed in  1438. Zijn dochter Alijdt werd toen door de 

Hollandse graaf Philips (de Goede) van Bourgondië met de Heerlijkheid beleend. 

Haar man: Evert Vreyse van Stroewyck werd in 1461 als ‘heere van Oerck en 

Emelaerde’ aangeduid. De hoge en lage rechtsmacht over Urk en Emmeloord met 

de bijbehorende grond en rechten ging in de jaren 1475 en 1476 van Alijdt die 

inmiddels weduwe was geworden over in handen van Evert Zoudenbalch. Deze was 

een telg uit een vooraanstaand Utrechts geslacht en bekleedde de functies van de 

proost van de Sint Servaas te Maastricht en kanunnik van de Utrechtse Domkerk. 

 



 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

De familie Zoudenbalch 
 
 
 
 
De overdracht van het leengoed Urk en Emmeloord aan Evert Zoudenbalch was 

geen onaangevochten zaak. De Enkhuizense burgemeester Gerrit Entsz maakte 

aanspraak op de Heerlijkheid. De zeventiende eeuwse geschiedschrijver G. Brandt 

wist te melden dat Karel de Stoute het leengoed aan Entsz had geschonken. De 

botsende aanspraken van Evert Zoudenbalch en de burgemeester leidden tot een 

slepend gerechtelijk proces dat resulteerde in een vonnis voor de Grote Raad van 

Mechelen. Dit hoogste rechtscollege van de Nederlanden bevestigde in februari 

1478 een eerder vonnis van het Hof van Holland waarin de aanspraken van Gerrit 

Entsz als ondeugdelijk van de hand waren gewezen. De Hollandse stadhouder 

gelastte daarop het vertrek van een vertegenwoordiger van het Hof van Holland 

naar Urk en Emmeloord om de nieuwe bezitsverhoudingen aldaar te proclameren. 

Op 20 januari 1479 was Harper Claisz ‘gezworen bode en exploitier van de Camere 

van de Rade in Hollant’ op de eilanden en verklaarde daar ten overstaan van schout 

en gerecht aan de buren en pachters van Urk en Emmeloord dat de pacht voortaan 

aan Evert Zoudenbalch of diens gevolmachtigden betaald moest worden en dat 

Gerrit Entsz met onmiddelijke ingang afstand deed van zijn aanspraken. 

 

Evert Zoudenbalch werd als heer opgevolgd door zijn gelijknamige neef die van de 

jaren 1490 tot 1530 de Heerlijkheid in leen hield. Diens zoon Jan was van de jaren 

1530 tot 1559 heer van Urk en Emmeloord. Gedurende dienst bestuur kwam 

iedere keer de vraag aan de orde of de Heerlijkheid Urk en Emmeloord als geheel 

dan wel Emmeloord afzonderlijk tot het gewest Holland of tot Overijssel moest 

worden gerekend. Nimmer kwam hierop een duidelijk antwoord. Buiten kijf staat 

echter dat de Hollandse grafelijke administratie de Heerlijkheid Urk en Emmeloord 

in de zestiende eeuw als een Overstichts leen beschouwde. 

 

In  1560 werd Jan als Heer van Urk en Emmeloord opgevolgd door zijn zoon Evert, 

in 1567 door zijn zoon Gerrit. De laatste was gehuwd met Barbara van Essenstein. 

Ook na de dood van haar man in 1599 wordt ze als Vrouwe van Urk en Emmeloord 

betiteld terwijl haar schoonzuster Walraven Zoudenbalch hierop veeleer aanspraak 



zou kunnen maken. Walraven werd immers na de dood van haar broer door de 

Hollandse grafelijkheid met beide dorpen beleend. Barbara van Essenstein 

bekleedde na 1599 echter een bijzondere positie. Ingevolge een testamentaire 

beschikking van haar man van 3 juli 1588 werd zij tot het einde van haar leven 

aangesteld als ‘boelhoudster’ van Gerrits nagelaten goederen. Zij overleed in 1614. 

Korte tijd daarvoor was ook de echtgenoot van Walraven Zoudenbalch, Johan 

Ruijsch, heer van Pijlsweert gestorven. Bij de regeling van zijn nalatenschap 

werden ook Urk en Emmeloord ingebracht. In  1616 kocht de Hollandse edelman 

Johan van de Werve de Heerlijkheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Middelen van bestaan 
 
 

 

 

De bewoners van Schokland vonden vanaf de vijftiende eeuw hun belangrijkste 

middel van bestaan in de visserij. Zij stuitten bij de uitoefening van hun nering al 

direct op het visrecht dat de stad Kampen uitoefende in de wateren voor de 

mondingen van de IJssel. In 1479 gaf Kampen toestemming aan de inwoners van 

Ens en Emmeloord om hun fuiken in een bepaald gebied in de zee bij Schokland 

uit te zetten. In 1494 was vanwege het onbehoorlijk plaatsen van fuiken een nadere 

regeling noodzakelijk met de Emmeloordse vissers. Vijf jaar later leverde de onjuiste 

plaatsing van fuiken en netten opnieuw klachten op over de Emmeloordse vissers. 

Nu waren het de Ensenaren die bij de stad Kampen aan de bel trokken. Zij wisten 

te bewerkstelligen dat stadsdienaren de fuiken van Emmeloord gewapenderhand 

verwijderden. De Kampenaren stuitten bij hun ontruimingsactie op zodanige 

tegenstand dat er aan de Kamper zijde een aantal gewonden viel. De stad eiste 

daarop van Emmeloord een vergoeding. Met de betaling van de geëiste penningen 

werd deze zaak uiteindelijk afgesloten. 

 

In 1555 verzochten de ingezetenen van Ens de stad Kampen hun een viswater te 

verhuren ‘ansiende den duren tijt en hoere schamele gelegenheit’. Het volgende jaar 

verhuurde de stad inderdaad zes visstallen aan de ‘vrunden van Ens’; vergrijpen 

tegen het contract zouden worden behandeld ‘to Wylsum voer die hoege banck’. In  

1557 sloot Kampen een overeenkomst met de vissers van Emmeloord over het 

verhuren van een andere stal. Een der condities van verhuring was dat alle 

gevangen vis te Kampen ter markt zou komen, ‘beholtelicke wanneer see tot Swolle 

offt to Steenwijck om rogge to copen varen moeten, sall hem geoirloft sijn, mede to 

neemen etlicke vyssche op andere stalle gevangen.’ 

 

In het hierboven aangehaalde werd reeds melding gemaakt van het feit dat de 

bewoners van Schokland ook vrachtschippers waren. Een bevestiging daarvan is te 

vinden in een document uit 1583. Mr. Jan Vrericksz. van Amsterdam, secretaris op 

Ens verklaart in dat stuk dat twee inwoners van Ens, Cornelis Jansz. en Harmen 

Dirksz. rogge en boekweit te Elburg hebben gekocht en die te Ens, Vollenhove en 



Blokzijl weer hebben verkocht. 

 

Over de landbouw en veeteelt op Schokland vanaf de late vijftiende eeuw zijn weinig 

concrete berichten voorhanden. ’ Uit de pachten die de landbouwers in de zestiende 

eeuw aan boter en rogge moesten opbrengen kan men opmaken dat de veestapel er 

destijds veel aanzienlijker is geweest en dat er toen vrij wat rogge verbouwd werd’, 

schreef B. Meijlink in 1858. In een aantal archiefstukken is inderdaad sprake van 

vaten pachtboter komende van land in Ens of Emmeloord. Brieven over roggepacht 

zijn echter niet bekend. In verband met de landafslag door de zee moet het belang 

van de akkerbouw in de zestiende eeuw niet al te hoog meer worden aangeslagen. 

Granen kwamen toen al van het vasteland. Voor de verwerking van dit koren was er 

in de Middelbuurt een molen te vinden. In 1555 werd ‘die moele van Ens’ vermeld 

als een der richtpunten bij een bebakening. 

 

In de eerste helft van de negentiende eeuw bleef de visserij het belangrijkste middel 

van bestaan op Schokland ook al vertoonde de omvang van de vissersvloot in de 

loop der decennia een sterke achteruitgang. Waren er in 1800 nog tachtig 

vissersschuiten die door twee personen of meer werden bemand; in 1812 waren het 

er nog maar zeventig. Mees telde er in 1846 zevenenvijftig en Meijlink in 1858 

slechts vijfenveertig. Bij deze cijfers moet men er echter wel rekening mee houden 

dat een aantal Schokker vissers en vissersknechten reeds voor de ontruiming van  

1859 in Enkhuizen en Vollenhove werkzaam was. De visvangst bood slechts een 

sobere kostwinning. Daarin bracht het feit dat Schokker vissers zowel op Noord- 

als Zuiderzee hun werk deden en dat de periode van 1825 tot 1836 er één was van 

een ongekende haringrijkdom geen verandering. 

 

Door de geringe verdiensten uit de visserij was het voor een Schokker geen sinecure 

om een vissersboot in eigendom te verwerven. In 1846 becijferde Mees dat een 

botter met toebehoren tussen de zestienhonderd en tweeëntwintighonderd gulden 

kostte. Hoe de Schokkers in die tijd aan een boot kwamen werd hem uitvoerig 

verteld: 

 

De gewone wijze (is) dat een knecht zoo lang overspaart tot hij een paar honderd 

gulden bijeen heeft, dan ziet hij met een hellingbaas klaar te komen, om eene schuit 

te krijgen. Al wat daarbij behoort, smidswerk enz. gaat volgens een doorgaans 

onnauwkeurig contract, op de borg, met verpligting van jaarlijks afdoen (payement 

noemen zij het). Met Kersttijd, Paaschen en Pinksteren overstroomen dan allerlei 

bazen, smids enz. Meestal gaan zij zeer te onvrede weder weg daar in de laatste tien 

jaren nagenoeg alles doodarm is geworden en daarbij de meeste visschers met 

honderden guldens bezwaard zijn. 

 

De achteruitgang waarop hier wordt geduid had te maken met de enorme terugval 

in de haringstand. In 1847 schreef men dat ‘zooverre menschen geheugen reikt 

nimmer de visscherij zo karig en ongelukkig is geweest dan sedert de laatste vier 

jaren’. 



 

Enige bewoners van Schokland vonden werk als arbeiders aan de zeeweringen. 

Deze activiteiten konden echter niet meer dan een gedeeltelijk bestaan opleveren 

omdat het grotendeels seizoenarbeid betrof die plaatsvond tussen de lente en de 

herfst. Toen werd overgegaan tot het verlagen van het oeverwerk nam de werkdruk 

in de zomermaanden sterk toe. In het najaar immers stond het land al spoedig 

blank en kon men nauwelijks meer werkzaamheden verrichten. Daarom werden er 

in de zomermaanden ook arbeiders van elders aangetrokken. Werken aan de 

zeeweringen in de nazomer was er voor de Schokkers dan sinds 1825 ook niet meer 

bij. 

 

Op een overzicht uit 1840 van de middelen van bestaan werd genoteerd welke 

beroepen door de inwoners werden uitgeoefend. Naast arbeiders en vissers wordt 

op deze lijst een klein aantal handwerkslieden, ambtelijke functionarissen, 

schippers en schippersknechts vermeld. Landbouwers komen in de opgave niet 

voor. Klaarblijkelijk werd landbouw alleen als nevenactiviteit bedreven. In de eerste 

helft van de negentiende eeuw was er een voortdurende achteruitgang van de 

veestapel te signaleren. Zo waren er in 1824 nog eenenvijftig koeien, vijftien jaar 

later waren het er nog tweeëndertig en in 1849 slechts vijf. Het aantal schapen 

bedroeg in 1824 veertig, in 1839 honderdvijftig en in 1849 honderdtwintig. In 1816 

was er voor die dieren naast zo’n vijftig morgen (landmaat van verschillende grootte) 

moerassig grasland nog honderd morgen bruikbaar weiland voorhanden. In de 

daarop volgende decennia liep het areaal (oppervlakte) cultuurgrond dat als 

gemeenschappelijk bezit werd beschouwd steeds verder terug. 

 

De bevolking van Schokland leefde in de negentiende eeuw in zeer armoedige 

omstandigheden. Iedere keer moest een beroep worden gedaan op openbare kassen 

of op liefdadigheid. In 1843 werden dertien behoeftigen naar Koloniën van 

Weldadigheid gezonden maar burgemeester Gillot verklaarde ‘dat geen der 

resteerende behoeftigen alhier zich uit eigen beweging verder zal aanbieden daar 

onverstandige gehegtheid aan dit armoedig landje bij allen ten duidelijkste is 

gebleken’. 

 

Om de nood enigszins te lenigen kwamen er in  1838 op Schokland twee kleine 

weverijen waarin katoenen weefsels: calicots werden vervaardigd. Hoewel we weten 

dat tientallen personen in deze tak van nijverheid werkzaam waren vinden we in 

het overzicht van 1840 slechts vermelding van twee wevers en een weversbaas. 

Oorzaak hiervan is wellicht het feit dat vooral kinderen in de weverijen te werk 

werden gesteld. In 1847 waren er twaalf jongens en negenentwintig meisjes 

werkzaam alle tussen de acht en twintig jaar oud. 

 

De aanzet tot de oprichting van de calicotweverijen op Schokland werd gegeven 

door de Overijsselse gouverneur. Hij verzocht reeds in 1837 een kleine fabrikant te 

Vollenhove, E.A. Ekker om de behoeftige bevolking van het eiland door de weverij 

werk te verschaffen. Zijn plan ketste toen nog af op de bezwaren van burgemeester 



Gillot, die bang was dat dit de eilanders van ‘hunnen natuurlijken aanleg’, de 

visserij en de zeevaart zou afhouden. Het volgende jaar liet de burgemeester zijn 

bedenkingen varen en begon Ekker met een weverij in het gemeentehuis van 

Emmeloord dat als zodanig geen dienst meer deed sinds de verplaatsing van het 

gemeentebestuur naar Ens. Kort daarna kwam er ook een weverij op de 

Middelbuurt. Ekker werkte als zetbaas van de firma Gebroeders Salomonson in 

Nijverdal. 

 

De oprichting van de weverijen op Schokland paste geheel in het beleid van de 

Nijverdalse textielfirma. In 1838 besloot de directie van Salomonson namelijk het 

weven van calicots uit te besteden aan de arme bevolking langs de Veluwezoom, in 

Oldebroek, Nunspeet en in Huizen en Naarden. Het garen werd gedistribueerd door 

opzichters bij wie de geweven stukken weer moesten worden ingeleverd en het 

weefloon in ontvangst kon worden genomen. De ‘armenfabrieken’ van Schokland 

maakten deel uit van dit netwerk van calicotproducenten. 

 

De weverijen in Emmeloord en Ens werden niet geheel aan het particulier initiatief 

overgelaten. Ze bleven onder het patronaat van de provincie Overijssel die de 

gebouwen ter beschikking had gesteld en af en toe subsidie verleende om de 

nijverheidsinrichtingen draaiende te houden. De provincie achtte zich 

verantwoordelijk voor deze ‘armenfabriek’ en wenste zich op die grond het recht op 

controle voor te behouden. Deze controle werd uitgeoefend door de burgemeester, 

de pastoor en de predikant die geregeld verslag van hun bevindingen aan de 

gouverneur moesten uitbrengen. Ze vormden de Commissie voor de Weverijen, die 

in 1839 duidelijk omschreven taken kregen toebedeeld: toezicht houden op het 

godsdienst- en schoolonderwijs en het opleggen van straffen aan hen die daaraan 

niet deelnamen zorgdragen dat de genoegzaam in de weeftecchniek onderwezen 

personen weefgetouwen in huis kregen en dat anderen hun plaats in de 

werkplaatsen van Ens en Emmeloord konden innemen. Eventuele klachten gaf de 

commissie door aan de exploitant en sinds 1848 direct aan de firma aanvaard maar 

toen de commissie zich ging inlaten met de meer technische kant van het bedrijf, 

de bedrijfsvoering en beloning ontstonden wrijvingen. 

 

Hoe de arbeidsomstandigheden in de weverijen waren, kan maar deels worden 

achterhaald. De tewerkgestelde kinderen moesten eenmaal per week onderwijs 

volgen. De schoolmeesters van Schokland ontvingen voor het geven van deze lessen 

vijfentwintig gulden per jaar. Dat de arbeidstijden lang waren en de werkruimten 

slecht verlicht, zou kunnen blijken uit het feit dat er lantaarns werden geleverd aan 

de weverijen. De beloning voor een geweven calicot was vijftig cent per stuk plus vijf 

cent op de spaarbank. De beste wever of weefster kon het brengen tot zes stuks per 

week, de minste ijverige tot twee stuks. Dikwijls werden kortingen toegepast zoals 

bij het te laat op het werk komen. In 1846 werkten eenenveertig personen in de 

weverijen, in 1852 bedroeg het aantal tewerkgestelden tweeënvijftig. 

 

Daar de Nijverdalse firma in 1855 besloot de handweverij te verminderen en 



geleidelijk tot fabrieksmatige productie over te gaan werden de weeflokalen op 

Schokland in 1857 gesloten. Korte tijd schijnt het bedrijf nog te zijn voortgezet door 

de Kamper ondernemer Bottenheim. Daaraan kwam door de ontruiming van 1859 

echter een einde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bevolking en wooncultuur 
 
 
 
 

De bevolking van Schokland concentreerde zich op de drie woonterpen Emmeloord, 

Middelbuurt en Zuidert. Over de omvang van de bevolking van Emmeloord in het 

begin van de zeventiende eeuw zijn geen gegevens beschikbaar. Wel wist de 

Hoornse doopsgezinde leraar P.J. Twisk te melden dat in 1617 bijna tweederde van 

de bevolking het slachtoffer van de pest was geworden. In 1632 werden in 

Emmeloord zevenenveertig huizen geregistreerd tot voordeel van de 

Verpondingskoohieren. Commelin vermeldde in 1693 aangaande de bewoning van 

Emmeloord: ‘de huysen die op het Eyland staan, zyn omtrent ten getalen van 

vijfenveertig, en veele der zelve in ’t midden afgeschooten, die dan van twee 

huysgezinnen bewoont worden’. De burgemeester van Emmeloord verklaarden in 

1792 dat er tweeënzestig huishoudens in hun dorp te vinden waren met een totale 

omvang van tweehonderdeenentachtig personen. 

 

De Middelbuurt en de Zuidert vormden samen het dorp Ens. Over bewoning en 

bevolkingsomvang hebben we alleen enkele gegevens uit de tweede helft van de 

achttiende eeuw. In 1775 brandde de gehele Zuidert af. Er gingen toen tien huizen 

verloren. In deze woningen waren zesenzeventig personen gehuisvest geweest 

verdeeld over zeventien gezinnen. Op de Middelbuurt stonden in 1776 

achtentwintig huizen die werden bewoond door vijfenveertig huishoudens. In de 

zeventiende en achttiende eeuw is bewoning op de Zuidpunt waar de oude Ensser 

kerk en de vuurbaak lagen door een of twee huishoudens aannemelijk. Ens en 

Emmeloord tezamen telden in 1795 een bevolking van zeshonderd drieënveertig 

personen. Over het aanzien van de Schokker woningen zijn slechts schriftelijke 

berichten te vinden die betrekking hebben op de zeventiende en achttiende eeuw. 

Het oudste bericht is afkomstig van de Gelderse geschiedschrijver Arend van 

Slichtenhorst. Die meldde omstreeks het midden van de zeventiende eeuw dat Ens 

en Emmeloord bestonden uit ‘arme visschershutten’. Anderhalve eeuw later werd er 

in de Tegenwoordige Staat  van Holland opgemerkt dat deze huisjes op met koemest 

opgehoogde ‘werven’ stonden en dat het zeewater dikwijls zo hoog werd opgezwiept 

dat het water in de huizen vloeide. Een erg florissant beeld van de Schokker 



woningen roepen deze berichten niet op. Toch vermeldt een reisjournaal uit  1792 

dat erop het eiland met prentjes en spiegeltjes versierde kamers waren waarin 

pronkbedden stonden. Dat dergelijke kamers slechts in de huisjes van enkele meer 

gefortuneerde eilanders konden worden aangetroffen blijkt uit negentiende eeuwse 

ooggetuigenverslagen. 

 

Zoals eerder vermeld stonden de huizen op Schokland sinds de middeleeuwen op 

verhogingen in het landschap: terpen of werven genaamd. Deze werven werden in 

de loop der tijd iedere keer aan de bewoning aangepast. Hoewel verhoging en 

uitbreiding archeologisch aantoonbaar zijn blijft het moeilijk deze precies te 

dateren. Wel is bijvoorbeeld zeker dat in de late zeventiende en vroeg achttiende 

eeuw de Zuidert werd vergroot en verhoogd met schelpenrijke grond. Voor eerdere 

uitbreidingen had men klei, mest, riet en zeegras gebruikt. Ook weten we dat een 

deel van de werf van Emmeloord kort na 1788 verlaten moet zijn: onderzoek van 

waterputten ter plaatse wees dat uit. 

 

De woningen op Schokland waren van hout en stonden dicht opeengepakt op de 

werven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij een brand de schade niet beperkt 

bleef tot de oorspronkelijke vuurhaard maar dat vele naburige huizen eveneens ten 

prooi vielen aan de vlammen. In 1647 woedde er een grote brand op de 

Middelbuurt. In de jaren 1728 en 1749 werden vele huizen en de kerk op 

Emmeloord in de as gelegd. In  1775 bleef er van de woningen op de Zuidert geen 

enkele gespaard. Het herstel na de branden werd wat het zuidelijk deel van 

Schokland betreft ondersteund door de stad Kampen en het gewest Overijssel. De 

stad Amsterdam droeg bij in het bekostigen van het herstel op Emmeloord. 

 

De leefomstandigheden op Schokland waren niet erg rooskleurig. Dat blijkt ook uit 

de beschrijvingen van de huizen op het eiland. Mees berichtte in 1847: 

 

Treden wij nu de woningen binnen dan zijn die der eigenlijke armen spoedig 

beschreven. Een schuur met een vloer van klei en houten wanden, waar de wind 

door henen loeit of de zon door henen brandt waarin één woord koude en hitte een 

even gereeden toegang vinden. Het inwendige onzindelijk en afzigtelijk. In de houten 

huizen der meeste gegoeden heerscht zekere netheid maar niet veel eigendommelijks 

meer. Hier en daar nog een kast met dikke panelen en snijwerk, bedden voor de 

pronk met veelkleurige kussens, wiegen met de gekromde pooten uit vader Cats, of 

kindermutjes voor de pasgeborenen, van zwaar met goud- en zilverdraad gekleurd 

rood of blaauw damast. Het zonderlinge is de vuurhaard. In een der hoeken van de 

kamer is de zoldering lager daaronder wordt in den aschpot gestookt. De rook gaat 

niet door een schoorsteen maar tusschen het hoogere en lagere gedeelte van den 

zolder en bereikt zoo de vliering, waar hij behulpzaam is in het droogen der aldaar 

uitgespreide netten. 

 

Toen Meijlink aan de vooravond van de ontruiming Schokland bezocht constateerde 

hij dat in Ens bijna alle woningen van hout waren en met riet gedekt. De huizen 



van de burgemeester, de predikant, de waterstaatsopzichter, de geneesheer en de 

onderwijzer onderscheidden zich van de woningen der eigenlijke Schokkers door de 

goede staat van onderhoud. In Ens werd bijna ieder huis door twee gezinnen 

bewoond ‘van welk elk voor zich gewoonlijk slechts één met klei bevloerd 

woonvertrek heeft dat bij velen zindelijk wordt onderhouden maar hoogst sober is 

gemeubileerd; immers, op enkele gunstige uitzonderlingen na ziet men er zelden 

meer dan tafel en stoelen met eene voorvaderlijke binnenkast en eene hangklok, 

terwijl de muur met eenig ruw aardewerk versierd, ten minste zoo zulks versiering 

heeten mag’. In Emmeloord werd Meijlink getroffen door het ‘veel armoediger 

uiterlijk aanzien’ van de woningen en hij meende ook ‘eene mindere zindelijkheid’ te 

ontwaren. Sommige woningen waren ‘bijna geheel van dak beroofd (...) zoodat er in 

den zomer de regen, in den winter de sneeuw onbelemmerd kon nedervallen; terwijl 

de wind er zomer en winter beide, ook door eene menigte reten en gaten in de 

zijwanden, vrijen ingang vond. Wat het ameublement betreft, ook dit zag er over het 

algemeen nog veel soberder uit dan te Ens, en wij zijn zelfs in woningen geweest, 

waar noch tafel noch stoel gevonden werd en waar en bos stroo in een hoek op den 

grond, door een paar planken omgeven, de bewoners tot nachtleger dienen moest’. 

 

Niet alleen het huisraad maar ook het keukengerei was in de Schokker huisjes niet 

erg talrijk. De dagelijkse maaltijden waren immers sober. Mees gaf in 1847 een 

aardige indruk van de voedingsgewoonten der eilanders:  

 

Het voornaamste voedsel is roggebrood maar in de plaats van boter soms wat 

vriesche kaas daarover gesmeerd terwijl sommige bij wijze van luxe, zure melk laten 

hotten en die in plaats van boter met wat zout vermengd gebruiken. Voorts ’s 

middags en ook ’s avonds (behalve in de twee laatste jaren) aardappelen met visch, 

en ’s winters veel gebakken haring. Voor saus bij de geregten mosterd, azijn en 

water. Voegt men hierbij nu en dan wat wortelen of kool, een enkele reis wat appelen 

of peeren, zoo heeft men een denkbeeld van een Schokker keuken. Bladgroenten of 

vleesch worden bijna nooit gebruikt, hoogste zeldzaam en klein stukje spek in de 

winkeltjes alhier gehaald. Door deze magere voedingswijze is de maag zoodanig 

ontwend aan al wat naar vet zweemt, dat een bord goede soep zeer ligt eene 

indigestie veroorzaakt. 

 

Tien jaar na Mees benadrukt ook Meijlink de sobere voedingswijze der bevolking. 

Brood, gort en vis waren de meest genuttigde spijzen. Alleen de ‘zoogenoemde 

welgestelden’ aten af en toe schapenvlees. Op zaterdagavond deden de Schokkers 

zich echter tegoed aan een lekkernij. Dan werden ‘in schier alle woningen 

pannenkoeken gebakken waarvan de reuk de geheel buurt als vervult’. Over 

datgene wat men tijdens de maaltijden of daarbuiten dronk zijn geen directe 

getuigenissen. Uiteraard zal men water gedronken hebben. In reservoirs ving men 

regenwater op. Bij de kerk van de Middelbuurt schijnt een waterbak gestaan te 

hebben, die bestemd was voor de armen. In hoeverre koffie en thee werden 

genuttigd kan niet worden nagegaan maar waarschijnlijk werden deze producten in 

de Schoklandse winkeltjes verkocht aan de rijken. Aldaar waren wellicht ook 



alcoholische dranken verkrijgbaar. Polijn Buchner schreef in 1861 dat de 

Schokkers de laatste jaren niet meer zo matig waren in het gebruik van sterke 

drank als voorheen. Hij voegde eraan toe: ‘zij gingen er zich evenwel zeldzaam in te 

buiten, en de dronkaards ontbraken er nog’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Besturen in het oude Emmeloord 
 
 
 
 

De bewoners van Ens richtten zich wat bestuur en rechtspraak betreft naar het 

Sallandse landrecht en de plakkaten en reglementen die in Overijssel waren 

voorgeschreven. Toch moeten er in de achttiende eeuw problemen zijn gerezen die 

aan het licht brachten dat de eilandbewoners zich weinig gelegen lieten liggen aan 

het gezag van de drost van IJsselmuiden en van de schout van hun eigen dorp. 

Vermoedelijk maakten de burgemeesters die voor onbepaalde tijd hun functies 

plachten aan te houden en door coöptatie (het verkiezen van nieuwe leden door de 

zitting hebbende leden) hun gelederen gesloten hielden, er in alle zaken de dienst 

uit. De Staten van Overijssel oordeelden het daarom noodzakelijk bij resolutie van 

25 maart 1756 een aantal verordeningen vast te stellen waarnaar de 

eilandbewoners zich dienden te richten. In de nieuwe voorschriften werd vooral 

gewezen op de competentie van de drost en de schout. 

 

In Emmeloord rezen bij tijd en wijle eveneens problemen tussen de eilandbewoners 

en de dienaren van recht en wet. Doorgaans waren zij een gevolg van de religieuze 

situatie in Emmeloord. De grotendeels katholiek gebleven bevolking wenste 

namelijk lange tijd geen functionarissen van gereformeerde huize te accepteren. Dit 

kwam het duidelijkst tot uiting toen Amsterdam in  1682 besloot de roomse schout 

en schoolmeester te vervangen en de pastoor uit Emmeloord te verwijderen. De 

nieuwe schout: Petrus Winsemius uit Blokzijl lukte het niet zijn ambt te 

aanvaarden omdat de eilandbewoners de katholieke schout Steven Cornelisz. 

wisten over te halen zijn post niet over te dragen en de ambtelijke stukken onder 

zijn beheer te houden. Winsemius restte niets anders dan onverrichterzake naar de 

vaste wal terug te keren. Zijn poging om op de eerste kerstdag 1682 de pastoor van 

het eiland te verwijderen liep op een regelrecht debakel uit. De nieuwe schout en 

zijn schipper werden door de eilandbewoners uitgescholden met geweld bedreigd en 

zelfs enige tijd opgesloten. Tenslotte werden ze met een stuurloze en onttakelde 

schuit de zee op gestuurd. Desondanks wisten beide mannen behouden Blokzijl te 

bereiken. 

 

Naar aanleiding van dit voorval zag Amsterdam zich genoodzaakt dertig soldaten 



naar Emmeloord te zenden. Deze campagne kostte de stad tweehonderd gulden. De 

Emmeloorders moesten alle aangerichte schade vergoeden en kregen een boete van 

zevenduizend gulden opgelegd. De bevolking wist uiteindelijk zo’n 

drieëntwintighonderd gulden bijeen te brengen. Enige opstandige eilandbewoners 

werden gevangen gezet en twee personen werden zelfs van het eiland verbannen. 

Waarschijnlijk zijn deze gebeurtenissen er de oorzaak van dat het middeleeuwse 

landrecht van Urk en Emmeloord onder de aandacht van de eilanders werd 

gebracht: in  1687 kwam het in een gedrukte uitgave beschikbaar. 

  

De zogenaamde ‘Franse Tijd’ is wat Schokland aangaat in bestuurlijk opzicht 

weinig doorzichtig. Tot  1798 hebben Ens en Emmeloord als zelfstandige eenheden 

naast elkaar gefunctioneerd. Daarna zijn beide eilanddelen volgens de 

Staatsregeling van 1798 ondergebracht bij het Departement van de Oude IJssel. In  

1801 is er weer verandering is deze situatie gekomen. Uit een brief van 1804 blijkt 

dat Emmeloord onder het departement Holland ressorteerde en Ens onder het 

departement Overijssel. Tijdens het Koninkrijk Holland werd de eenheid van 

Schokland hersteld en kwam het eiland weer geheel onder Overijssels gezag. 

Vermoedelijk is toen ook de gemeente in het leven geroepen want we zien in de 

periode 1806-1811 de voormalige opzichter van waterstaat, E.P. Seidel als 

burgemeester van Schokland optreden. In de periode van de inlijving van Nederland 

bij Frankrijk (1810-1813) maakte Schokland deel uit van het derde arrondissement 

van het Departement van de Monden van de IJssel. In 1814 werd het eiland 

ingedeeld bij de provincie Overijssel. In de periode dat Emmeloord een ‘zelfstandig’ 

bestaan leidde, bestond er nog wel een band met Urk. De autoriteit van de Urker 

schout inzake het uitbetalen van salarissen aan de predikant van Ens en de 

schoolmeester op Emmeloord is aantoonbaar. 

 

Toen stadhouder Willem V omstreeks half januari 1795 de Republiek verliet, was 

dat het sein voor vele zogenaamde ‘patriotten’ om de bestuursmacht over te nemen. 

Kampen was de eerste stad in Overijssel waar een bestuurswisseling plaatsvond. 

Dit gebeurde op 29 januari. Ook in Ens deden zich enige weken daarna 

bestuurlijke veranderingen voor. De nieuw benoemde gemeentesecretaris Willem 

Gerresen Bruyn berichtte op 2 maart 1795 aan de Afgevaardigden van de 

Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel, de opvolgers van de 

Staten dat de inwoners van Ens de revolutie hadden doorgevoerd en ‘in ene 

behoorlijke order volbragt’. Op 19 februari was er een revolutionair comité gevormd, 

dat de burgemeesters had ontslagen en het bewind had overgenomen. Daarna 

waren door ‘vrije volksstemminge’ een aantal Provisionele Representanten gekozen, 

te weten Willem Jansen Gersen, Thomas Ruijten, Jonge Jan Reijers, Jan Ruriks, 

Willem Bruyns en Jan Jans. Tot secretaris werd Willem Gerresen Bruyn 

aangesteld. Vervolgens werd de vrijheidsboom geplant, de vlag gehesen en schout 

E.P. Seidel van zijn functie ontheven. Op 3 maart zou de Provisionele 

Representanten de eed worden afgenomen. 

 

Schout Seidel legde zich niet neer bij de gewijzigde gezagsverhoudingen. De 



zevenenzestig jarige functionaris weigerde protocollen en stukken over te geven en 

klaagde bij het provinciale bestuur over de regeringsloosheid op Schokland. Naar 

aanleiding hiervan begaven zich twee gedeputeerden naar het eiland. Toen ze na 

hun aankomst de municipaliteit (gemeenteraad) bij zich ontboden bleken alle leden 

uit vissen te zijn op de Zuiderzee. Er werd vermoed dat ze voorlopig nog niet zouden 

terugkeren. Onverrichterzake gingen de gedeputeerden naar huis en verzochten de 

municipaliteit zich in Vollenhove te vervoegen. Er verscheen op de voorgestelde 

datum echter niemand uit Ens in Vollenhove ‘zullende dezelve waarschijnlijk van 

hunne vischpartij nog niet weder zijn te huis gekomen’. In deze onduidelijke 

situatie werd Seidel op 12 augustus 1795 maar weer tot schout aangesteld. Hij 

bleef daarna nog negen jaar in functie. 

 

Ook in Emmeloord had 1795 verwarring gebracht. Bartholomeus Doorenweerd, 

pastoor op Schokland van 1796 tot 1808 trof bij zijn ambtsaanvaarding een 

problematische bestuurlijke situatie aan. Er bleken twee gemeentebesturen te zijn: 

één dat het schoutambt aan zich had gehouden en één dat een nieuwe schout had 

gekozen. Klaarblijkelijk wilde de oude garde niet wijken voor de nieuwe lokale 

volksvertegenwoordigers. De geestelijke toog meteen aan het werk om een einde 

aan de tweespalt te maken. Het vergde anderhalf jaar eer hem dat gelukte. De 

koppige houding van de Schokkers leidde ertoe dat Doorenweerds initiatieven tot 

compromissen steeds schipbreuk leden. Onder druk van de mogelijke komst van te 

Enkhuizen gelegerde soldaten werd weliswaar de uiterlijke rust hersteld maar 

ondergronds bleef er verzet tegen een inmiddels geformeerd tijdelijk bestuur. Eerst 

toen in 1797, na ingrijpen van afgevaardigden van de nationale regering, het 

dorpsbewind in handen kwam van drie door Doorenweerd voorgedragen personen 

luwden de lokale twisten. Hoewel is beweerd dat de pastoor een gelukkige hand 

heeft gehad in de keuze van de regeerders is ook de aanwezigheid van de 

representanten van een hogere overheid een belangrijke factor geweest in het 

reguleren van de bestuurlijke verhoudingen op Schokland. Zoals reeds eerder 

vermeld kan met zekerheid worden aangenomen dat Emmeloord en Ens in 1806 

bestuurlijk met elkaar werden verenigd. Op 2 september van dat jaar kregen de 

eilanders bericht dat hun eenheid was hersteld en dat Schokland voortaan in zijn 

geheel tot Overijssel zou behoren. Omstreeks deze tijd trad de oude ex-schout 

Seidel op als burgemeester; een functie die hij tot 1811 bleef uitoefenen. Deze legde 

in  1818 zijn ambt neer en werd opgevolgd door Seidels zoon Lucas. 

 

Toen Lucas Seidel in zijn gemeentelijke ambt aantrad was hij geen onbekende op 

Schokland. Vanaf  1804 was hij opzichter van waterstaat geweest. Hij had met 

verve de belangen van de waterstaat verdedigd en hoewel hij daardoor wel eens in 

conflict was gekomen met de lokale overheid was dat geen beletsel om hem in  

1818 tot burgemeester te benoemen. Tot zijn dood in januari 1827 combineerde hij 

de functies. Hoewel hij had gehoopt dat zijn zoon Casimir Frederik hem in beide 

ambten zou kunnen opvolgen was het hem alleen gelukt deze benoemd te krijgen 

tot opzichter van rijkswaterstaat. Voor de functie van burgemeester achtte de 

gouverneur van Overijssel Casimir Seidel ‘min geschikt’. Hij liet zijn keus vallen op 



Hendrik August Willem Streithorst, een gepensioneerde militair die op 23 augustus 

1828 op Schokland aankwam om zijn ambt te aanvaarden. Ook Streithorst was 

niet bijzonder geschikt voor het burgemeestersambt. Hij was zeer nalatig in 

administratieve zaken en voerde een dubieuze financiële boekhouding. 

 

Dat na Streithorst overlijden de Schoklandse assessor Gerrit Jan Gillot in 

september 1831 tot burgemeester werd benoemd is niet vreemd. Reeds meer dan 

een decennium had hij zitting in de gemeenteraad. Zowel na het overlijden van 

Lucas Seidel als dat van Streithorst had hij het burgemeesterschap waargenomen. 

gemeente Schokland. Bovendien woonde hij al geruime tijd op het eiland. Hij 

was een zoon van Herman Nicolaas Gillot die van de jaren 1775 tot 1809 als 

predikant op Ens werkzaam was. Gillot was aannemer van publieke werken en 

schipper. Uit het patentregister van 1827 blijkt dat hij in het bezit was van een 

onoverdekte visschuit van dertien ton die bestemd was voor het vervoer van 

bouwmaterialen. Hij zou burgemeester blijven tot de ontruiming van Schokland 

was voltooid. Op 10 juni 1859 kreeg hij eervol ontslag. 

 

Het gemeentebestuur van Schokland bestond rond het midden van de vorige eeuw 

uit een burgemeester die bovendien secretaris was, twee assessoren en vijf 

gemeenteraadsleden. Geruime tijd zetelde het eilandsbestuur in het gemeentehuis 

te Emmeloord. Burgemeester Gillot had echter een eigen woning op Ens en 

verkreeg in 1837 toestemming voortaan zijn ambt aldaar uit te oefenen. Op 

voorwaarde dat het Emmeloordse huis aan de provincie werd afgestaan kreeg de 

gemeente van de provinciale overheid financiële middelen om Gillots huis met een 

afzonderlijke kamer uit te breiden. Deze kamer werd sindsdien als gemeentehuis 

gebruikt. Minstens zes maal per jaar kwamen de bestuurderen hier bijeen om te 

beraadslagen over de eilandszaken. Dat deze bijeenkomsten doorgaans een 

informeel karakter hadden lijkt niet onwaarschijnlijk. In 1852 kwam daar 

verandering in, vermoedelijk door Thorbecke’s Gemeentewet die in 1851 van kracht 

was geworden en die de samenstelling, inrichting en bevoegdheden der 

gemeentebesturen regelde. In de raadsbijeenkomst van 25 januari 1852 werd een 

vergaderreglement vastgesteld met bepalingen over zaken als agendering, 

stemming, presentielijsten en aanwezigheidsgeld, spreekrecht, notulering en 

benoeming van raadscommissies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vechten tegen de gereformeerden 
 
 
 
 

Ondanks al haar inspanningen was het de classis van Kampen die het kerkelijk 

toezicht uitoefende op geheel Schokland in de zeventiende eeuw niet gelukt de 

reformatie door te voeren in Emmeloord. De bevolking was daar nagenoeg geheel 

katholiek gebleven. Zelfs in Ens waar de inwoners klaarblijkelijk wel ontvankelijk 

waren geweest voor de ‘nieuwe leer’, ging omstreeks 1700 nog een kwart van de 

bevolking naar de roomse kerk.In de loop van de achttiende eeuw zou in de 

getalsverhoudingen van de kerkelijke gezindten geen wijziging komen. Het 

samenleven van de katholieke en gereformeerden op Schokland moest op den duur 

ook door de classis Kampen worden geaccepteerd. Weliswaar werd in de klassikale 

vergadering nog regelmatig gehamerd op allerlei religieuze misstanden maar van 

pogingen katholieke geestelijken van Schokland te verwijderen vernemen we na  

1720 niet meer. Het lijkt erop dat de vergadering zich enigszins tegenstribbelend 

neerlegde bij de bestaande situatie. 

 

Aan het begin van de achttiende eeuw bezochten de inwoners van Ens nog de 

laatmiddeleeuwse kerk op de Zuidpunt van Schokland. Dit toen reeds excentrisch 

gelegen gebouw werd in 1717 verruild voor een nieuwe kerk op de Middelbuurt; die 

was opgetrokken naast de woning van de predikant. Op 10 augustus werd er voor 

het eerste in de nieuwe kerk gepreekt. De kerk op de Zuidpunt werd niet gesloopt 

maar raakte wel steeds meer in verval. In en nabij de ruïne ervan zouden de 

Enssenaren tot in het midden van de negentiende eeuw hun doden begraven. Het 

kerkje op de Middelbuurt deed dienst tot 1833 toen het wegens een slechte staat 

waarin het verkeerde werd afgebroken. De oude Emmeloordse kerk ging verloren 

tijdens een brand in 1728. Een nieuw godshuis werd gebouwd met financiële steun 

van de Amsterdamse burgemeesters. Op 29 september 1729 zegende dominee Jan 

Carel van Heymenberg, predikant van Ens de nieuwe kerk in. Dat gebeurde ‘onder 

een groten toevloedt van vreemdelingen’ en ‘met de woorden met Haggaï 11, 10 het 

eerste deel: de heerlykheit deses laetsen huizes zal groter zijn dan des eersten zegt 

de heere der heirscharen’. 

 

Ook al preekte de gereformeerde voorganger in de nieuwe kerk; de katholieken 



voelden zich klaarblijkelijk niet gehinderd het gebouw ook in bezit te nemen. In 

1736 werd in de Kampense klassikale vergadering zelfs gewag gemaakt van de 

vergroting van de ‘paapsche’ kerk op Emmeloord. Toch hebben de katholieken niet 

lang plezier gehad van de kerk want in 1749 brandde deze samen met vierendertig 

huizen af. In 1750 was er volgens een mededeling in de Tegenwoordige Staat van 

Holland nog niets hersteld. Toch moet de herbouw spoedig daarna hebben 

plaatsgevonden. In 1811 werd vermeld blijkbaar op gezag van de toenmalige 

pastoor B. Herfkens; dat het ‘kerkhuys’ op Emmeloord plaats bood aan vierhonderd 

mensen en dat de kerk net als de onder hetzelfde dak gelegen pastorie zo’n zestig 

jaar geleden door de kerkelijke gemeente zelf was gebouwd. 

 

Van deze kerk heeft de Ensser predikant vermoedelijk geen gebruik meer gemaakt. 

Na het afbranden van het Emmeloordse godshuis had de dominee voor zijn 

predikaties zijn toevlucht genomen tot het bovenvertrek van het huis van de 

onderwijzer. Zijn gehoor zou slechts bestaan hebben uit de kosteronderwijzer en 

diens vrouw. Het preken in de woning duurde voort tot 1766. De handvol 

gereformeerden op Noord-Schokland ging sindsdien op de Middelbuurt te kerke. 

 

Inmiddels was in 1741 dominee Jan Carel van Heymenberg overleden. Als zijn 

opvolger te Ens werd Bernardus Gertner beroepen. Pas in september 1744 bleek hij 

ook benoemd te zijn in Emmeloord. Om dat te bereiken had de classis Kampen 

verscheidene malen bij de heer van Urk en Emmeloord aandacht moeten vragen 

voor deze zaak. Ze had erop gewezen dat het predikantschap reeds geruime tijd niet 

werd vervuld en dat de Emmeloordse kerk aan ‘de Roomsche paap’ was 

overgelaten, die ‘niet tegen staande veelvuldige remonstrantien aan de Ambachts 

Heren in den tijt, en positive beloften van dezelve, aldaar een vast verblijf heeft en 

genoegsaam opentlijk dienst doet’. Ook werd geattendeerd op het feit dat onder de 

preekstoel een hondenhok was gemaakt en dat in de herbergen katholieken op de 

tapkast gingen staan om de predikant na te apen. De classis had bovendien met 

behulp van de Overijsselse Staten alles in het werk gesteld om het tractement van 

de predikant zeker te stellen. Ook de magistraat van Kampen, de drost van 

IJsselmuiden en de burgemeesters van Amsterdam waren van die feiten op de 

hoogte geweest. De classis Kampen bedankte in 1745 een zekere dominee 

Schiphout uit Amsterdam voor zijn bemoeienis om Gertner in Emmeloord benoemd 

te krijgen. Klaarblijkelijk had men gebruik gemaakt van een bemiddelaar om het 

gewenste doel bij de Amsterdamse burgemeesters ook daadwerkelijk te bereiken. 

 

Nog maar net benoemd tot predikant van Emmeloord uitte Gertner klachten over 

de onhoudbare toestand in het Emmeloordse kerkgebouw. Er zouden zich een kat 

en een bedstee in het godshuis bevinden. Op Ens vonden in diezelfde tijd 

ontoelaatbare ‘afgodische bedrijven’ door katholieken plaats. De drost van 

IJsselmuiden besloot de roomse rituelen bij het begraven van doden te verbieden 

op straffe van een boete. Ook schreef hij een brief aan de schout van Ens waarin 

deze de katholieke geestelijke moest gebieden ‘sig bij krancken op Ens niet te laten 

vinden’. 



 

Het bovenstaande maakt nog eens duidelijk dat op het geestelijk welzijn van de 

Schokker bevolking zowel door de Ensser predikant als de Emmeloordse pastoor 

werd toegezien. Dat zij elkaar op het kleine eiland af en toe voor de voeten liepen bij 

hun pastorale bezigheden is heel aannemelijk. Ook maakten ze in de eerste helft 

van de achttiende eeuw gezamenlijk gebruik van de Emmeloordse kerk. Zegende de 

predikant daar van tijd tot tijd huwelijken in; een katholiek huwelijks- en 

overlijdensregister vermeldt eveneens talrijke trouwerijen zelfs van bewoners van 

Ens. Dit register laat bovendien zien dat voor huwelijken vaak dispensatie moest 

worden verleend wegens een verboden graad van bloedverwantschap tussen de 

trouwlustigen. Wat betreft de nauwe familiebanden vormde de Schokker bevolking 

echter geen uitzondering. De intensieve familierelaties waren vergelijkbaar met die 

in andere geïsoleerd levende gemeenschappen. Dat het bij een samenleven van 

katholieken en gereformeerden op een klein eiland tot gemengde huwelijken kwam 

zal niemand verbazen. Deze zogenaamde ‘gespikkelde’ verbintenissen deden echter 

in de gereformeerde kringen altijd het nodige stof opwaaien. In 1757 geboden de 

Staten van Overijssel dat kinderen uit een gemengd huwelijk in de gereformeerde 

leer moest worden opgevoed ‘sonder te gedoogen; dat deselve door eenige Roomsch 

priester, kloppen of iemand ander tot het pausdom wordt verleydt’. In 1767 ontving 

de drost van IJsselmuiden klachten dat kinderen van Ens uit ‘gespikkelde’ 

huwelijken in dienstbetrekking gingen werken bij roomsgezinden en zo tot bekering 

werden gebracht. Het volgende jaar werd dit door de Staten verboden. 

 

Hoezeer de godsdienstige opvoeding van de jeugd der gereformeerden ter harte ging 

bleek uit het touwtrekken rond Hilletje Peters, een gereformeerd weeskind dat door 

een katholieke oom werd opgevoed. De Kampense classis was niet blij met deze 

situatie en ondernam moeizame maar uiteindelijk geslaagde pogingen haar bij 

gereformeerde ‘vrienden’ onder te brengen. Deze waren echter vaker af- dan 

aanwezig op Ens zodat het kind uiteindelijk toch maar weer aan de katholieke oom 

werd toevertrouwd; zij het nu onder toezicht van de kerkenraad en van 

schoolmeester Boele Lamberts van Emmeloord. Het toezicht heeft niet lang 

geduurd want in april 1752 moest dominee Gertner de classis meedelen dat Hilletje 

Peters was overleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vuurbaak 
 
 
 
 
Voor de handelsvaart op de Zuiderzee was een goede bebakening van groot belang. 

Vandaar dat Urk in 1617 een vuurbaak kreeg. Een jaar later kwam ook op de 

Zuidpunt van Ens een dergelijke voorziening tot stand. Op een tweetal achttiende 

eeuwse prenten is deze vuurbaak te herkennen. Het gebouwtje zou nabij de oude 

kerk van Ens hebben gestaan en voorzien zijn geweest van een dak en een takel 

met een korf waarin brandende turf omhoog kon worden gebracht. 

 

Op 26 juni 1535 werd in Kampen het bestek opgemaakt voor de bouw van een 

nieuwe ‘vuerboete’ op Ens. Het werk werd voor 1260 carolus gulden gegund aan de 

aannemer Cornelis Meeuwsen. Het bestek bestaat uit een beknopte beschrijving 

van de belangrijkste onderdelen met een schets van de voorgevel. Daaruit valt af te 

leiden dat de vuurbaak een vrij plomp vierkant gebouwtje moet zijn geweest, waarin 

op een rooster een kolenvuur werd gestookt. Door de schippers werd deze baak die 

nabij zijn voorloper was geplaatst ‘de Kaap’ genoemd. 

 

In maart 1636 besloten de Staten van Overijssel vijfentwintig gulden te betalen aan 

Jan Klaassen op Ens als vergoeding voor het gebruik maken van zijn land voor de 

bouw van de vuurbaak. Vier jaar later werd besloten de vuurtorenwachter op Ens 

van een ‘bekwaame wooning’ te voorzien. Aan wie de zorg voor de vuurbaak in de 

zeventiende eeuw was toevertrouwd is niet bekend. Wel weten we dat Antony Clijn, 

koster en schoolmeester op Ens tussen 1688 en 1706 de functie van stoker 

begeerde zodat ‘hy met sijn vrouw en vier kinderen mochte komen te bestaan’. 

 

In 1708 klaagden de Staten van Overijssel erover dat het stoken op de vuurtoren 

van Ens meer kostte dan elders. Jacobus Beeltsnijder uit Amsterdam, de 

leverancier van de steenkool probeerde de situatie voor de Staten te verduidelijken. 

Hij deelde hun mede dat het hem alleen was toegestaan kolen op afroep te leveren. 

Brandstof inkopen mocht hij uitsluitend indien erom gevraagd werd en dan alleen 

nog maar in kleine hoeveelheden. Bij andere vuurbakens was dat beter geregeld; 

indien er een partij goedkope eerste kwaliteit kolen uit Schotland aankwam werd 



die aangekocht en benut voor het aanleggen van een grote voorraad. Beeltsnijder 

wees er bovendien op dat het rooster op de vuurtoren van Ens in vergelijking met 

andere vuurtorens erg wijde openingen had. In Ens konden alleen grote brokken 

steenkool worden gestookt zodat de steenkool eerst geselecteerd moest worden. De 

resterende kleine brokken waren echter moeilijk te verkopen. Op andere vuurtorens 

kon men alle formaten steenkool stoken wat natuurlijk de kosten sterk drukte. De 

gebrekkige aanvoer van steenkool voor de vuurbaak leidde ook tot klachten van 

schippers. Zij wensten een helder signaal en hadden geen boodschap aan het 

inefficiënte inkoopbeleid of aan een te grof rooster. 

 

In maart 1754 rezen er opnieuw problemen bij de aanvoer van steenkolen. Alex 

Henderson, werkzaam bij kolenleverancier Stupart & Henderson te Amsterdam, 

deed in een brief de situatie uit de doeken. Stoker Arent Joukes had nog maar voor 

een dag of twee brandstof in voorraad en hij wilde achthonderd waag kolen 

ontvangen. Hem werd zevenhonderd waag toegezonden. Henderson vermoedde 

echter dat er gerommeld was met de opgave van het aantal wagen dat jaarlijks 

nodig zou zijn voor de Ensser baak. In de boeken van zijn zaak had hij ontdekt dat 

in de voorgaande jaren iedere keer veertienhonderd waag nodig was geweest voor 

de toren in Ens. Op het Land Comptoir, waar men bijhield hoeveel kolen er jaarlijks 

verhandeld werden had men hem echter gezegd dat er in 1753 slechts 

elfhonderdvijftig waag naar Ens was verscheept. Stoker Arent Joukes beweerde 

echter dat hij in 1753 veertienhonderd waag had ontvangen. Blijkbaar had men de 

stoker van Ens minder kolen geleverd dan hij meende te hebben ontvangen. 

 

Om de kosten van de Ensser vuurbaak te drukken besloten de Staten van 

Overijssel in maart 1764 de leverantie van kolen vooraan openbaar aan te 

besteden. In oktober 1781 stelde waterstaatsopzichter E.P. Seidel de Staten voor 

dat vuurstoker Willem van Eerde voor privé-gebruik geen steenkool, maar turf zou 

gaan gebruiken. Dit zou een besparing van zesenzestighonderd gulden opleveren. 

Bovendien zou de turf gebruikt kunnen worden voor het aansteken van het vuur op 

de toren. Vanaf 1700 zijn er namen van stokers bekend maar waar zij woonden is 

niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk hadden zij een huis nabij de vuurbaak en de 

oude kerk. In 1806 is er sprake van een stokerswoning waarvan het dak hoog tegen 

de ruïne van de oude kerk is opgetrokken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderwijs op Schokland 
 
 
 
 
Hoewel er reeds voor de Reformatie in vele steden en dorpen van de Noordelijke 

Nederlanden gelegenheid was tot het volgen van onderwijs; dateert het eerste 

bericht over onderwijs op Schokland pas uit 1632. De Ensser schoolmeester 

Clement Foppen klaagde toen bij de classis Kampen dat door de inwoners van 

Zuid-Schokland zijn traktement niet werd betaald. Die classis bemoeide zich in de  

zeventiende een achttiende eeuw intensief met het onderwijs op Schokland. Net als 

in de rest van de Republiek stonden ook hier gereformeerden op de bres voor 

onderwijs aan brede lagen van de bevolking. Vooral godsdienstonderricht en het 

verwerven van enige bekwaamheid in lezen stonden hen daarbij voor ogen. De 

‘gronden der ware religie’ dienden te worden ingeprent. Vooral aan de jeugd moest 

degelijk onderwijs worden gegeven; zij immers zou de steunpilaar van de 

gereformeerde godsdienst moeten worden. Dat over Schokland dit doel niet werd 

bereikt zal gezien de eerder genoemde kerkelijke situatie in de zeventiende en 

achttiende eeuw geen verwondering wekken. 

 

Op Schokland hadden zowel Emmeloord als Ens een onderwijzer. De 

schoolmeesters werden door de gewestelijke overheid aangesteld maar de 

Kampense classis oefende wel invloed uit op de benoemingen. Niet zelden werd het 

onderwijzersambt gecombineerd met dat van koster of voorzanger. In dergelijke 

gevallen werd een onderzoek ingesteld naar de geschiktheid van de kandidaat. Een 

interessant geval in deze vermelden de acta van de klassikale vergadering uit 1649. 

Emmeloord had toen een lutherse schoolmeester. Pas nadat hij zich door dominee 

Franciscus Stallyn in de gereformeerde leer had laten onderrichten kon hij de ‘akte 

van de schoolmeesteren’ ondertekenen. Dit onderricht nam vier maanden in beslag. 

 

De toestand van het onderwijs op Schokland was in de eerste helft van de 

zeventiende eeuw niet erg rooskleurig. De gereformeerde schoolmeesters werden 

door de overwegend katholieke bevolking onvriendelijk bejegend en konden 

nauwelijks rondkomen van het hun toegezegde salaris. Ook klaagden ze over de 

slechte huisvesting. De classis Kampen stond nauwelijks middelen ter beschikking 

om verbetering in deze situatie van de eilanders af te dwingen. Dat leidde ertoe dat 



ze bij tijd en wijle haar toevlucht nam tot maatregelen die geenszins de goedkeuring 

van de overheden konden wegdragen. Zo liet de classis in 1636 de schout en 

kerkmeesters van Emmeloord in Kampen gijzelen. Uit de gelden die vrijlating op 

borgstelling opleverde betaalden ze onder andere de schoolmeester. Nog jaren 

daarna zou de klassikale vergadering zich moeten verdedigen tegen dit optreden. 

 

Toen in 1663 de schoolmeester van Emmeloord overleed aarzelden de inwoners van 

Noord-Schokland niet diens weduwe uit haar huis te zetten en een katholieke 

onderwijzer te benoemen. Vervolgens kreeg dominee Johannes Zandes geen 

toestemming meer om godsdienstonderwijs te geven. Van gereformeerde zijde 

werden uiteraard pogingen in het werk gesteld om deze toestand ongedaan te 

maken. De Amsterdamse burgemeesters die Heren van Urk en Emmeloord waren 

toonden zich lange tijd weinig ontvankelijk voor de klachten van gereformeerde 

zijde. In 1671 deelden ze de Synode van Hoorn mede dat de ‘rouwe’ eilanders hun 

kinderen toch niet naar een gereformeerde schoolmeester zouden sturen en daartoe 

ook niet konden worden gedwongen. Pas in 1684 toonden ze zich bereid een 

gereformeerde schoolmeester te benoemen: Paulus Kley. Omdat deze was 

aangesteld ‘tot voorstant der ware Gereformeerde religie’ werd hij door de bevolking 

geboycot. 

 

In juni 1690 bleek er weer een katholieke onderwijzer actief in Emmeloord. In 

september van dat jaar bood de Kampense schoolmeester Berent Hofstede de 

classis aan het onderwijs op Noord-Schokland waar te nemen. Dit aanbod werd 

geaccepteerd. Als salaris zou Hofstede ‘jaarlycken voor synen dienst hebben te 

genieten een hondert silveren ducatons, doch onder conditie, dat hy in de school 

niet alleene de turf voor de kinderen soude beschaffen, maer oock besorgen, dat 

selve met boecken, papier, pennen en inckt en al ’t geen welck om lesen en 

schryven te leeren ervordert wordt, sonder der selver beswaer en op syne kosten 

souden worden voorsien.’ Op de provinciale synode van 1691 te Zwolle deelde 

dominee Abraham Riet mede dat de Emmeloordse school floreerde en dat ’s winters 

zeker 80 leerlingen de lessen bijwoonden. 

 

In 1692 werd Klaas Bartelsen Kok tot schoolmeester in Emmeloord benoemd. Hij 

oefende deze functie uit tot zijn dood in februari 1730. Zijn opvolger werd de 

Blokzijler Jan de Wit die in het huwelijk trad met Klaas’ dochter Zwaantje. In het 

Kerkboek van Ens staat vermeld dat Jan de Wit ‘niet wel bij sijn sinnen’ was en dat 

zijn broer Boldewijn hem enige tijd heeft vervangen. Dit moet hebben 

plaatsgevonden tussen 1740 en 1743. In dat laatste jaar kwam een zekere Boele 

Lamberts uit Noordwout als hulpkracht naar Emmeloord. De dood van Jan de Wit 

in 1748 maakte voor Lamberts de weg vrij een vaste aanstelling als onderwijzer te 

verwerven. Van zijn nieuwe positie heeft hij echter niet lang kunnen profiteren; hij 

overleed in 1753. Als zijn opvolger werd benoemd Jan Jansz. de Wit, de tweede 

zoon van eerder genoemde Jan de Wit. Hij oefende zijn onderwijzersfunctie 

tweeënveertig jaar lang in Emmeloord uit. De Wit werd in 1795 gedwongen zijn 

ambt neer te leggen. De officiële reden voor zijn ontslag was dat hij wat doof begon 



te worden maar in feite had zijn vertrek te maken met de veranderingen die de 

Bataafse omwenteling teweegbracht. Door de staatkundige erkenning van vrijheid 

van godsdienst was het mogelijk geworden een katholiek tot schoolmeester te 

benoemen. Zodoende kon de roomse Hendrik Mommendé op Emmeloord de plaats 

innemen van de oude protestantse schoolmeester De Wit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
De dokter heet chirurgijn 
 
 

 

 

Tot 1807 was de gezondheidszorg van Emmeloord in handen van chirurgijn 

Hendrik Mommendé (1760-1807) die in 1796 ook tot schoolmeester werd benoemd. 

Daarnaast fungeerde hij als secretaris van de municipaliteit en als voorzanger van 

de statie van Sint Michael. Hij werd bijgestaan door een vroedvrouw waarvoor in de 

nazomer van 1800 de Alkmaarse Geertruij Ulrich werd aangetrokken. Aangezien 

Geertruij zich bij tijd en wijle liet ontvallen dat ze zou vertrekken indien elders 

goede vooruitzichten zouden bestaan besloot het Emmeloordse bestuur haar te 

ontslaan per 1 november 1803. De onverwachte opzegging moet haar en haar 

echtgenoot Bernardus van Kleef onaangenaam hebben verrast. Hoewel Geertruij 

Ulrich zich verzette tegen de benoeming van een nieuwe vroedvrouw moest ze 

lijdzaam toezien hoe de veertigjarige chirurgijnweduwe Anna Theresia Carpentier 

uit Bunnik werd benoemd. Ze wist echter wel te bewerkstelligen dat ze haar woning 

niet hoefde te verlaten. Dat bracht het bestuur van Emmeloord in de problemen 

aangaande de huisvesting van Anna Carpentier. Gelukkig loste zich een en ander 

op door het huwelijk van dokter Mommendé met de pas benoemde vroedvrouw op 

30 januari 1804. 

 

Toen Mommendé in december 1807 stierf deden zich op allerlei terreinen 

problemen voor omdat de overledene vele zeer uiteenlopende functies had vervuld. 

Op medisch terrein schoot men van landswege Schokland te hulp: het rijk zou 

tweehonderdvijftig gulden bijdragen in het salaris van een medicus terwijl de 

weduwe van Mommendé honderd gulden per jaar zou ontvangen zolang zij haar 

taak als vroedvrouw van Emmeloord getrouw bleef waarnemen. Op 3 oktober 1808 

werd op een traktement van vijfhonderd gulden per jaar Caspar Sonderman, 

voorheen heelmeester ten plattelande en vroedmeester te Goor, door de landdrost 

van Overijssel op Schokland benoemt. 

 

Sonderman kreeg het huis van de weduwe Mommendé als woning toegewezen. 

Aangezien de familie Van Kleef-Ulrich nog steeds het vroedvrouwenhuisje bewoonde 

restte de weduwe niets anders dan haar onderdak te zoeken in ‘een miserabele en 



tegen slegt weerden niet bestand zijnde loos’. De gemeente kon haar geen betere 

woning in het vooruitzicht stellen. Hoewel het touwtrekken over de woningen 

voortduurde mag worden aangenomen dat men tenslotte tot een vergelijk is 

gekomen immers zowel Anna Mommendé als het echtpaar Van Kleef zijn tot hun 

laatste levensdag op Schokland blijven wonen. 

 

In 1821 bestond het medisch team op Schokland uit vier personen: de medicus 

Sonderman, de Emmeloordse vroedvrouw Mommendé-Carpentier, de Ensser 

vroedvrouw Jetske Sijbes en de ‘Heelmeester ten Plattelande’ Martinus van Kleef. 

De laatste was een zoon van Geertruij Ulrich en Bernardus van Kleef. Hij 

assisteerde Sonderman vermoedelijk sinds 1820 en volgde hem na zijn 

pensionering in de herfst van 1825 op. 

 

In de eerste helft van 1825 nam Van Kleef de praktijk van Sonderman een aantal 

maanden waar. Sonderman had Schokland namelijk verlaten na de stormramp van 

februari. Deze omstandigheid en ook het feit dat het gemeentebestuur van het 

eiland dat beide vroedvrouwen ‘oud en arm en nu onbekwaam’ achtte leidden ertoe 

dat de Overijsselse gouverneur begin februari werd gevraagd Van Kleef op kosten 

van de provincie als ‘heel- en vroedmeester’ te laten fungeren. Tijdens de 

stormvloed had Van Kleef zijn eigen leven kunnen redden maar was hij wel al zijn 

instrumenten en medicijnen kwijtgeraakt. Vanuit Vollenhove voorzag men hem 

‘gracieuselijk’ van enige medicijnen maar deze hulp was onvoldoende om adequaat 

te kunnen optreden. Daarom staakte Martinus van Kleef al spoedig zijn 

werkzaamheden en verliet Schokland voor enige tijd. Pas toen Gedeputeerde Staten 

van Overijssel op 5 juli 1825 besloten de betaling van de aan de heer Van Kleef 

geleverde geneesmiddelen en instrumenten voor hun rekening te nemen, verklaarde 

de medicus zich bereid ‘naar dat Eiland terug te keeren ter aanwending van de 

vereischte genees- en heelkundige hulp’. 

 

Intussen was medio mei Jetske Sijbes gestorven. In haar plaats werd op 18 oktober 

1825 Wibbina Dekker tot vroedvrouw van Ens benoemd. Tegelijkertijd kreeg Van 

Kleef zijn definitieve aanstelling omdat Sondermans sinds een maand van een 

pensioen genoot. In tegenstelling tot zijn voorganger woonde Van Kleef op Ens en 

huwde daar met Aleid Derks. Nadat hij in de zomer van 1832 zelf op Emmeloord 

nog geneeskundige hulp had verleend aan enkele cholerapatiënten werd hij in 

augustus samen met drie van zijn kinderen slachtoffer van deze besmettelijke 

ziekte. Over deze sterfgevallen verklaarde burgemeester Gillot later ‘dat het 

huisgezin van genoemde M.B. van Kleef van geen slordigheid maar wel van een zeer 

onregelmatige levenswijze en van al te veel sterkedrank gebruikt beschuldigd is’. 

 

Als opvolger van Van Kleef werd een zekere J.B.F. Reichman aangetrokken. Deze 

beklaagde zich bij de gemeente nogal over de bekrompenheid van zijn woning en 

wenste het gemeentelijke huis dat vroeger door de vroedvrouw werd bewoond met 

zijn woning te verbinden. De gemeente verzette zich hiertegen. Hoe het geschil werd 

beslecht is niet bekend. Wel weten we dat Reichman in het najaar van 1833 ziek 



was en op 7 november overleed. 

 

Het heengaan van de geneesheer bood burgemeester Gillot een goede gelegenheid 

de reorganisatie van de medische verzorging op Schokland te bepleiten. Naar 

Gillots oordeel zou voor de gehuchten Middelbuurt en Zuidert een vroedvrouw 

moeten worden aangenomen. Daarnaast zou er in plaats van een 

plattelandsheelmeester een bekwame ‘medicinae-chirurg-docter’ moeten worden 

aangetrokken. Zou een dergelijke uitgave niet uit de provinciale kas kunnen 

worden bekostigd dan zou dat uit de rijksmiddelen dienen te gebeuren. Gillot wees 

erop dat een dergelijk voorstel allerminst ongerijmd was omdat Schokland bij 

ongunstig weer veel ongemak ondervond van vreemdelingen en schippers die daar 

hun toevlucht zochten. Op het tijdstip dat Gillot zijn voorstel lanceerde herbergde 

Schokland circa tachtig vreemde vaartuigen. Over vroedvrouw Carpentier merkte 

de burgemeester tenslotte nog op dat deze reeds dertig jaar vroedvrouw was en op 

een goede staat van dienst kon bogen maar dat zij echter ‘bij de minste aanstoot 

weder te bed’ lag. 

 

Aan de wensen van Gillot werd niet geheel tegemoet gekomen want de nieuw 

benoemde geneesheer, Hendrik Ringeling uit Amsterdam was op het ogenblik van 

zijn indiensttreding nog geen gekwalificeerd arts. Hij kreeg dan ook alleen maar een 

voorlopige aanstelling. De definitieve volgde eerst in september 1835. De 

burgemeester was desondanks zeer ingenomen met de komst van Ringeling. Niet 

minder enthousiast was Gillot over de nieuwe vroedvrouw Schuurmans, die 

Emmeloord als domicilie kreeg toegewezen. Het voornemen de medische verzorging 

op Schokland straffer te organiseren kwam tot uitdrukking in de instructie die de 

Overijsselse gedeputeerden op 28 januari 1834 opstelden voor de ‘heelmeester ten 

plattelande’ en de ‘vroedmeester’ op het eiland Schokland. 

 

Ringeling greep zijn verblijf op Schokland aan om zich verder te bekwamen in de 

geneeskunde. Op 23 maart 1836 promoveerde hij te Amsterdam in de verloskunde. 

Inmiddels had hij gesolliciteerd naar een functie als arts in Muiden. Per 1 juli 1836 

verliet hij Schokland. Zijn opvolger werd C.L. Meijer, een geneesheer die een brede 

belangstelling aan den dag legde voor alles wat zich op het eiland afspeelde. Om 

wat meer te weten te komen over de Ensser kerkruïne verrichtte hij zelfs 

oudheidkundig bodemonderzoek op Schoklands Zuidpunt. Mees liet zich in 1847 

waarderend uit over de kwaliteiten van de Schoklandse geneesheer: 

 

Door zich nimmer te ontsien als zijn hulp wordt ingeroepen, door zijne kunde en zijne 

zeer net ingerigte en welvoorziene apotheek, heeft hij zich het geheele vertrouwen 

weten te verwerven.  

 

Dit vertrouwen was ook wel noodzakelijk in tijden van epidemieën zoals in 1849 en 

1854. In deze jaren werd Schokland net als in 1832 getroffen door de cholera 

asiatica. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Plannen voor ontruiming 
 
 
 
 
Hiervoor is reeds herhaaldelijk ter sprake gekomen dat de landsregering en het 

provinciaal bestuur Schokland financieel tegemoet moesten komen. Het ontbreken 

van mogelijkheden om landbouw te bedrijven en de zeer wisselende en doorgaans 

lage inkomsten uit het visserijbedrijf maakten een groot deel van de Schokker 

bevolking en bijgevolg ook de gemeente Schokland armlastig. Ondersteuning was 

dus noodzakelijk. Ook de waterstaatswerken vroegen jaarlijks grote sommen gelds. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gemeente Kampen er in 1812 niets voor 

voelde Schokland te incorporeren; het stadsbestuur vreesde vooral een grote 

verzwaring van de financiële lasten. Van 1821 tot 1852 hebben Provinciale Staten 

van Overijssel Schokland jaarlijks een subsidie toegekend als tegemoetkoming in 

de kosten van de gemeentelijke huishouding. In laatstgenoemd jaar heeft het Rijk 

deze ondersteuning overgenomen omdat de provincie niet langer bereid was op te 

draaien voor de instandhouding van het eiland. Hoe ernstig de financiële situatie 

was bleek in 1856. Bij Koninklijk Besluit van 14 november werd de gemeente 

Schokland ‘onvermogend’ verklaard. 

 

Hoewel de geringe welstand van de Schokker bevolking algemeen bekend was 

werden de gemoederen over de situatie op het eiland pas goed wakker geschud door 

de stormrampen van 1824 en 1825 waarbij zowel mensenlevens als woonruimte en 

land verloren gingen. Ook in de winter van 1830 was de toestand uiterst precair. 

Her en der in het land verschenen oproepen tot ondersteuning van de bevolking 

van Schokland. Zo wendde een aantal bestuursleden van de Kampense afdeling 

van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen zich op 14 februari tot de bevolking 

van Kampen met de vraag om hulp want ‘Onder de bewoners van het naburige 

Schokland is het gebrek aan de dringende levensbehoeften tot eene voorbeeldloze 

hoogte geklommen. De lange en buitengewoon felle winter heeft, op weinige na de 

gansche bevolking van dat eilandje in de diepste ellende gestort’. Zonder spoedige 



bijstand zouden zij ‘een wisse prooi worden van den honger’. 

 

Ook in de jaren daarna was de toestand weinig rooskleurig. Regelmatig verschenen 

er oproepen tot liefdadigheid in nieuwsbladen als de Kamper Courant, het Algemeen 

Handelsblad en de Haarlemse Courant. Burgemeester Gillot schreef: ‘niet alleen zitten 

de mensen in bitterste nood, 100 haarden zonder brandstof, 500 mensen zonder 

een bete broods! Men vraagt elkander ’s morgens: zouden er ook doden wezen’. 

Inmiddels was een Commissie voor de Noodlijdende, geformeerd die de bedeling van 

de Schokker bevolking reguleerde. In 1839 schreef die commissie aan de 

Overijsselse Gedeputeerde Staten dat de nood onder de bevolking tot ongekende 

hoogte was gestegen. De mensen hadden zelfs het meest onontbeerlijke verkocht 

toen in de zomer ook de visserij geen dagelijks brood meer opleverde. Potten, ketels, 

bedden en zelfs vissersgereedschap waren door de Schokkers verkocht zodat 

‘wanneer het de Voorzienigheid mocht behagen dat er nog visch in de zee mocht 

komen; zij ook buiten staat zijn hun brood te verdienen’. In 1840 waren er volgens 

de commissie honderdzevenentwintig behoeftige huisgezinnen bestaande uit 

vijfhonderdtwintig personen. Het eiland telde toen een bevolking van 

zeshonderdvijfennegentig zielen. 

 

Om de armoede enigszins te bestrijden was het op Schokland tot de oprichting van 

twee callicotweverijen gekomen. Soelaas bleken ze echter niet te bieden, er werkten 

hoofdzakelijk kinderen. Inzamelingen van geld en goederen van buiten Schokland 

moesten er elk jaar weer voor zorgen dat de Schokker bevolking zo goed mogelijk de 

winter doorkwam. De Commissie voor de Noodlijdenden verdeelde de ingekomen 

giften. De verdeelsleutel was vermoedelijk gerelateerd aan de verhouding tussen de 

kerkelijke gezindten: eenderde van het ingezamelde ging naar de protestanten, 

tweederde naar de katholieken. Pastoor Terschouw klaagde er in 1858 echter over 

dat de protestanten ook zelf waren gaan collecteren en dat zij daardoor tien maal 

zoveel ontvingen als de katholieken. 

 

De jaarlijkse inzamelingen brachten geen verandering in de armoedige toestand op 

het eiland. Volgens een Monnikendammer leidden ze daarentegen wel tot een 

zekere zorgeloosheid bij de bevolking. De Schokkers rekenden erop dat als de nood 

aan de man kwam er wel weer een beroep op menslievende landgenoten gedaan 

zou kunnen worden. Ze zouden ook geen poging doen zijn om iets nieuws te 

ondernemen. En als er iets te verdienen viel in de visserij dan waren ze lichtvaardig 

in de besteding van hun inkomsten en legden geen spaarzaamheid aan den dag. 

 

De uitzichtloze situatie waarin Schokland verkeerde deed bij de provinciale- en 

rijksoverheden het besef ontstaan dat alleen ingrijpende maatregelen tot een 

oplossing zouden kunnen leiden. Het bezoek dat de Overijsselse Commissaris des 

Konings op 21 augustus 1854 aan Schokland bracht mocht bij vele eilanders nog 

de verwachting hebben gewekt dat meer overheidssteun op komst was; in feite 

betrof het hier een inspectievisite inzake de onhoudbare toestand waarin 



Schokland verkeerde. Het bezoek had tot gevolg dat voor het opknappen van de 

verwaarloosde woningen op de Zuidert geen overheidsgeld ter beschikking werd 

gesteld. Daarentegen werd juist de afbraak van de huizen gestimuleerd door het 

verstrekken van schadevergoedingen aan de bewoners. Deze ontruimden in 1855 

de woonterp zonder morren en vestigden zich in de Middelbuurt en Emmeloord. 

 

Of de verplaatsing van de bevolking van de Zuidert naar Ens en Emmeloord door de 

overheid werd beoogd mag worden betwijfeld. Er werd door deze migratie namelijk 

niets verbeterd aan de situatie op het eiland. Slechts een algehele ontruiming van 

Schokland zou de bewoners kunnen bewegen elders een nieuw bestaan op te 

bouwen. Dan pas zou hun afhankelijkheid van de bedeling kunnen verminderen. 

Dan ook zouden de overheidsbijdragen aan de gemeentekas van Schokland komen 

te vervallen. In 1857 staken de geruchten de kop op dat er een plan in de maak 

was, dat de ontruiming van het Zuiderzee-eiland beoogde. Na vragen in de Tweede 

Kamer daaromtrent verklaarde de regering dat een dergelijk plan inderdaad 

‘onderwerp van onderzoek’ uitmaakte. Hoewel een nadere toelichting niet gegeven 

werd, merkte de regering wel op: ‘al moge de maatregel tot ontvolking van het 

eiland worden uitgevoerd zal het toch als bolwerk voor de vaste kust behouden 

moeten blijven en de daartoe aanwezige waterstaatswerken in stand gehouden 

moeten worden’.  

 

Pastoor Terschouw die zijn bezorgdheid over de armoedige toestand op Schokland 

nimmer onder stoelen of banken had gestoken greep het antwoord van de regering 

aan om in enkele verzoekschriften de ontruiming van Schokland met kracht te 

bepleiten. Begin februari 1858 richtte hij zich zowel tot de Tweede Kamer als tot de 

Overijsselse afgevaardigden daarin. Hij benadrukte in zijn petities telken de 

onthoudbare situatie en wees op de vergeefse pogingen die tot nu toe waren 

ondernomen om de nood te lenigen. Terschouws betoog maakte nogal indruk in de 

Tweede Kamer en op 23 april werd besloten het verzoekschrift ‘neder te leggen ter 

griffie en een afschrift daarvan te zenden aan den Minister van Binnenlandse 

Zaken; met het verzoek om zooveel mogelijk te mogen worden bekend gemaakt met 

den toestand der bedoelde bevolking en met de middelen die van regeringswege 

mogten aangewend of beraamd zijn om in haar zoo het schijnt deerniswaardig lot te 

voorzien’. Met nadruk werd gevraagd om inlichtingen aangaande ‘wat onlangs door 

de nieuwsbladen is vermeld over een afdoenden maatregel welke ten aanzien der 

bewoners van Schokland zoude zijn genomen’. De indiening van en toelichting op 

het wetsontwerp tot ontruiming van Schokland tijdens de Tweede Kamerzitting van 

23 september 1858 beschouwde de regering als een afdoende reactie op dit verzoek 

om informatie. 

 

In de toelichting van het wetsontwerp wees de minister van Binnenlandse Zaken 

erop dat op Schokland ‘niets te verdienen’ viel en dat met name gedurende de 

winter de toestand der Schokkers hoogst beklagenswaardig was. In deze situatie 

was hulp van het Rijk onontbeerlijk gebleken voor de gemeentelijke huishouding. 

De jaarlijks terugkerende overheidsbijdrage leverde volgens de minister echter 



‘geenerlei nut’ op en leidde ertoe dat een deel der bevolking het ‘kommervol leven’ 

bleef voortzetten. Om aan deze toestand een einde te maken was van provinciale 

zijde voorgesteld het eiland ‘bij minnelijke schikking’ te ontruimen. Omdat de 

Schokkers nogal gehecht waren aan hun geboortegrond moest worden voorkomen 

dat ze zich na de ontruiming toch weer op het eiland zouden vestigen. Daarom was 

de staat van plan zich in het bezit te stellen van alle gronden. Ten einde een 

daadwerkelijke ontruiming te realiseren ‘moest de schadeloosstelling aan de 

Schokkers voor den afstand van hunnen grond en voor hunne verhuizing... 

eenigszins ruim gesteld worden’. De regering had de percelen en de woningen door 

een deskundige laten schatten en was bereid 2¼ maal de geschatte waarde te 

betalen met per gezin een bedrag van honderd gulden als tegemoetkoming in de 

verhuiskosten. Deze schadeloosstelling viel volgens de minister op Schokland in 

goede aarde. 

 

Na zich van de medewerking der ambtenaren op het eiland verzekerd te hebben liet 

de Regering aan elk inwoner voorloopig het voorstel doen om tegen betaling eener 

som naar bovenstaande grondslagen berekend den hem toebehoorenden grond aan 

het Rijk af te staan die grond te ontruimen, de afbraak weg te voeren en het eiland 

met zijn gezin te verlaten. Dit voorstel vond algemeenen bijval en de Schokkers 

verklaarden zich allen schriftelijk bereid om op de gestelde voorwaarden het eiland 

te verlaten. Daartoe heeft zeker niet weinig bijgedragen de herinnering aan het 

gebrek dat zij in den afgeloopen winter hebben geleden. 

 

De minister verklaarde verder dat hij het Zuiderzee-eiland na de ontruiming bij de 

gemeente Kampen wilde voegen. Kampen was ‘het digst bij Schokland gelegen’ en 

de plaats ’waarmede de ingezetenen van dit eiland de meeste gemeenschap 

hebben’. De gemeenteraad van Kampen was niet erg blij met dit voornemen. Haar 

bedenkingen werden door de minister grotendeels als overdreven weggewuifd. De 

bewindsman bleek wel bereid nadere maatregelen te treffen aangaande ‘het 

toekomstige domicilie van onderstand der Schokkers’. Ook maakte hij duidelijk dat 

handel en scheepvaart van de ontruiming van Schokland niets te duchten zouden 

hebben: ‘de werken die tot behoud van het eiland en van de haven strekken zullen 

voortdurend worden onderhouden en de lichttoren in stand blijven. Voor een en 

ander zullen enkele personen op het eiland moeten blijven wonen die in geval van 

nood aan schepelingen de vereischte hulp zullen kunnen bieden’. 

 

Het wetsontwerp werd aan het oordeel van een vijftal rapporteurs onderworpen. 

Reeds op 4 oktober 1858 hadden zij hun voorlopig verslag gereed. Daaruit blijkt dat 

het ontwerp brede steun genoot ook al waren er een aantal bedenkingen van vooral 

financiële aard. Deze bezwaren konden door de minister in een Memorie van 

Antwoord van 19 oktober gemakkelijk worden gepareerd. De aanneming van het 

wetsontwerp door de Tweede Kamer op 17 november 1858 vond zonder 

beraadslaging en met algemene stemmen plaats. Hetzelfde gold voor de 

behandeling in de Eerste Kamer. Daags na de aanneming aldaar op 15 december 

volgde de koninklijke bekrachtiging van de wet. Publicatie vond plaats in het 



Staatsblad van 22 december 1858. 

 

Terwijl in Den Haag het wetsontwerp werd behandeld had op Schokland, in 

tegenspraak met de ministeriële toelichting nog niet iedereen schriftelijk ingestemd 

met de ontruiming. Bij een zitting die notaris Scriverius uit Kampen begin 

december in Ens hield ter tekening van de ontruimingsvolmachten kwamen bijna 

honderd opgeroepen personen niet opdagen. De notaris besloot daarom een extra 

zitting te houden op 16 december in het logement tegenover de Kampense 

IJselbrug. Bij de afwikkeling van deze zaak werd ook nog een tweede notaris uit 

Kampen ingeschakeld: de heer Rambonnet. Deze klaagde steen en been over de 

verwarrende administratie rond de volmachten. Hij beweerde dat er zo onachtzaam 

te werk was gegaan en zo weinig gelet op de schrijfwijzen der namen dat de meeste 

stukken niet bruikbaar waren. Ook waren aparte volmachten nodig voor hen die 

niet konden schrijven. Deze moesten gelegaliseerd worden door de Zwolse 

rechtbank wat de procedure aanmerkelijk verlengde. Ook waren er problemen met 

talrijke onbestelbare oproepen. Hoe een en ander uiteindelijk is afgewikkeld 

onttrekt zich aan onze waarneming. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ontruiming 
 
 
 

 

Hoewel de beslissing om Schokland te ontruimen nog in 1858 was genomen, 

duurde het tot 1 maart 1859 eer burgemeester Gillot publiekelijk bekend kon 

maken dat de ontvolking was goedgekeurd en dat de bewoners binnen vier 

maanden hun eigendommen moesten hebben afgebroken en weggevoerd. Enige 

tientallen Schokkers hadden dit bericht niet afgewacht en het eiland reeds in het 

najaar van 1858 verlaten. De meeste inwoners maakten echter pas aanstalten tot 

vertrek na Gillots bekendmaking. 

 

Nu aan ontruiming niet meer te ontkomen viel doemden er voor de burgemeester 

toch nog problemen op. Verschillende Schokkers bleken weinig zin te hebben om 

hun huis te verlaten of wensten een vergoeding voor het afbreken van de woning. 

Om de ontvolking te stimuleren zegde de Overijsselse Commissaris des Konings op 

17 maart 1859 toe dat er aan de vertrekkenden bedragen variërend tussen de 

twintig en honderd gulden mochten worden uitgekeerd. Deze vergoedingen moeten 

als voorschotten op de uiteindelijke schadeloosstellingen worden beschouwd. Met 

de uitbetaling van de gelden werden de burgemeester en enige notabelen van het 

eiland belast; zij vormden de Commissie voor de Ontruiming. Behalve burgemeester 

Gillot maakten pastoor Terschouw, predikant J.C. Riethagen en onderwijzer A. 

Legebeke deel uit van deze commissie. In een register werd bijgehouden aan wie 

betalingen werden gedaan en hoe de afbraak van de huizen en de ontvolking van de 

woonbuurten vorderde. 

 

De meeste inwoners van Schokland vestigden zich op de oost- en westwal van de 

Zuiderzee. Slechts enkelen bouwden elders een nieuw bestaan op. De meeste 

Schokkers trokken naar de gemeente Kampen hoewel ze daar niet met open armen 

werden ontvangen. Binnen de stadspoorten werd hen geen plaats gegund. Daarom 



streken ze massaal neer in het vissersdorpje Bunnepe. Eind 1859 woonden er 

eenentwintig gezinnen (97 personen) op een stuk grond dat oorspronkelijk was 

gekocht door onderwijzer A. Legebeke. Hun huisjes vormden later de zogenaamde 

Schokkerbuurt. In totaal vestigden zich maar liefst honderdnegenenvijftig gezinnen 

(470 personen) in de gemeente Kampen. Door de komst van de Schokkers kreeg 

vooral Bunnepe een ander aanzien. De huizen uit de Schokkerbuurt in Kampen 

zijn inmiddels overgebracht naar het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen nadat ze met 

afbraak werden bedreigd. De meeste Schokkers waren vissers en zorgden voor 

nieuw leven in de haven. Ook ontstonden er al gauw nevenbedrijfjes zoals rokerijen 

en vishandels. 

 

Na Kampen nam de gemeente Vollenhove de meeste Schokkers op; 

honderdnegenentwintig personen die deel uitmaakten van dertig gezinnen kregen 

er onderdak. Bij hun vestiging in Vollenhove kregen de eilanders alle medewerking 

van het gemeentebestuur dat in hun komst een welkome uitbreiding van de 

bedrijvigheid in de visserij zag. Bovendien werd zo het dalen van het inwonertal van 

de gemeente een halt toegeroepen. Vrijwel alle Schokkers die in 1859 in het 

overwegend protestantse Vollenhove kwamen te wonen waren katholiek. 

 

Een aantal Schokker gezinnen is na de ontruiming uitgeweken naar de westwal van 

de Zuiderzee. Ze vestigden zich vooral in Volendam waar aansluiting werd gezocht 

bij de katholieke gemeenschap. Opgemerkt moet worden dat verschillende 

gemeentebesturen op de westwal niet erg blij waren met de komst van de 

armoedige Schokkers. De burgemeesters van Enkhuizen, Monnikendam en 

Volendam hadden reeds in het voorjaar van 1858 aan burgemeester Gillot kenbaar 

gemaakt dat zij het weinig raadzaam achtten dat de Schokkers naar de westwal 

zouden uitwijken. Alleen Medemblik reageerde positief maar geen van de Schokkers 

heeft zich daar gevestigd. 

 

Aan het begin van de zomer van 1859 was de ontvolking van Schokland grotendeels 

voltooid. Daarom stond niets de liquidatie van de gemeente meer in de weg. Op 4 

juli ondertekende koning Willem 111 het besluit waarin de opheffing van de 

gemeente Schokland per 10 juli 1859 werd verordonneerd. Burgemeester Gillot 

kreeg vanaf die datum eervol ontslag. Sindsdien ressorteerde Schokland, conform 

de ontruimingswet onder de gemeente Kampen. Op 11 juli was deze in het bezit 

gesteld van alle documenten en roerende goederen welke tot dan toe onder 

burgemeester Gillot berustten. De inventaris die bij de overdracht werd opgesteld, 

vermeldt niet alleen gemeentelijk archivalia maar ook zaken als een achttiende 

eeuws katholiek doop- trouw- en begraafboek, een stembus, handbrandspuiten en 

het onderscheidingsteken van de burgemeester. Kampen kreeg ook het batige saldo 

dat in de gemeentekas aanwezig was: iets meer dan tweehonderdtweeenzeventig 

gulden. Tenslotte droeg burgemeester Gillot een strandvondst over: een sloep die op 

23 april was aangespoeld. 

 

Als een van de laatsten verliet pastoor Terschouw het eiland. Op 1 augustus 



celebreerde hij nog een mis in de parochiekerk van Emmeloord sloot daarna het 

gebouw en vertrok naar de vaste wal. Op 20 oktober ondertekende de 

aartsbisschop van Utrecht, Mgr. J. Zwijsen het besluit waarmee de parochie van de 

Heilige Michael ophield te bestaan. De kerk werd afgebroken en de bouwmaterialen 

werden samen met het meubilair naar Ommen overgebracht. De resterende 

schamele bezittingen van de Schokker kerk die reeds op 3 april waren 

geïnventariseerd werden voor tweederde toegewezen aan de parochie van Onze 

Lieve Vrouw Hemelvaart te Kampen en voor eenderde aan de Nicolaasparochie te 

Vollenhove. 

 

Na de ontvolking van Schokland bleef er slechts een handvol gebouwen op het 

eiland over: de pastorie en kerk op de Middelbuurt, enkele woningen en een paar 

schuurtjes in het noorden, en de lichtwachterwoning op de Zuidpunt. Alle zouden 

ten dienste komen van de waterstaatsfunctionarissen die tussen 1859 en 1941 tot 

eiland beheerden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Golfbreker in de polder 
 
 
 
 
De vorm van Schokland onderging na het midden van de negentiende eeuw weinig 

verandering meer. De waterstaatkundige zorg was zodanig effectief geworden dat de 

reeds eeuwen voortschrijdende afkalving van het eiland tot staan werd gebracht. 

 

Ook toen Schokland na de drooglegging van de Noordoostpolder deel uit ging 

maken van een groter grondgebied bleef de omvang van het eiland herkenbaar. In 

1942 lag Schokland als een platte heuvel te midden van de drooggevallen gronden. 

De algemene verwachting was dat de bodem van het eiland spoedig sterk zou dalen. 

Gezien de veenachtige ondergrond van Schokland behoorde volgens sommigen een 

inklinking van de bodem tot beneden het maaiveld van de nieuwe polder tot de 

mogelijkheden. Er zou zelfs een waterplas kunnen ontstaan op de plaats waar eerst 

een eiland lag. Hoewel er jarenlang water sijpelde uit de Schokker eilandheuvel, is 

de bodemdaling niet zo sterk geweest als werd verwacht. De inklinking bedroeg tot 

nu toe anderhalve meter terwijl de rond Schokland liggende voormalige zeebodem 

veertig centimeter daalde. Schokland is dan ook nog steeds als een, zij het 

bescheiden verhoging in het polderlandschap herkenbaar. De vorm van het eiland 

wordt nu geaccentueerd door boom- en struikbeplanting. Hierdoor verschilt het 

aanzien van Schokland sterk van de situatie van voor de drooglegging van de 

Noordoostpolder. Voor 1942 was op het eiland, op een paar boomgroepen na 

nauwelijks hoge begroeiing te vinden. Binnendijkse meertjes en riet- en grasland 

waren de voornaamste componenten van het Schokker landschap. Het hoger 

gelegen gebied ‘Het Zand’ deed dienst als schapenweide. Wie met een schip langs 

de oostzijde van het eiland voer kon op sommige plaatsen de branding van de 

westkust zien. Schokland was zo smal dat het wel een ‘dikke sajetten (niet gekamde 

wol) draad in zee’ is genoemd. 

 

Bomen waren er op het eiland alleen op twee langst bewoonde terpen te vinden. 



Kort na de ontruiming van 1859 werd op de Middelbuurt een aantal Hollandse 

iepen geplant. Een aantal jaren later werd ook Emmeloord van een dergelijke 

beplanting voorzien. Tegen het einde van de negentiende eeuw werden er ook nog 

enkele wilgen en kastanjebomen op Schokland gepoot. De boomgroepen van Ens en 

Emmeloord vormden na enige tijd belangrijke herkenningspunten voor de vissers, 

vrachtvaarders en zeilers op de Zuiderzee. Samen met de lichttoren op de Zuidpunt 

waren ze de kenmerken van de ‘golfbreker’ van Overijssel. 

 

Voor de flora van Schokland ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw 

wetenschappelijke belangstelling. Aangezien het eiland nauwelijks was bewoond, er 

weinig contacten met het vasteland waren en de grondbewerking niet voorkwam 

meenden onderzoekers hier een natuurlijke biotoop te kunnen aantreffen. De flora 

van Schokland werd in 1884 voor het eerst op de kaart gezet door de bioloog prof. 

dr. W.F.R. Suringar. Deze bezocht op 2 juli van dat jaar met een aantal studenten 

het eiland en stelde een lijst van veertig plantensoorten op. Latere onderzoekers 

hebben op deze incomplete inventarisatie voortgebouwd. Een eerste volledig 

overzicht van de Schoklandse flora probeerde J.J. Swart in 1929 te geven. Hij wees 

er toen nogmaals op dat de Schoklandse plantenverzameling slechts in geringe 

mate menselijke invloed had ondergaan. Bovendien zou de flora ondanks de open 

verbinding van vele plassen en sloten met de Zuiderzee en de regelmatige 

overspoeling van het zeer vlakke eiland met zout water een minder uitgesproken 

zoutminnend karakter hebben dan op Urk. Hij weet dit aan het geringere 

zoutgehalte van de Zuiderzee voor de Overijsselse kust. In 1933 constateerde een 

andere onderzoeker dat flora en fauna aan de oostzijde van het eiland een 

uitgesproken zoetwaterkarakter hadden. Kort daarvoor was er ook nog op gewezen 

dat Schokland met zijn honderd plantenvarianten als zeer soortenarm moest 

worden beschouwd. Om dat de meeste soorten slechts in geringe hoeveelheden 

voorkwamen en aanvoer van elders nauwelijks te verwachten viel werd de kans op 

uitsterven van sommige planten groot geacht. 

 

Toch maakte het landschap van Schokland op bezoekers steevast een 

overweldigende indruk. De één was gefascineerd door de schoonheid, de ander door 

de ongereptheid of de weerbarstigheid van de Schokker natuur. Weinig bekend is 

de lyrische ontboezeming die dr. J.H. Schuurmans Stekhoven jr. uit Utrecht in het 

tijdschrift De Wandelaar vastlegde. Hij bezocht in de zomer van 1933 het eiland met 

een aantal biologiestudenten. De indruk die Schokland op hem maakte gaf hij als 

volgt weer:  

 

Zelden heb ik zoo intens de wisselende stemmingen van een landschap ondergaan 

als gedurende ons verblijf op Schokland, zij het dat donkere wolken zich boven het 

bruine riet samenpakten, de zon straalde over de zee of wel de maan, haar baan aan 

den hemel beschrijvende, het rimpelige water één glanzende, schubbige, 

lichtflitsende maliënkolder deed schijnen terwijl boven ons de iepenbladeren zwart 

uitgeknipt tegen den hemel onwezenlijk afteekenden en wij ons zelf verloren voelden 

in den onmetelijken natuur. 



 

Waar ter wereld was de melkweg in het nachtelijk duister zoo indrukwekkend, 

schitterden de sterren zoo fel, niet gehinderd door het rosse licht der groote steden of 

teekenden vallende sterren zoo hun felle strepen aan het firmament? En hoe mooi 

was niet het uitzicht van den vuurtoren waar je het hele eiland in zijn volle lengte 

overzien kon waar scherp het bleekgroen der gemaaide grasvelden afsteekt tegen het 

donkere riet en als blinkende brokken de lagunen aan de westzijde zich uitstrekken 

en scherven van een tooverspiegel lijken. Aan alle kanten omringd door water en 

slechts door weinigen bewoond is dit land niet eenzaam. Er ligt iets verhevens over, 

iets van Gods own country, waar de geest heerscht over de wateren. Zoo hebben wij 

het allen min of meer gevoeld. 

 

In de landschapssituatie van Schokland bracht de drooglegging van de 

Noordoostpolder grote veranderingen. Niet alleen kwam het eiland ‘droog’ te liggen 

en werden er bomen geplant; ook werd de bodem geschikt gemaakt voor 

akkerbouw. Het kleidek is ondertussen door inklinking van de bodem bijzonder 

vast van structuur geworden. Het bewerken van deze landbouwgrond vraagt dan 

ook steeds weer speciale aandacht. Op het eiland is inmiddels een rijk gevarieerd 

dieren- en plantenleven ontstaan dat vergelijkbaar is met biotopen elders in 

Nederland. 

 

Zeker vanaf het droogvallen van de nieuwe polder leefden er gedachten om 

Schokland als landschappelijk element te behouden. Ir. G.A. Overdijkink, 

inspecteur van Staatsbosbeheer verklaarde dat er een beplanting zou worden 

aangebracht die het mogelijk moest maken ‘Schokland blijvend als een voormalig 

eiland te ervaren’. 

 

Om de begrenzing van Schokland aan te geven zou een omplanting met een 

bosstrook de duidelijkste oplossing zijn geweest. Op het nieuwe land kwamen 

slechts voor landbouw ongeschikte gronden als bosgebied in aanmerking. Dat soort 

gronden was alleen aan de westzijde van het eiland te vinden. Daar werd dan ook 

in de jaren 1952-1954 het zogenaamde Schokkerbos en een smalle westelijke 

boomomplanting aangelegd (totaal 85 hectare). Aan de oostzijde van Schokland 

werd de grens tussen de gronden op het voormalig eiland en in de polder 

gemarkeerd door een smalle met verschillende soorten struiken beplant talud. De 

drie historische woonterpen en het gebied bij de kerkruïne op de Zuidpunt werden 

aangegeven door aanplant van iepen; op Emmeloord en Ens stond reeds een aantal 

van deze bomen. Hoewel de jonge aanplant slechts deels overleefde markeert ze 

samen met haar meer dan honderd jaar oude soortgenoten de plaatsen waar de 

Schokkers voor de ontruiming hebben gewoond. 

 

Hier kan worden opgemerkt dat alle oude iepen op de Middelbuurt die zo goed de 

daling van de grondwaterspiegel na het droogvallen van de polder hadden overleefd 

inmiddels ten prooi zijn gevallen aan de storm die begin 1990 hevig huishield in 

ons land. 



 

De noordpunt van Schokland werd slechts van enkele verspreide boomgroepen 

voorzien. Dit gebeurde met opzet: zo was er blijvend uitzicht op de nieuwe 

polderhoofdstad Emmeloord die haar naam ontleende aan het noordelijk deel van 

Schokland. De haven van het oude Emmeloord werd geëgaliseerd en het 

havenbekken kreeg een bestemming als weiland. De dammen werden met bomen 

en struiken beplant waarbij de jongste delen voltooid in 1840 ter onderscheiding 

alleen van struiken werden voorzien. In 1983 werd deze begroeiing van de 

havendammen verwijderd voor een gedeeltelijke reconstructie van de oude 

Emmeloordse haven. Bij die reconstructie kreeg het havenbekken zijn oude omvang 

terug en werden steigers, afmeerpalen en ijsbrekers weer hersteld. Het water in het 

bekken bleef echter beperkt tot een kleine ondiepe poel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijkwerkers, vissers en rietsnijders 
 
 

 

 
Na de ontruiming van 1859 bleven er nog enkele personen ambtshalve op 

Schokland wonen: een rijksarbeider/lichtwachter op Emmeloord, een rijksarbeider 

op de Middelbuurt en een lichtwachter op de Zuidpunt. Zij waren in dienst van 

Rijkswaterstaat en stonden onder toezicht van een waterstaatsingenieur die niet op 

Schokland woonde. Tijdens de werkzaamheden voor het onderhoud van het eiland 

welke elk jaar tussen april en oktober plaatsvonden werd er een buitengewoon 

opzichter op Ens gestationeerd. Deze had de beschikking over enkele kamers in de 

voormalige Middelbuurtse pastorie. 

 

Er waren na de ontruiming van 1859 slechts enkele gebouwen op Schokland 

overgebleven: de pastorie en de kerk op de Middelbuurt, een woning en wat loodsen 

op dezelfde terp, enkele huizen en een paar schuurtjes in het noorden en een 

woning nabij de vuurtoren op de Zuidpunt. Aangezien de meeste gebouwen op 

Schokland eigendom waren van Rijkswaterstaat is er in onderhoudsbestek 

betreffende het eiland een en ander vastgelegd over de reparatie en de inrichting 

van de Middelbuurtse kerk en de behuizingen der functionarissen. De kerk was 

zeker 1867 in gebruik als overnachtingplaats van de dijkwerkers. Voor het 

dienstjaar 1867 moest er geleverd worden: ’20 stuks eenmans ijzeren kribben met 

bijbehorende stroozakken, ten genoege der Directie’. In 1875 was er behoefte aan 

een betere drinkwatervoorziening op Ens. De drinkwaterput die zeventien meter 

diep was moest worden uitgeboord ‘tot een diepte van dertig meter beneden het 

terrein of zooveel minder als blijken zal noodig te zijn om voldoend en goed 

drinkwater te verkrijgen’. In datzelfde jaar werd er een grote schoorsteen met vier 

stookplaatsen in de kerk aangebracht. Het aantal kribben was inmiddels gestegen 

tot dertig. De aannemer of uitvoerder van de waterstaatswerkzaamheden op 

Schokland had onderdak in een gebouw ten westen van de kerk en hij was 

gedurende zijn verblijf op het eiland meestal in de kost bij de Middelbuurtse 

rijksarbeider. 



 

Behalve dijkwerkers vonden ook schippers, vissers en rietsnijders een tijdelijk 

verblijf op of nabij Schokland. De laatsten woonden in de eerste helft van deze eeuw 

in een houten gebouw op de Middelbuurt. De schippers en vissers verbleven 

meestal aan boord van hun schuiten die in de Emmeloordse haven of op de rede 

van Ens voor anker lagen. ’s Winters verbleven er af en toe Urkers op Schokland. 

Zij maakten halt op het eiland als ze met hun ijsvlet een tocht van Urk naar 

Kampen maakten over de bevroren Zuiderzee. Bij slecht weer of invallende 

duisternis waren ze genoodzaakt te overnachten in het kerkje van de Middelbuurt. 

 

Toen de werkzaamheden voor de droogmaking van de Noordoostpolder een aanvang 

namen, waren ook regelmatig arbeiders die aan de ringdijk werkten op het eiland 

aanwezig. Zij woonden in het kerkje van de Middelbuurt. Nadat de dijk van de 

Noordoostpolder was gesloten en het wegpompen van het water een aanvang had 

genomen, naderde het tijdstip waarop de laatste vaste bewoners Schokland 

moesten verlaten. In de jaren 1928 tot 1941 woonden er nog drie gezinnen op het 

eiland, twee op Emmeloord en één op de Middelbuurt. Jan Spit was vanaf 1923 als 

eerste havenmeester/lichtwachter op Emmeloord gestationeerd. Daarvoor was hij 

twee jaar kantonnier (wegwerker op rijks- en provinciale wegen) op Ens geweest. 

Met zijn vrouw woonde hij in een rijkswoning die vaak werd aangeduid als het 

lichtwachterhuis. Harm Smit was de tweede havenmeester/lichtwachter op 

Emmeloord. Hij was gehuwd met een Urkse en had vier kinderen. Het gezin woonde 

in een huis dat Harms vader met toestemming van Rijkswaterstaat had laten 

neerzetten tussen de lichtwachterwoning en het Emmeloordse misthoorngebouwtje. 

De vergunning om een huis te bouwen mag opmerkelijk heten aangezien het de 

oorspronkelijke bevolking van Schokland niet was toegestaan zich weer op het 

eiland te vestigen. Smits huis is enige tijd na het droogvallen van de polder 

afgebroken. Zowel Jan Spit als Harm Smit vetrokken in december 1940 van het 

eiland: Spit werd sluiswachter bij De Voorst en Smit vestigde zich als 

gepensioneerd ambtenaar eerst in Genemuiden later in Kampen. De derde 

waterstaatfunctionaris, Jan Schuurman vertrok als laatste. Op 17 april 1941 zette 

hij bij een waterstand van slechts een halve meter met zijn vrouw en vijf kinderen 

koers naar Lemmer. Schuurman was in 1928 tot kantonnier op de Middelbuurt 

benoemd. Met tegenzin ging hij in 1941 in het Overijsselse Mariënberg werken te 

midden van boeren en ‘dood water’ zoals hij het zelf uitdrukte. Heimwee naar 

Schokland bleef hij houden. 

 

Na de drooglegging van de Noordoostpolder werd in en om het gebied van de nieuwe 

polder een aantal werkkampen gebouwd. Ze dienden ter huisvesting van de 

arbeiders die werden ingezet bij de ontginning en ontwikkeling van het nieuwe 

land. Ook op Schokland kwam een dergelijk kamp tot stand. Het werd tussen 

oktober 1941 en februari 1959 gedurende een viertal lange perioden bewoont. De 

polderarbeiders verbleven slechts tijdelijk op Schokland. Een permanente bewoner 

kreeg het eiland in 1946. G.D. van der Heide, belast met het oudheidskundig 

bodemonderzoek in het drooggelegde gebied nam toen met zijn vrouw de pastorie 



van de Middelbuurt als woning in gebruik. Tot 1874 bleef hij daar wonen. Daarna 

vestigde D. Landsman zich in het huis. Momenteel wordt de pastorie bewoond door 

een werknemer van het Museum Schokland. Inmiddels staan er ook vier 

boerderijen op het voormalig eiland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dure zeeweringen 
 
 
 
 
Zolang Schokland was omringd door water is strijd geleverd met de zee. Vooral in 

de winter had het eiland veel te duchten van storm en ijsgang. In het midden van 

de vorige eeuw beschermde een lage stenen dijk de westzijde van het eiland tegen 

het opdringende water. De oostwal was voorzien van paalschermen. In de tweede 

helft van de negentiende eeuw zijn deze schermen vervangen door een dijkje van 

basalt dat zo’n anderhalve meter boven de zeespiegel uitstak. 

 

Over de kruin van de oostelijke stenen zeeweringen was een smal looppad dat de 

Zuidpunt van Schokland en Emmeloord met elkaar verbond via de Middelbuurt. 

Een bezoeker van Schokland oordeelde aan het begin van deze eeuw dat dit pad 

nog smaller was dan de oude loopplank die voorheen achter de palenschermen was 

aangebracht. In 1933 constateerde een andere bezoeker dat de kruin van de 

oostelijke dijk was verbreed en zelfs gelegenheid tot fietsen bood. 

 

De jaarlijkse kosten voor het onderhoud van de zeeweringen waren reeds van 

oudsher aanzienlijk. Teneinde op deze kosten te bezuinigen kreeg een zekere P. de 

Waal in 1860 voor tweeëntwintigduizend gulden de opdracht de zeedijk en de 

paalwerken op Schokland gedeeltelijk op te ruimen. Achttiende eeuwse plannen 

voor het aan de zee prijsgeven van Emmeloord lagen aan deze opdracht ten 

grondslag. De Zwolse koopman en voorvechter van de binnenscheepvaart Willem 

Jan Schuttevaer wist schippers, Kamers van Koophandel en anderen te bewegen 

protest aan te tekenen tegen de ondergang van het noordelijk deel van Schokland. 

De deining die Schuttevaers actie veroorzaakte leidde ertoe dat vertraging optrad in 

de uitvoering van de werkzaamheden. Tenslotte besloot de minister van 

Binnenlandse Zaken op 31 augustus 1862 na een grondig onderzoek dat het beleid 

om het eiland te behouden zou worden voortgezet. 

 



In de winter van 1864-1865 had een storm flinke schade aangericht aan de 

paalschermen. Lange rijen palen waren zodanig ontwricht dat men ze moest 

‘overwinden of wel geheel uittrekken en vernieuwen’. Op sommige plaatsen waren 

ook hele stukken paalwerk door de zee meegesleurd. Om de kracht van het 

aanstormende water te breken ging men er in 1875 toe over stroomgaten, dammen, 

duikers en kleine bruggen aan te leggen. Ook werden er in de paalschermen 

slibvangers aangebracht. Zij dienden om het slib dat door het water werd 

meegevoerd op het eiland te houden. Hetzelfde doel hadden ongetwijfeld de 

beplantingen met riet en hanebollen. De gezamenlijke oppervlakte van deze 

rietlanden bedroeg in 1875 ongeveer twaalfduizend vierkante meter. 

 

Het meest heeft Schokland na de ontruiming te lijden gehad van de hevige 

stormvloeden van 1877 en 1916. Beide malen stond het eiland geheel onder water. 

Alleen de gebouwen en wat bomen staken boven de zeespiegel uit. In 1877 werd 

grote schade aangericht aan de terp die op de Zuidpunt was opgeworpen om het 

gebouwtje waarin een zelfregistrerende peilschaal was opgesteld te funderen. Er 

waren voorts op de buurten Zuidert, Ens en Emmeloord gaten in de steenglooiïng 

geslagen en heel wat palen verdwenen. In 1916 steeg het water bijzonder hoog 

maar de stand van 1825 werd niet bereikt. Een gedenksteen in de muur van de 

Middelbuurtse pastorie herinnert nog aan het uitzonderlijke waterpeil. 

 

De stormvloed van 1916 is ongetwijfeld een steuntje in de rug geweest van hen die 

zich inzetten voor de afsluiting en de (gedeeltelijke) inpoldering van de Zuiderzee. 

Twee jaar nadien kwam de ‘Wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee’ tot 

stand. Uit verschillende droogleggingplannen die in de loop van de negentiende en 

twintigste eeuw werden gemaakt blijkt dat Schokland deel zou gaan uitmaken van 

het in te polderen gebied. Wel is Schokland in sommige van die plannen aan de 

rand van de droogmakerij gesitueerd zodat het water de kust nog gedeeltelijk kon 

bespoelen. Slechts bij de zeer vroege voorstellen tot drooglegging van alleen het 

zuidelijk deel van de Zuiderzee bleef Schoklands positie als eiland onaangetast. 

 

Een plan voor partiële (gedeeltelijke) inpoldering dat wel veel consequenties voor 

Schokland zou hebben gehad dateert uit 1879. Toen werd aan een 

staatscommissies die de waterstaattoestand van het Zwolse Diep moest 

onderzoeken een voorstel voorgelegd dat beoogde het gebied tussen Schokland en 

de Overijsselse kust te bedijken. Schokland zou voor het afvoeren van overtollig 

water worden doorgraven en voorzien van een drietal uitwateringssluizen. Binnen 

de staatscommissie waren sterke bedenkingen tegen het inpolderingplan. Als 

grootste nadeel werd genoemd dat de rede van Schokland voor de scheepvaart 

verloren zou gaan. Dit bezwaar werd van zo’n groot belang geacht dat de 

meerderheid van de commissie meende dat de uitvoering van het plan alleen al met 

het oog daarop moest worden ontraden. 

 

Uiteindelijk is Schokland opgenomen in Lely’s plannen voor de aanleg van een 

polder in het noordoostelijk deel van de Zuiderzee. Toen het droogvallen van de 



polder naderde ging men ertoe over de zeeweringen van het eiland te slopen. De 

dijken werden ontdaan van hun bekleding met basalt. Ruim twintigduizend ton 

steen kwam hierdoor vrij voor de aanleg van de nieuwe polderdijken. Daarmee kon 

het tekort aan basalt waarvan de import uit Duitsland en België vanwege de oorlog 

stagneerde enigszins worden verminderd. Ook allerlei puin, waaruit de dijken 

waren opgebouwd werd hergebruikt in het nieuwe dijklichaam. Met de 

paalschermen kon men niet veel beginnen. Daarom werden de palen uit de grond 

getrokken en verwijderd. Ook op de zeebodem aangetroffen restanten van oude 

paalschermen werden afgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De vuurtoren en de mistbel 
 
 
 
 
Van oudsher vervulde Schokland een belangrijke functie in het scheepvaartverkeer 

op het noordoostelijk deel van de Zuiderzee en daarin kwam door de ontruiming 

van 1859 geen verandering. Voor de mensen op zee bleven de vuurtoren en de 

mistbel op de Zuidpunt bij nacht en ontij vertrouwde herkenningspunten. Ze 

werden na de ontruiming bediend door Wiegert van Eerde, telg uit een familie die 

reeds vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw bemoeienis had met de 

vuurbaak op de Zuidpunt. In 1876 of 1878 werd hij opgevolgd door J. Loosman. 

Deze bleef tot 1893 in functie. Daarna nam Wiegerts zoon Teunis de 

lichtwachterstaken over. 

 

De werkzaamheden van Teunis Van Eerde omvatten niet alleen het ontsteken van 

de torenlamp en het luiden van de mistbel maar ook het toezicht houden op de 

zelfregistrerende peilschaal ter waarneming van de waterhoogte in het Keteldiep. 

Deze peilschaal stond opgesteld in een gebouwtje met een peilput waarvoor in 1874 

een bestek werd vervaardigd. De peilschaal is bewaard gebleven en staat nu op de 

Middelbuurt. 

 

Teunis van Eerde overleed in juli 1902 aan de gevolgen van een beenbreuk. Zijn 

zoon Jacob nam de werkzaamheden over. Hij kreeg hulp van één van zijn broers. 

Beide mannen konden de eenzaamheid en de afzondering op de Zuidpunt slecht 

verdragen; zij werden geestesziek. In 1911 verlieten ze de lichtwachterwoning, die 

daarna in bezit werd genomen door achtereenvolgens Klaas van Loo en Pieter 

Verschoor. 

 

Vanaf 1922, toen Verschoor het eiland verliet werd het licht van de vuurtoren 

automatisch ontstoken. Eenmaal per week moest de tijdklok van de ontsteking 

worden bijgesteld in verband met de veranderingen in zonsopgang en –ondergang. 

Het licht brandde op blauwgas dat was opgeslagen in een cementen huisje dat 



onder de vuurtoren stond. Alleen indien door ijsgang geen scheepvaart meer 

mogelijk was, werd de vlam gedoofd. Als er niet meer ‘om de oost’ kon worden 

gevaren werd ’s nachts een rode petroleumlamp aan de oostzijde van de vuurtoren 

gehangen. Nadat de Zuidpunt door de familie Verschoor was verlaten viel de 

bediening van de lamp en mistbel en de waarneming van de peilschaal onder de 

verantwoordelijkheid van de kantonnier op de Middelbuurt. 

 

De vuurtoren die in de volksmond ‘Schokker Jaap’ werd genoemd stond met de 

lichtwachterwoning op de hoogte waarop zich ook de resten van de oude kerk van 

Ens bevonden. Op deze plaats begroeven de vroegere inwoners van Ens bovendien 

hun doden. Bij hoog water spoelden regelmatig graven weg of kwamen schedels en 

botten bloot te liggen. De woning raakte na 1922 sterk in verval en werd in de jaren 

dertig afgebroken. De vuurtoren, een roodgeverfde stalen constructie van twaalf en 

halve meter hoog hield het langer vol. De lichten werden pas bij het droogvallen van 

de polder gedoofd. De afbraak volgde in 1944. 

 

In het begin van de twintigste eeuw werd ook het noordelijk deel van Schokland 

voorzien van een vuurtoren. Voorheen diende waarschijnlijk een lamp op een 

houten paal als lichtbaak. Deze signalen waren vergelijkbaar met de bak- en 

stuurboordlichten op de Emmeloordse havenhoofden: in koperen lampenhuizen op 

de uiteinden van de dammen werden ’s avonds petroleumlampen geplaatst. 

Eveneens in het begin van deze eeuw is op Emmeloord een misthoornhuis 

gebouwd. Dit gebouwtje is net als het lichtwachterhuis nog steeds op Emmeloord 

aanwezig. De vuurtoren die constructie en werking betreft vergelijkbaar met die op 

de Zuidpunt werd afgebroken nadat het water rond Schokland was verdwenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Old Man van de Zuiderzee 
 
 
 
 
Hoewel het verblijf op Schokland na de ontruiming ongetwijfeld als een eenzame 

aangelegenheid kan worden aangemerkt zorgden de bedrijvigheid in de 

Emmeloordse haven en de komst van arbeiders regelmatig voor enige afwisseling. 

In voorjaar, zomer en herfst waren er steeds verschillende groepen arbeiders op 

Schokland actief. 

 

Over de wijze waarop het dagelijks leven zich voltrok staan ons echter pas 

berichten uit de eerste helft van de vorige eeuw ter beschikking. Vooral in het zicht 

van de naderende drooglegging van de Zuiderzee maakten verschillende personen 

reisjes naar Schokland en legden hun bevindingen schriftelijk vast. Daardoor is er 

vrij veel bekend over het reilen en zeilen van de laatste drie families op het eiland. 

 

De bekendste persoon op Schokland was Harm Smit. Geboren op Schokland had 

hij alleen tijdens zijn schooltijd het eiland verlaten. Hij was kantoorhouder der PTT 

op Emmeloord tussen 1915 en 1932 bovendien directeur van de visafslag aldaar en 

vanaf 1923 ook nog tweede havenmeester/lichtwachter. Aan de vissers en 

schippers verkocht hij gasolie, benzine en petroleum. Om verder in zijn onderhoud 

te voorzien viste hij met fuiken in de met de zee in verbinding staande meertjes aan 

de westzijde van het eiland. Smit was een bij alle schippers en vissers zeer geacht 

persoon. Hij werd wel de ‘Grand Old Man van de Zuiderzee’ genoemd. Welbespraakt 

en joviaal trad hij bezoekers van het eiland tegemoet. Smit was een overtuigd 

calvinist. ’s Zondags hield hij voor de op het eiland verblijvende vissers en 

turfschippers bijbellezingen. Nadat de bel van de visafslag was geluid, verzamelden 

zowel katholieken als protestanten zich in de huiskamer van de familie Smit. De 

bijeenkomsten waren in het hele Zuiderzeegebied bekend. 

 

Heel wat tijd moest Harm Smit investeren in zijn werkzaamheden voor de visafslag 

die in februari 1915 door de Zuiderzeevisserijraad op Emmeloord werd opgericht. 

De visserijraad beoogde de vissers minder afhankelijk te maken van handelaren en 



propageerde oprichting van gemeentelijke visafslagen. In het noordoostelijk deel 

van het Zuiderzeebekken sloeg die propaganda niet erg aan en daarom besloot de 

raad zelf tot oprichting van een afslag op Schokland over te gaan. Het eiland lag 

immers vlak bij rijke visgronden. De eerste resultaten van de visafslag waren niet 

erg bevredigend. Veel vissers verkochten naar oude gewoonte de vis buiten de 

afslag om zowel in Emmeloord als in de Middelbuurt. Er werden nog wat 

maatregelen genomen om de aanvoer van vangsten te stimuleren maar die konden 

de geringe populariteit van de afslag niet keren. Ondanks enig verzet van met name 

Volendamse vissers viel op 1 juli 1932 het doek voor de Schokker visafslag. 

 

Harm Smit was gehuwd met de Urkse Jantje van Veen. Hun vier kinderen werden 

allen op Urk geboren. Zij gingen aanvankelijk ook daar naar school en woonden 

dan bij hun grootmoeder. De kinderen werden veel geplaagd omdat ze van 

Schokland kwamen en hadden last van heimwee. Dat bracht Smit ertoe hen naar 

Schokland te halen. De gemeente Kampen bleek uiteindelijk bereid een 

onderwijzeres te betalen die op Schokland les wilde geven. Voor kost en inwoning 

moest Harm Smit zorgdragen. Ook diende hij zelf de leermiddelen te betalen. 

 

In tegenstelling tot Harm Smit was de eerste havenmeester/lichtwachter van 

Emmeloord, Jan Spit een meer ingetogen man. Hij stak alle energie in de 

consciëntieuze (gewetensvolle) uitoefening van zijn functie. Zijn vrouw, Jentje van 

Benthem dreef in hun woning een winkeltje waarvan schippers en vissers graag 

gebruik maakten. Een dergelijke nering had ook de vrouw van de Middelbuurtse 

kantonnier Jan Schuurman. De boodschappen voor beide winkeltjes werden vanuit 

Kampen betrokken. Met Kampen onderhielden de bewoners van Schokland een 

regelmatige bootverbinding. In de negentiende eeuw konden de 

waterstaatsfunctionarissen beschikken over een punter, een boeier en een 

schokker. In 1884 werd de oude boeier, ‘Het Zeepaard’ geheten vervangen door een 

nieuw exemplaar dat gebouwd was bij de werf van Eeltje Holtrop van der Zee in 

Joure. In 1896 kwam er een ‘onderhandsche’ overeenkomst tot stand met 

scheepstimmerman B. Schepman te Kampen voor het bouwen van een botter van 

dertien meter lang en vier meter breed voor het huis van de havenmeester op 

Emmeloord afgemeerd. 

 

Voor de rijksvaartuigen was lange tijd een vaste scheepsknecht in dienst. Van 1859 

tot 1910 waren dit achtereenvolgens J. Lens, P. Bakker en A. ten Napel. De laatste 

droeg op eenentachtig jarige leeftijd zijn functie over aan Gerrit Huisman uit 

Grafhorst. Deze woonde alleen tijdens werkdagen op Schokland, aanvankelijk in 

een stenen huis maar daarna aan boord van de botter. Gerrit Huisman viste en 

jaagde ook nog en probeerde daarnaast als aalkoper wat bij te verdienen. Toen de 

visafslag op Schokland in bedrijf kwam ging hij Harm Smit assisteren. Op enkele 

uitzonderingen na vertrok de botter elke dinsdagmorgen om zes uur vanaf 

Schokland. Om beurten voerden de kantonniers van Emmeloord of Ens het gezag 

over het schip. Tegen negen uur arriveerden ze meestal in Kampen. Ze leverden 

dan eerst de post af en gingen vervolgens bij de leveranciers in de Oudestraat de 



bestellingen voor de twee Schokker winkeltjes afhalen. Jan Schuurman bezocht 

daarna zijn leerplichtige kinderen, die in Kampen naar school gingen en behalve in 

de vakanties daar ook woonden bij een kostgezin. Tegen vier uur arriveerde de 

botter weer bij de Middelbuurt. Een gedeelte van de vracht werd daar 

achtergelaten. Daarna werd koers gezet naar de haven van Emmeloord. Op 

windstille dagen ging de reis niet zo voor spoedig. ’s Morgens boomde de 

bemanning het schip dan van Schokland naar de kop van het Keteldiep om de boot 

vervolgens naar Kampen te jagen. De terugweg werd op dezelfde wijze afgelegd. 

Vaak was het tegen middernacht voor het schip in de haven van Emmeloord 

afmeerde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het Varken 
 
 
 
 
De houten botter werd in 1921 vervangen door een ijzeren aak met hulpmotor. De 

bekende scheepsontwerper Thiebout kreeg de opdracht een Lemsteraak te 

ontwerpen. Hij ontwierp een schip dat enigszins afweek van het gangbare model. In 

1921 liep het witgeschilderde schip bij de werf van De Vriesch Lentsch in 

Nieuwendam van stapel. Al direct bij aankomst op Schokland kreeg de boot 

vanwege zijn weinig smaakvolle uiterlijk de bijnaam ‘Het Varken’. 

 

Een brand aan boord van de aak leidde er in 1927 toe dat de scheepsknecht 

Huisman vanwege ernstige verwondingen zijn functie moest neerleggen. Na het 

ongeluk het ‘Het Varken’ een half jaar werkloos in Kampen gelegen omdat de 

autoriteiten meenden dat de aak wel gemist kon worden in de contacten met 

Schokland. De wekelijkse boodschappen moesten maar per telefoon in Kampen 

worden besteld en een boot van Rijkswaterstaat zou de proviand dan wel naar 

Schokland brengen. Protesten leidden ertoe dat de aak in Emmeloord terugkeerde. 

Een nieuwe knecht werd niet benoemd, maar voortaan bemanden beide 

kantonniers de boot. ‘Het Varken’ bleef in de Schokker haven totdat de laatste 

families van het eiland waren vertrokken. Daarna schijnt de boot in Muiden 

terechtgekomen te zijn. 

 

Harm Smit bezat nog een witgeschilderde motorsloep waarmee hij bij oostenwind 

de schepen uit de Emmeloordse haven kon wegslepen. De boot was door hem ook 

aangeschaft om zijn kinderen in de gelegenheid te stellen ermee naar Kampen te 

gaan en ermee te leren varen. 

 

Indien Kampen in de winter ten gevolge van ijsvorming niet meer kon worden 

bereikt werd er nog wel eens geprobeerd Lemmer aan te doen. De haven van 

Vollenhove werd daarentegen nooit bezocht omdat deze ’s winters het eerst door het 

ijs werd versperd en er ’s zomers vaak weinig water stond vooral met oostelijke 

wind. Kon er ’s winters geen gebruik worden gemaakt van een boot dan namen de 



bewoners van Schokland hun toevlucht tot de ijsvlet die met bijbehorende 

attributen was ondergebracht in het Landsmagazijn op de Middelbuurt. Deze loods 

werd ook wel ‘ijsloperschuur’ genoemd. De ijsloper was in 1866 aangeschaft. 

Wanneer de omstandigheden gunstig leken vertrokken de mannen ’s morgens om 

zeven uur. Met goed ijs en windstil weer duurde de tocht naar de overkant ongeveer 

twee uur. De tocht over de dichtgevroren Zuiderzee eindigde meestal bij Ramspol 

bij de meest westelijke boerderij van het Kampereiland. Van daaruit liep of 

schaatste men naar Kampen voor postbezorging en contact met de leveranciers. Bij 

zwak ijs zakte de vlet op de terugtocht wel eens door het ijs. Bij slechts weer moest 

de terugtocht soms dagenlang worden uitgesteld. De reis naar Kampen werd ook 

wel gezamenlijk met de Urkers die eveneens een ijsvlet hadden ondernomen. 

 

De contacten met Kampen waren van groot belang voor de voedselvoorziening op 

Schokland. Weliswaar was het de waterstaatsfunctionarissen toegestaan elk vijftien 

schapen te houden maar verdere activiteiten op het terrein van landbouw of 

zeevisserij mochten ze niet ontplooien. Voor levensmiddelen bleven de Schoklandse 

gezinnen dan ook aangewezen op het vasteland. Gezien de natuurlijke gesteldheid 

van Schokland mag het opmerkelijk heten dat de lichtwachter K. Van Loo aan het 

begin van deze eeuw lukte voldoende groente te telen voor de behoefte van zijn 

gezin. Ook wist hij schapenboter te conserveren voor de winter; iets wat vóór hem 

op Schokland nog niemand was gelukt. 

 

De winkeltjes op Schokland voorzagen niet alleen de eilandbewoners en de 

passerende vissers van levensmiddelen maar ook de dijkwerkers en de 

seizoenarbeiders in de riet- en hooilanden. De laatsten waren tussen 1901 en 1941 

jaarlijks gedurende enkele maanden actief op het eiland. De riet- en weilanden 

waren in die periode verpacht aan de handelaren Bruins uit IJsselmuiden en 

Verhoek en Van Rees uit Genemuiden. In de kop van Overijssel was namelijk reeds 

in de negentiende eeuw een biezencultuur tot stand gekomen. Jan Bruins liet voor 

het verblijf van de rietsnijders een houten loods op de Middelbuurt plaatsen. 

Twintig houten kribben schijnen er aan het begin van deze eeuw in dat gebouw te 

hebben gestaan. De arbeiders kwamen ’s maandags op het eiland aan en 

vertrokken ’s zaterdags weer. Bij slecht weer moesten ze ook in het weekend op 

Schokland blijven. Van januari tot maartapril waren ze aan het werk. Het riet werd 

gebost en samengebonden en vervolgens door de rietsnijders zelf naar het schip 

gebracht. 

 

De hooioogst op Schokland vond in de nazomer of herfst plaats. Het gras werd 

aanvankelijk met de hand gemaaid en na droging met draagstokken naar de 

schepen gebracht. Later kwamen er door paarden getrokken maai-, schud- en 

harkmachines naar het eiland. Gedurende hun verblijf op het eiland mochten de 

paarden daar vrij rondlopen. In de winter van 1940-1941 werden ze ingezet om een 

partij hooi die niet tijdig van Schokland naar het vasteland was vervoerd over het 

ijs van de Zuiderzee van het eiland naar Ramspol te brengen. 

 



Grote veranderingen in het dagelijks leven op Schokland kondigden zich 

ongetwijfeld aan toen een begin werd gemaakt met de afsluiting en drooglegging 

van de Zuiderzee. In 1932 kwam de Afsluitdijk gereed en vier jaar later werd een 

begin gemaakt met de werkzaamheden voor de inpoldering van de Noordoostpolder. 

Tussen 1937 en 1940 kwam de dijk tussen Kadoelen en Urk gereed. Het laatste gat 

in deze zeewering lag ten zuidwesten van Schokland. Ter voorbereiding van de 

dijkbouw verbleven gedurende lange tijd arbeiders op Schokland, die zinkstukken 

vervaardigden voor het dijklichaam en die de basalten dijkjes van Schokland 

sloopten tot voordeel van het grotere werk. Zij woonden in het kerkje op de 

Middelbuurt. Om hen enig vertier te verschaffen werd in april 1938 een 

ontspanningslokaal geopend. 

 

Het naderende einde van het open IJsselmeer bracht vele bezoekers naar 

Schokland. De bekendste onder hen was de journalist Fred Thomas die met 

weemoed de afsluiting en drooglegging zag naderen. Vooral door zijn boeken en 

artikelen werd de aandacht gevestigd op het eiland, zijn historische lotgevallen en 

zijn bewoners. Toeristen brachten in Thomas’ kielzog zolang het nog kon een 

bezoek aan het verlaten eiland. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

De Schokker taal 
 
 

 

 

De Deventer hoogleraar in de neerlandistiek G. Mees die in 1847 zo menig 

historisch feit over Schokland heeft vastgelegd was de eerste die wees op 

taalverschillen tussen Ens en Emmeloord. Hij gaf zelfs enige proeven van beide 

dialecten. Zijn conclusie luidde: ‘over ’t geheel... heeft Ens meer van de 

Overijsselsche, Emmeloord meer van de plat-Hollandsche uitspraak’. Gezien het 

feit dat de dialectologie rond het midden van de vorige eeuw nog in de 

kinderschoenen stond, zijn de waarnemingen van Mees opmerkelijk. De bekende 

dialectwetenschapper K. Heeroma kon zich in 1962 nog steeds verenigen met Mees’ 

karakterisering van het Emmeloords. Wat het Ensser dialect betrof, zag hij eerder 

een verwantschap met het Westveluws. Ook de tongval van Urk kon met dit 

Westveluws in verband worden gebracht. Heeroma wees Mees’ toeschrijving van de 

dialectverschillen aan de twee-herigheid van Schokland echter af. 

 

Het onderscheid in de dialecten van Ens en Emmeloord werd in de negentiende 

eeuw niet altijd zo duidelijk verwoord als door Mees. Meijlink wees er in 1859 op 

dat de Emmeloorders ‘eene enigszins andere uitspraak hebben dan de bewoners 

van Ens’ en voegde eraan toe: ‘terwijl men op beide buurten van de Hollandsche 

uitspraak is afgeweken, zoo is dat echter bij laatstgenoemden het duidelijkst op te 

merken’. De Kampenaar H. Polijn Bucher was nog vager over de wijze waarop de 

Schokkers met elkaar communiceerden:  

 

Hun taal is als zij onder elkander spreken schier niet te begrijpen; wegens een aantal 

eigenaardige uitdrukkingen en woorden in de overige streken der provincie in 

onbruik geraakt of geheel verloren. 

 

Ook dialectwetenschappers hebben niet altijd het onderscheid in de tongvallen van 

Ens en Emmeloord erkend. De negentiende eeuwse romantische dialectkenner 

Johan Winkler plaatste de taal van beide eilanddelen liever in een groter verband. 



‘Het schokker dialect schijnt mij toe met den tongval van Urk (en met dien van 

Flieland en van ’t dorp Huizen in Gooiland) een overblijfsel te zijn van de oude 

spraak die men eertijds in de landstreken rondom ’t meer Flevo die nu door water 

van de Zuiderzee overstroomd zijn bezigde. In allen gevallen is of liever was het 

schokker dialect een zonderlinge mengelmoes van Friesche, Saksische en 

Frankische bestanddelen’. Dit zogenaamde ‘flevische’ verband tussen de dialecten 

rond de Zuiderzee werd sterk benadrukt en verder beargumenteerd door prof. Jac. 

Van Ginneken. Hoewel de hooggeleerde Van Ginneken een aantal zinvolle 

taalkundige waarnemingen deed borduurde hij naar het oordeel van vakgenoten 

teveel door op de verwantschap van de Zuiderzeedialecten. 

 

Zowel Winkler als Van Ginneken vermoedden reeds een relatie tussen het 

taalgebruik op Schokland en in Huizen. Meer expliciet wees G.G. Kloeke in 1932 op 

de verwantschap tussen het dialect van Emmeloord en Huizen. Hij vond dit 

merkwaardig en schreef: ‘ik moet het aan de geschiedkundigen overlaten om na te 

gaan welke historische redenen er kunnen zijn voor die enge verwantschap tussen 

het Huizer en Emmeloordse dialect. Daar de Huizers bijna zonder uitzondering 

hervormd zijn en de Emmeloorders katholiek, is men geneigd de conventionele 

(geloofsbelijdenis) scheiding daarbij in het geding te brengen. Even komt de vraag 

op of er wellicht ook katholieke ‘refugiés van Huizen of elders naar Emmeloord zijn 

‘uitgeweken’ maar er zijn ook andere mogelijkheden’. De kerkhistorische 

verklaringsgrond sprak in 1962 ook Heeroma aan maar hij kon bij de toenmalige 

stand van de geschiedkundige kennis over Schokland onvoldoende 

aanknopingspunten vinden om tot een betere onderbouwing te komen. ‘Zolang de 

migratie van Gooi- naar Schokland echter niet met stukken bewezen kan worden 

en is het de vraag of dat ooit mogelijk zal zijn blijven; de typische Goois-Hollandse 

familietrekken van het oude Emmeloord: een historisch probleem’ was zijn 

conclusie. 

 

De ietwat pessimistische uitlating van Heeroma was voor de Urker historicus T. De 

Vries aanleiding aandacht te vragen voor een aantal gegevens betreffende de 

Emmeloordse kerkgeschiedenis die door C. De Vries in 1963 waren gepubliceerd. 

Door de studie van C. De Vries bleek voor het eerst hoe hardnekkig het 

katholicisme zich in Emmeloord had weten te handhaven; vooral vanwege de 

tegengestelde belangen van de heer van Urk en Emmeloord en de classis Kampen. 

Ook de komst van katholieken uit Gooiland naar Schokland werd daardoor 

aannemelijk. Uit een gereformeerde pen vloeide immers vóór 1622 de opmerking 

dat ‘op Emmeloort als oock op Orck de papen opentlijc op altaren met haer 

priesterlijck gewaet gelijck midden in Pausdom de afgodische misse celebrierden, 

daer dan van verscheijdene plaetsen wijt ende sijt met schepen ende schuijten de 

papisten met menigte quamen, om den afgodendienst bij te wonen’. 

 

Na de ontruiming van 1859 hebben de Schokkers zich voor een belangrijk deel 

gevestigd op de oostwal van de Zuiderzee. In Blokzijl zouden de eilanders zich aan 

het einde van de negentiende eeuw nog steeds hebben onderscheiden van de 



autochtone bevolking door taal en kleding. In 1931 getuigde Moerman dat in de 

Schokkerbuurt te Brunnepe ‘de oude Schokker spraak’ nog te herkennen was. 

Kloeke sprak rond 1920 een zevenenzeventig jarige eilander die zelfs verklaarde dat 

de bewoners van Ens een ietwat andere tongval hadden dan die van Emmeloord. 

 

In de zomer van 1935 ontving Heeroma van de heer J. Kwast te Vollenhove een 

aantal gegevens over de daar toen wonende Schokkers. Er waren nog vijf gezinnen 

die het oude Emmeloords konden spreken. Uit andere plaatsen waar zich in de 

negentiende eeuw Schokkers hadden gevestigd was Heeroma niets bekend over het 

voortbestaan van het oude dialect. Hij veronderstelde dat er anno 1962 wel nergens 

Emmeloords meer zou worden gesproken ‘terwijl men van het Enzers mag 

aannemen dat het al veel eerder uitgestorven was’. Kloeke sprak in 1932 in 

Kampen ook alleen maar met Emmeloorders. Het enige wat hij toen in het dialect 

van Ens meedeelde: een zesregelig rijmpje had hij opgetekend uit de mond van een 

Emmeloorder. 

 

M’n lieve kiend, 

(H)oe is de wiend? 

Zùùd-oost m’n kiend, 

Jan Klaan z’n skùùtjien 

Laat met z’n snùùtjien 

De greune wal al ùùt.  

 

Hoe Kwast destijds zijn gegevens had verzameld deelde hij Heeroma mede: ‘Om zo 

zuiver mogelijk de taal weer te geven ben ik te rade gegaan bij verschillende luitjes; 

de moeilijkheid is echter dat ze alle oud zijn tussen de zeventig en tachtig jaar, en 

heel spoedig vermoeid: daarbij spreken ze hun dialect niet dagelijks, ook niet onder 

elkander, uitgezonderd een paar woorden dan; ik vermoed dat de oorzaak hiervan 

is dat op vier uitzonderingen na, ze niet op Schokland geboren zijn en gehuwd zijn 

met niet-Schokkers, dagelijks met Vollenhoofsen verkeren, ons dialect spreken, of 

wat heel opmerkelijk is, zuiver Hollands; intussen zijn ze er wel trots op dat ze nog 

Schokkers kunnen spreken’. Bij de door Kwast zo zorgvuldig verzamelde 

dialectgegevens moest Heeroma toch een negatieve kanttekening plaatsen: in veel 

gevallen was er sprake van vermenging van de Emmeloordse en Vollenhoofse 

dialecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

De Klederdrachten 
 
 
 
 

In veel moderne literatuur betreffende de Nederlandse streekdrachten komt 

Schokland niet voor. Verbazingwekkend kan dat niet worden genoemd. Het eiland 

werd immers in 1859 ontruimd en de bewoners vonden elders een onderkomen. 

Daar ging op den duur behalve hun eigen taal ook de specifieke Schokker kledij 

verloren. Dat Schokland eigen klederdrachten heeft gekend blijkt uit een aantal 

ooggetuige-verslagen en afbeeldingen uit de achttiende en negentiende eeuw. T. De 

Vries heeft een aantal jaren geleden voor het eerst alle bekende gegevens 

bijeengeplaatst en daaruit een aantal conclusies getrokken. 

 

Allereerst is hij van mening dat er in de achttiende eeuw duidelijke verschillen 

bestonden tussen de kledij van mannen en vrouwen op Emmeloord en de dracht 

van de inwoners van Ens. Als bewijsvoering maakte hij gebruik van een gravure 

van Reinier Vinkeles uit 1787 dat als onderschrift vermeldt: ‘Kleeding van mannen 

en vrouwen op Emmeloord’ en van een bericht uit 1792 waarin gesproken wordt 

van de Emmeloordse kleding als ‘zeer onderscheiden van alle andere eijlanden van 

de Zuier Zee’. De bij Vinkeles afgebeelde Emmeloordse klederdracht komt ook op 

een aantal negentiende eeuwse prenten voor maar dan is er iedere keer sprake van 

de kleding van Schokland. 

 

Als de beschikbare afbeeldingen nader worden bekeken dan blijkt bij de Ensser 

vrouwen het haar niet zichtbaar te zijn; de hullenrand steekt nogal over het 

voorhoofd heen. Bij de vrouwen van Emmeloord komt het haar op het voorhoofd 

onder de mutsrand uit en hangen aan weerszijden lokjes. V. Bing en J. Braet von 

Ueberfeldt melden bij hun prenten dat lange krullen tot op de schouders afhangen. 

Uit de beschrijvingen van de platen kan verder worden opgemaakt dat de vrouwen 

van Emmeloord een muts van geblauwd, gesteven linnen met platte bodem en 



loshangende kinbanden droegen terwijl de Ensser dames een hul met ondermuts 

en oorijzer prefereerden. Op Emmeloord droegen ze een kleurige borstrok met korte 

mouwen en afgezet met geel band van voren ovaalvormig openstaand met in de 

opening een rode borstlap. Daaroverheen kwam een blauw rompje met passement 

(garnering met tressen en boordsels). Dit rompje was zonder mouwen eveneens van 

voren open en kon met een veter worden dichtgeregen. Op Ens droegen de vrouwen 

eveneens een borstrok maar daarover een kroplap en jak. Volgens De Vries 

vertoonde de Emmeloordse dracht overeenkomsten met die van Marken; die van 

Ens had daarentegen veel weg van de Urker kledij. Hij meende ook verschillen in de 

mannendracht te kunnen zien maar kon deze bewering niet goed hard maken. De 

Vries is van mening dat politieke en religieuze tegenstellingen hebben bijgedragen 

tot de verschillen in kleding. Emmeloord met zijn rooms-katholieke vissers hield 

langer oudere klederdrachtvormen in ere dan het meer voor vernieuwingen 

openstaande Ens. Eerst toen in de Bataafse en Franse tijd de tegenstellingen 

wegvielen of verzwakten kreeg ook op Emmeloord de vernieuwing een kans. In de 

eerste helft van de negentiende eeuw kon dan ook worden gesproken van een 

oudere dracht die nog door weinigen gedragen werd en van jongere kledij die 

algemeen ingang vond. Het vroegere onderscheid tussen de klederdracht van Ens 

en Emmeloord werd in deze tijd niet meer opgemerkt. 

 

Toen Mees Schokland bezocht beschreef hij het kostuum der eilanders als volgt:  

 

De klederdracht der mannen heeft niet bijzonders meer. Het is het gewone 

schipperspak. De vrouwen hebben nog iets eigenaardigs in haren tooi hoezeer de 

meisjes reeds veel de gewone vastelandskleding aannemen. De meeste 

Schokkervrouwen hebben de bekende oorijzers; nooit van goud maar van zilver velen 

zelfs van blik, kettingen van echte of valsche bloedkoralen waarvan het slot altijd 

van achteren gedragen wordt. Jak, een borstlap zonder mouwen kroplap geheeten; 

gedragen dagelijks van gewoon katoen maar ’s Zondags en vooral met Paaschen en 

Pinksteren een van meubelsits. Hoe meer bont gebloemd hoe fraayer de kroplap 

genoemd wordt. Verder rood baayen (dik, zuiver wollen flanel) onderrok of blaauw 

gestreept en effen blauw daarboven, blaauwe kousen. De echte oude vrouwendragt, 

weinigen hebben die nog alzoo is een rood baayen muts en daarover een blauwe met 

geel gestreepten platten bodem; een vest van damast (weefsel met samengestelde in 

het bijzonder rondlijnige patronen) middel genaamd van voren toegeregen met geel 

koord en onder dat vest een roode baayen borstrok met losse mouwen van rood 

laken (vaste wollen stof) met geel zijden geborduurde streep op den naad. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onderwijs rond 1800 
 
 
 
 
Als het onderwijs in Nederland van rond 1800 onder de loep wordt genomen; de 

periode waarin de jeugdige Schokkers die tussen 1816 en 1830 trouwden hun 

onderwijs kregen dan hoeft het niet te verbazen dat er zoveel analfabeten op het 

eiland waren. Elders in het land was de situatie niet veel beter. In 1835 had 26.6 % 

van de Nederlanders lezen noch schrijven geleerd. 

 

Met het onderwijs vóór 1800 was het ronduit slecht gesteld. Een zekere IJsbrand 

van Hamelsveld schreef in 1791 dat in ons land een bevolking opgroeide ‘volstrekt 

van het vee niet te onderscheiden dan door de menselijke gedaante en het gebruik 

der spraak’. Analfabetisme, onwetendheid, armoede, drankzucht, ontucht, rachitis 

en tering waren de zeven plagen die een menswaardig bestaan voor de massa 

onmogelijk maakten’. 

 

In de Republiek der Verenigde Nederlanden bestond geen centrale overheid. Elk 

gewest zorgde zelf voor het onderwijs en had een eigen schoolverordening waarin 

algemene richtlijnen werden gegeven over de te gebruiken boeken en de eisen die 

men aan de ‘onderwijzer der jeugd’ diende te stellen. 

 

Door de dominante rol die de (gereformeerde) kerk na de Reformatie in het 

staatsbestel speelde waren er toch veel onderlinge overeenkomsten in de 

richtlijnen. Het belangrijkste doel was het opvoeden van de jeugd in de 

calvinistische normen en waarden. Om deze te kunnen overdragen was het van 

belang dat het onderwijs voor grote groepen toegankelijk was. Er moesten 

voldoende scholen zijn en het schoolgeld diende laag gehouden te worden. De 

kerkelijke autoriteiten drongen bij de plaatselijke overheden aan op vervulling van 

die twee voorwaarden en kregen in de meeste gevallen hun zin. Zo werd er in de 



aanstellingstaken van schoolmeesters een maximum aan te innen schoolgeld 

vastgesteld. Voor de weken of maanden dat een kind niet naar school ging waren 

de ouders geen schoolgeld verschuldigd. Deze regeling werkte het schoolverzuim in 

de hand en was nogal onvoordelig voor de financiële positie van de schoolmeester. 

Bovendien moest hij aan arme kinderen gratis les geven maar daar stond dan 

meestal wel een vergoeding tegenover uit de kas van de diaconie. De onderwijzer 

moest ter aanvulling op zijn salaris allerlei baantjes aannemen die hem beletten 

zijn onderwijzersberoep goed uit te oefenen. Men kwam hem geregeld tegen als 

voorzanger in de kerk bovendien koster en klokkenluider, gerechtsbode, doodgraver 

en schrijver. Hij inde de belastingen, hield het schuldboek bij in de herberg, schreef 

de rekeningen uit voor de diaconie en hij verdiende nog wat bij met de verkoop van 

boeken, papier en andere schoolbehoeften aan de leerlingen. 

 

Een pensioengerechtigde leeftijd bestond niet. Men was schoolmeester voor het 

leven. Was de meester niet meer in staat les te geven dan kreeg hij vaak wel een 

pensioentje maar dit moest dan betaald worden door zijn opvolger. Hetzelfde gold 

voor uitkeringen aan weduwen van onderwijzers. 

 

Het peil van het onderwijs was laag. Iedereen die kon lezen, schrijven en rekenen 

kon in de achttiende eeuw onderwijzer worden mits hij de leerstellingen van de 

gereformeerde kerk onderschreef en beloofde zijn leerlingen in de ‘enige ware religie’ 

op te voeden. 

 

We zien het verschijnsel dat de gemeenschap in het algemeen maar vooral in de 

plattelandsdorpen geen hoge prioriteit toekende aan de ontwikkeling van haar 

kinderen. Men vond het belangrijker dat de meester zich bezig hield met allerlei 

taken die voor de gemeenschap nuttig en belangrijk waren ook al hadden die weinig 

met het onderwijs te maken. Meisjes waren het slachtoffer van de mentaliteit van 

die tijd; van de tweehonderddrie bruiden er drieënzestig (61.2 %) ‘declareren zelve 

niet te kunnen schrijven noch haar naam te tekenen’. Het geconstateerde 

sekseverschil, een grote achterstand van de vrouwen in het ondertekenen van de 

aktes lijkt eenvoudig te verklaren. Uit de geschiedenis is bekend dat onderwijs 

voornamelijk bedoeld was voor en gericht op het mannelijk deel van de bevolking. 

Van de man werd verwacht dat hij de rol van kostwinner op zich zou nemen en 

werd scholing voor de uitoefening van een beroep noodzakelijk geacht. Daarbij 

zullen de Schokker mannen in hun werk nogal eens gebruik hebben moeten maken 

van de schrijfkunst, bijvoorbeeld in hun contacten op de vaste wal en in de handel. 

De Schokker vrouwen hoefden voor de uitoefening van de door hen opgegeven 

beroepen ‘dienstmeid, ‘werkbode’ niet te kunnen schrijven. Bij het nauwkeuriger 

bekijken van de handtekeningen onder de akten bleek toch dat ook veel mannen de 

schrijfkunst maar heel gebrekkig beheersten. Velen schreven hun naam fout of 

heel onbeholpen. 

 

Door de dominante plaats van de ‘enige ware religie’ in het onderwijs bleken er 

vaak problemen te ontstaan bij het lesgeven aan kinderen van katholieke ouders. 



Met het onderwijs aan het ‘lagere’ volk was het heel droevig gesteld. De 

allerarmsten gingen zelfs niet eens naar school want veel kinderen moesten al op 

jonge leeftijd werken omdat ze een bijdrage moesten leveren aan het 

gezinsinkomen. 

 

Veel mensen leefden onder erbarmelijke omstandigheden; er was nog geen sprake 

van een verzorgingsstaat en er bestond een standenmaatschappij. De mensen 

moesten zichzelf zien te redden en berusten in hun lot want God had immers de 

mens geschapen: rijk of arm. Dit was de algemeen aanvaarde opvatting tot aan het 

einde van de achttiende eeuw. 

 

Vanaf het einde van de achttiende eeuw ontstond bij een kleine groep ‘verlichte’ 

mensen de idee dat men door onderwijs iets aan de armoede kon gaan doen. 

Dominees, pastoors, artsen en andere geschoolden, onder andere verenigd in de in 

1784 opgerichte Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen dachten dat de ontwikkeling 

van een brede laag van de bevolking zou bijdragen tot een algehele volksbeschaving 

en welvaartsstijging in het land. Ter ondersteuning van deze ideeën stichtte de 

Maatschappij in 1796 de eerste kweekscholen in ons land: in Amsterdam en 

Groningen en zorgde voor de verspreiding van boeken, handleidingen en brochures 

over opvoeding en onderwijs. 

 

Op alle fronten ontstond er beweging zowel op het onderwijs zelf (betere methodes, 

betere leermiddelen en betere accommodatie) dan ook op de leerkrachten die een 

betere salariëring, een betere opleiding en meer controle kregen. De vernieuwers 

wilden dat iedereen de kans zou krijgen zich te ontwikkelen. Daarom moesten er 

veel scholen komen en omdat er nog geen leerplicht bestond moest het naar school 

gaan zo gemakkelijk mogelijk worden gemaakt door het schoolgeld zo laag mogelijk 

te houden. 

 

De geestelijke leiding van het onderwijs ging voor de kerk verloren. Na de komst 

van de Bataafse Republiek in 1795 ontstond er een centrale overheid die het 

onderwijs in handen nam. In de Schoolwet van 1806 is neergelegd: ‘alle 

schoolonderwijs zal zodanig worden ingericht dat onder het aanleren van gepaste 

en nuttige kundigheden de verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld, zij 

zelf opgeleid worden tot alle maatschappelijke en Christelijke deugden’. Kortom het 

onderwijs moest van de mensen goede staatsburgers maken. 

 

Het leerstellig onderwijs werd al in 1801 afgeschaft. Dit betekende dat 

godsdienstonderwijs gebaseerd op één godsdienstige richting niet meer was 

toegestaan. Het zou aanstoot kunnen geven aan kinderen van andere gezindten. De 

(openbare) scholen hielden echter wel een algemeen christelijk karakter. De 

schooldag werd nog altijd begonnen en geëindigd met gebed en de leesboekjes 

bevatten bij voorkeur bijbelse verhalen. 

 

Ook de overgang van hoofdelijk onderwijs naar het klassikale systeem hield een 



wezenlijke verandering in. Het schoolreglement van 1806 bepaalde in artikel 8 dat 

leerlingen van hetzelfde leerjaar steeds gezamenlijk dienden te worden onderwezen. 

Het gebruik van het schoolbord werd dwingend voorgeschreven. 

 

Dit klassikaal onderwijs en een nieuwe leesmethode, de methode (P.J.) Prinsen 

(1817), gebaseerd op de klankmethode waren de meest effectieve middelen bij het 

terugdringen van het analfabetisme in Nederland, in 1835 was dit 26.6 % en in 

1885 nog maar 10.5 %. Het leren lezen gebeurde snel en massaal.  

 

Veel verbeteringen in het onderwijs zijn ook te danken aan de sinds 1801 

fungerende schoolopzieners. Het idee van de functie was niet nieuw. Reeds vóór 

1801 kwam er schooltoezicht voor maar er was nog geen sprake van een algemene, 

landelijke regeling; die werd pas neergelegd in de Schoolwet van 1801. 

 

De schoolopzieners bezochten de scholen in hun district regelmatig en hielpen de 

onderwijzers met de nieuwe vormen van onderwijs. Hoewel er voor de kerk binnen 

de school geen centrale plaats meer was behield zij toch veel van haar invloed. Het 

schooltoezicht dat zo’n belangrijke functie had bij de toepassing van de 

onderwijswetten werd aanvankelijk overwegend uitgeoefend door predikanten, die 

het schoolopzienerambt als ereambt uitoefenden. 

 

Sinds 1806 moeten de toekomstige onderwijzers ook examens afleggen ‘ten 

overstaan van de schoolopziener’. De eisen? Een tamelijke bedrevenheid in lezen, 

schrijven en rekenen en enige aanleg tot het geven van onderwijs. 

 

Het schoolwezen op het eiland past geheel in het historisch beeld dat hierboven is 

geschetst. Schokland vormde tot in het eerste decennium van de negentiende eeuw 

geen bestuurlijke eenheid. Er waren dan ook twee scholen: één in Emmeloord en 

één te Ens. Tot 1792 vormde Emmeloord samen met Urk een ‘Heerlijkheid’ die werd 

bestuurd vanuit Amsterdam. Het Schoutambt Ens was bestuurlijk verbonden met 

Overijssel. Pas op 2 september 1806 zijn Emmeloord en Ens een bestuurlijke 

eenheid geworden. Die ene gemeente Schokland werd aan het departement ‘den 

monden van den IJssel’ toegewezen en in 1814 ingedeeld bij de provincie Overijssel. 

 

Hoewel bestuurlijk verdeeld viel Schokland wat betreft het kerkelijk toezicht sinds 

1622 in zijn geheel onder de Classis Kampen. Hoewel een deel van de bevolking van 

Ens, in navolging van haar pastoor aan het einde van de zestiende eeuw 

overgegaan was ‘tot het ware geloof’; volhardde het merendeel van de Schokkers in 

het katholicisme. De religie heeft geen dominante rol gespeeld in het onderwijs op 

Schokland rond 1800. De in 1753 te Emmeloord benoemde protestante onderwijzer 

Jan Jansz. de Wit oefende zijn functie namelijk gedurende tweeënveertig jaar uit. In 

1795 legde hij zijn ambt neer. De staatkundige erkenning van vrijheid van 

godsdienst maakte het klaarblijkelijk mogelijk een katholiek tot schoolmeester te 

benoemen want hij werd opgevolgd door de katholieke Hendrik Mommendé. 

 



Hoewel er twee scholen op Schokland waren konden veel ouders van de na 1811 

getrouwde Schokkers niet schrijven. Ze vonden het ook niet zo belangrijk. 

Praktische vaardigheden, zoals het vakmanschap van visser waren in hun ogen 

nuttiger. En moesten ze toch een brief schrijven dan konden ze altijd bij de 

schoolmeester terecht die bovendien dorpsschrijver was en graag wat wilde 

bijverdienen. Tegen de tijd dat de burgerlijke stand-in werking trad was 

bijvoorbeeld meester Tobias Springstok actief die vaardig en zwierig zijn pen wist te 

gebruiken. Tot en met 1822 staat de naam van deze toen achtendertig jarige 

regelmatig als getuige onder huwelijksakten; soms als ‘schoolonderwijzer’ maar ook 

wel als ‘secretarisgriffier’. 

 

Dat de Schokker mannen zich ondanks hun gebrek aan scholing wisten te redden, 

blijkt uit onderstaat citaat: 

 

Daar zij overal heen varen en meer dan lieden van hun stand aan de vaste wal,  met 

geestelijken, schoolmeesters, enzovoort, in aanraking komen, weten zijn van  veel 

zaken mee te praten, hoewel bij nadere kennismaking de wetenschap niet  zeer 

uitgebreid blijkt te zijn. 

 

De vrouwen hadden wat betreft de algemene ontwikkeling een achterstand en 

werden ‘naïef’ genoemd. De meeste van deze mensen kenden de armoede van zeer 

nabij. Het betalen van schoolgeld moet een zware belasting zijn geweest. Misschien 

leerden kinderen nog wel lezen uit het A.B.C.-boek dat algemeen in gebruik was. Het 

boek werd ook wel het Haneboek genoemd; als ze aan schrijven toe waren kwamen 

hun ouders voor een moeilijke beslissing te staan. Het schoolgeld werd dan 

anderhalf keer zo hoog met daarboven nog de bijkokende kosten voor pennen en 

papier. 

 

Omdat de kinderen pas met schrijven mochten beginnen als ze behoorlijk vlot 

konden lezen betekende dit dat de meeste kinderen niet vóór hun achtste of 

negende jaar aan schrijven toe waren. Een kind van die leeftijd was in die tijd al 

een waardevolle werkkracht. De kinderen gingen dan van school zonder behoorlijk 

schrijven geleerd te hebben. Ook zonder de schrijfkunst kan men zijn brood wel 

verdienen was de algemeen heersende gedachte. Van dit standpunt uit bekeken is 

het niet verwonderlijk dat de kinderen van deze ouders niet bijzonder gestimuleerd 

werden om de school te bezoeken. De school telde ’s zomers dan ook de helft 

minder leerlingen dan ’s winters. Geen onderwijs? Dan hoefde je ook niet te 

betalen. 

 

In de Bataafse en Franse tijd daalde de omvang van de Schokker visservloot van 

tachtig schepen in 1800 naar zeventig schepen in 1812. Tegenover de 

achteruitgaande visserij stonden de Schokkers geen andere bestaansmiddelen ter 

beschikking. Van enige landbouw kon geen sprake zijn. Door het week worden en 

overstromen van het eiland nam ook de veelteelt steeds meer af. In zo’n situatie kon 



je natuurlijk het hoofd niet breken over wel of niet leren lezen en schrijven. 

 

In 1804 schreef de arts J. De Vries Hofman, inspecteur van volksgezondheid na een 

epidemie: ‘Er zijn veel mensen op het eiland die nog wel zouden kunnen betalen en 

niet zo  armoedig zijn als men het strikt à la lettre opneemt, maar die men er maar 

niet toe krijgen kan om zoveel geld voor geneesmiddelen uit te geven’. Op 11 

november 1807 ging er een noodkreet uit van de schout van Ens naar de drost van 

IJsselmuiden. De diaconie was niet meer in staat de noodlijdenden te helpen. De 

mensen ‘verwachten dierhalven dat er de eene ofte andere mesure teneinde de 

menschen honger en gebrek niet mogten omkoomen zal genoomen worden’. 

 

De ‘onderwijzers der jeugd’ op Schokland hebben het ook moeilijk gehad. Net als 

elders in de Republiek moesten zij bijbanen aannemen. De eilandbewoners die 

moesten bijdragen in de kosten van de schoolmeester maar ook in die van de 

vroedvrouw en de arts bleven voortdurende in gebreke. 

 

De in 1796 tot schoolmeester benoemde Hendrik Mommendé, fungeerde al jaren 

als chirurgijn op het eiland en was daarnaast secretaris en voorzanger. In 1804 

huwde hij met Anna Theresia Carpentier uit Bunnik, toen net tot vroedvrouw 

benoemd op het eiland. Blijkens een brief van de gedeputeerde van Geneeskundig 

Onderzoek (1804) mocht hij onder diens toezicht geneesmiddelen voorschrijven uit 

een kleine huisapotheek. Mommendé verdiende daar weer wat extra meer, want ‘de 

Burgeren der beide Buurten’ hadden een subsidie toegezegd van tachtig gulden. Uit 

een schrijven van De Vries Hofman van 8 januari 1808 – Mommendé was inmiddels 

in 1807 overleden – blijkt echter dat de meester al ‘sedert verscheidene jaren, uit 

hoofde der toenemende armoede’ geen geld meer had ontvangen. De eilanders 

waren met de betaling voor de bijbaan gestopt vanaf het moment dat zij wisten, dat 

Mommendé mocht rekenen op ’s lands traktement als schoolmeester en secretaris, 

een bedrag van over driehonderdvijftig gulden. 

 

Al op 2 juli 1804 had de Emmeloorder burgemeester aan het departementale 

bestuur van Overijssel om een bijdrage uit ’s lands kas van honderdvijfentwintig 

gulden voor de schoolmeester en tweeënzeventig gulden voor de vroedvrouw 

gevraagd omdat ze van de ingezetenen bijna geen geld meer ontvingen. De ‘winbare’ 

mannen moesten namelijk bijdragen in de kosten van het traktement van de 

meester. Omdat er door een ernstige ziekte – juli/augustus 1804 – veel ‘winbare’ 

mannen waren overleden kon de meester niet meer worden betaald. Bovendien 

werd gevraagd om vrijstelling van schoolgeld en betaling van schoolbenodigdheden 

uit ’s lands kas. 

 

Ook in Ens stierven toen veel gezinshoofden volgens een rekest (verzoekschrift) van 

de burgemeester aan het departementale bestuur van 12 september 1804. ‘Een 

extra-ordinaire sterfte die hoofden van huysgesinnen heeft getroffen’, waardoor die 

gezinnen in een ‘wanordelijke staat zijn gebragt’. Over de betaling van de 

schoolmeester en vroedvrouw schrijft hij ‘dat een convenabel (passende) 



subsidische betaling van schoolmeester en vroedvrouw voor zover dat ten laste der 

ingezetenen is, na insien van den ondergetekende wel besteed sijn sou’. 

 

In hetzelfde smeekschrift lezen we dat de arme kinderen der weduwen gratis les 

kregen zonder onderscheid. Het speciale vermelden daarvan juist in het 

overwegend protestante Ens duidt aan dat de schrijver de armlastige rooms-

katholieke kinderen van deze buurt niet uitsloot. Vanuit de algemene situatie in 

Nederland weten we dat vooral in de dorpen juist deze kinderen het meest thuis 

bleven. Op Schokland was men ondanks de grote tegenstellingen tussen Ens en 

Emmeloord tolerant in dit opzicht. 

 

Later lezen we dat Emmeloord in 1805 (en Ens pas in 1807) het salaris voor de 

meester uit ’s lands kas ontvangt namelijk driehonderdvijfenzestig gulden plus vrije 

woning. Dit wijst op een verbeterde situatie. Bovendien komt er meer bemoeienis 

van de overheid met het onderwijs in het algemeen. Er wordt zelfs aan een oud-

schoolmeester ‘een zeer oud man, Jan de Wit een pensioen gegeven even groot als 

het salaris van de schoolmeester’ maar zonder vrije woning. Blijkbaar was aan de 

hierboven geschetste praktijk dat het pensioen voor de oude schoolmeester ten 

laste kwam van zijn opvolger een einde gekomen. 

 

Er was sprake van verbetering maar niet van recht en regelmaat. Er waren 

mogelijkheden tot verandering maar dan moest er verzocht en gesmeekt worden. 

Dat ook na 1807 nog niet alles als vanzelfsprekend goed geregeld was mag blijken 

uit het vervolg van het reeds vermelde schrijven van dokter De Vries Hofman uit 

Zwolle van 8 januari 1808 aan de landdrost van Overijssel: 

 

De vrouw van meester Mommendé - Anna Theresia Carpentier - tegenwoordig nog 

vroedvrouw aldaar, op een gering traktement van honderd gulden, verdient daar 

niets bij, daar er weinig of bijna of geene verlossingen voorvallen, waarvan nog iets 

kan worden betaald, en is also mede niet in staat om met haar vier kinderen, so sij 

niet van ’s Lands wege enigsints geholpen en ondersteund word, op het Land te 

blijven leven, te meer waar zij nu ook haar Huis, wat een landshuis is, voor de 

nieuwe Schoolmeester (Johannes de Wit) ruimen moet. 

 

Ons bij dese aan Uw Hoogedelgestrenge deswegen te vervoegen... dat aan 

bovengemelde ongelukkige weduwe van den Chirurgijn Mommendé, die zijn 

gezondheid en leven bij de behandeling der laatste ziekte opgeoffert heeft, enige 

sudsidie, pensioen of jaarlijksche gratificatie wierd toegelegt, so lang zij den Post van 

vroedvrouw, waarvan zij Diploma van de Utregtsche Departementale Geneeskundige 

Commissie heeft, op Schokland getrouw blijft waarnemen; en sulks nog te meer, 

omdat de schoolmeestersweduwe op Ens (Kaatje de Wit, weduwe van Willem 

Steenbeek), mede iets diergelijks is genietende, wier overleden man niet aan so veele 

gevaren is blootgesteld. 

 

De laatste passage is juist. De weduwe Steenbeek had op dat moment haar 



weduwepensioen zoals dadelijk zal blijken. 

 

Al eerder werd gemeld dat de functie van schoolopziener in de Bataafse Republiek 

in 1801 werd ingesteld maar dat er reeds voor die tijd schooltoezicht bestond. Op 

Schokland was het de in 1796 benoemde pastoor Bartholomeus Doorenweerd die 

zich voor het onderwijs wilde inzetten. Schoolmeester Mommendé bleek bereid zijn 

hulp te aanvaarden. In 1801 was het onderwijs te Emmeloord zodanig verbeterd 

dat de pastoor aan de departementale schoolopziener kon schrijven: 

 

Het zal Uew. Vast plaisir doen te vernemen, dat reeds sedert enige tijd het 

schoolonderwijs alhier zoo nabij het nieuwe reglement van orden voor de openbare 

schoolen binnen de Bataafsche Republiek kwamen als de plaatselijke 

omstandigheden voor het tegenwoordige toelaten, want ons schoolgebouw vereischt 

noodzakelijke reparatien, zonder welke het gansche reglement niet wel in werking 

gebracht zal kunnen worden. 

 

Ook elders in het land werd geklaagd over de schoolgebouwen. Een schoolopziener 

in Drenthe vond in 1806 scholen die van ‘Bataafse hutten niet merkelijk 

verschillen’. 

 

Toen pastoor Doorenweerd in 1808 Schokland verliet kon hij melden dat de school 

geheel was vernieuwd. Wie de kosten daarvoor heeft betaald is niet duidelijk. Wat 

betreft de school in Ens waar de pastoor slechts geringe invloed had werd een 

verzoekschrift uit 1808 van de burgemeester van Ens aan de landdrost van 

Overijssel gevonden. De burgemeester vraagt hierin om een subsidie voor meester 

Jacob Venema om een kachel aan te schaffen en te onderhouden en voor het kopen 

van brandstof. De kinderen van Ens waren tot dan toe gewoon in de winter zelf 

voor verwarming te zorgen door stoven met kooltjes vuur mee van huis te nemen. 

Dit werd brandgevaarlijk geacht. De landdrost besloot ‘uit hoofde der bekende 

armoede van de Ingezetenen van Ens’ als antwoord op het verzoek een jaarlijkse 

subsidie toe te staan van vijftig gulden, steeds te innen in oktober. 

 

Schokland was inzake het schooltoezicht in 1805 ingedeeld bij het tweede district; 

samen met Vollenhove en een deel van Drenthe. Schoolopziener was toen W. 

Sanders uit Vollenhove. Van hem is correspondentie bewaard gebleven uit de jaren 

1804-1810. Hieruit blijkt veelvuldig zijn zorg voor Schokland. Hieronder volgen 

enkele voorbeelden. 

 

Op 29 juni 1805 schreef de heer Sanders dat de onderwijzer die was ‘gehuurd’ om 

‘de schooldienst voor de Weduwe (weduwe Steenbeek) waar te nemen’ onbekwaam 

was voor het geven van onderwijs. Sanders kende hem al van een vorige 

gelegenheid en had hem toen aangeraden ‘een ander ambacht aan te vatten’. Het 

geld zou men beter kunnen besteden aan een bekwamer persoon ‘welke toch voor 

die Eilanders van ongemenen dienst zoude zijn’. 

 



Toen  daarop nog steeds geen reactie was gekomen op deze brief, maakte Sanders 

zich kwaad en schreef dat men ‘ten spoedigste een bekwame schoolmeester’ moest 

aanstellen. Hij kon echter weinig doen, want de betreffende onderwijzer was al 

schoolmeester vóór 1795 en de schoolopzieners kregen pas bevoegdheden vanaf 

1801. Hij vond de situatie niet verantwoord en... kreeg zijn zin. In januari 1807 

vertrok de meester en werd Jacob Venema in zijn plaats aangesteld. 

 

Verzoeken van Emmeloord zowel als van Ens om vrijstelling van schoolgelden; of 

om betaling van ’s landswege van de onderwijzers of om ‘schoolbehoeftens zoveel 

als voor de jeugd hunne arme gemeente geoordeelt wierden benodigt te zijn’, gingen 

naar Sanders. Deze adviseerde vervolgens de landdrost over het al dan niet 

toekennen van subsidie en de hoogte ervan. We lezen in zijn brief van 14 januari 

1808 dat ‘alles wat de Burgemeesters van Ens in hun verzoek, tot aandrang hebben 

uitgedrukt, ter bekoming van schoolbehoeften voor hunne verarmde gemeente en  

om in gelijkheid van Emmeloord, ook bevrijd te mogen zijn van het schoolgeld, in 

den volsten zin waar is’. 

 

Sanders merkte in dezelfde brief over de Schokkers op:  

 

Hoe belangrijk zijn toch die inwoonders voor ons Vaderland. Hoe vele geschikte 

personen voor de zeedienst kunnen deze Eilanders voor onzen Koning opleveren, 

indien zij wel onderwezen worden. Hoe dienstig zijn over het geheel deze bewoners 

aan de zeevaart en visscherij. En hoe gering is de kosting van den Lande om dezelve 

hierin bevorderlijk te zijn. 

 

Sanders was voortdurende bezig de Schokkers enig uitzicht op ontwikkeling te 

geven. Zo zorgde hij ervoor dat er leermiddelen naar Emmeloord gestuurd mochten 

worden. Het bestelde liet echter wel enigszins op zich wachten. Op 16 december 

1807 schreef Albert Albertsz. Toeter aan de landdrost ‘ 

 

Wij zijn omtrent de schoolbehoeften zeer verlegen, wijl het so lang dure eer dat op het 

verzoek van wijlen onze schoolmeester H. Mommendé eenige dispositie (beschikking) 

kome. 

 

Dat de opziener moest woekeren met het geld blijkt uit een brief van 15 april 1808; 

door Johannes de Wit (de opvolger van Hendrik Mommendé) gericht aan de 

landdrost. De Wit klaagde dat ‘het ontvangene van den schoolopziener Sanders, op 

de ordonnantie (op beschikking) van U Edele gestrenge, nu op ver niet toereikend is 

voor het onderwijs van om de 90 Kinderen in een geheel jaar’. Bij zijn komst had hij 

namelijk erg weinig schoolboeken en schoolbehoeften gevonden. Waarschijnlijk 

zocht de meester de verklaring hiervoor in zijn verderop in de brief gebezigde 

typering dat: ‘voor ieder van zulke ruwe kinderen als hier zijn 4 boekjes in een jaar’ 

gewenst waren. Hij bedoelde daarmee dat de Emmeloorder jeugd heel wat boeken 

en leermiddelen aankon. 

 



In zijn brief van 15 april 1808 gaf meester De Wit precies aan hoe de kinderen in 

zijn school te Emmeloord in groepen waren verdeeld. Hij had een jongste groep van 

dertig leerlingen die het A.B.C.-boek lazen. Hieruit leerden de kinderen de letters in 

allerlei gedaanten kennen en herkennen. Pas daarna kon met het eigenlijke lezen 

worden begonnen. In Emmeloord waren de lezers op drie verschillende niveaus 

bezig: vijftien kinderen waren bezig met het ‘tweede stukje’, tien kinderen met het 

‘derde stukje’ en twaalf met het ‘vierde stukje’. De kinderen werden niet op leeftijd 

‘bevorderd’ maar gingen pas naar een andere groep als ze er aan toe waren. 

 

Tot slot had De Wit ook nog vijfentwintig leerlingen die zich naast het lezen met 

schrijven bezighielden. In totaal had hij tweeënnegentig leerlingen onder zijn hoede. 

De nieuwe regel was dat er bij zeventig leerlingen een ondermeester mocht worden 

aangesteld. Het is onbekend of dit advies is opgevolgd. 

 

De indeling in groepen in deze lees- en schrijfschool (lagere school) was dus als 

volgt: 

 

Groep 1: Beginners 30 leerlingen aanvankelijk lezen 

Groep 2: Leesklas 37 leerlingen lezen op niveaus 

Groep 3: Lees- en schrijfklas 25 leerlingen gevorderd lezen en schrijven 

 

De leesgroepen (1 en 2) vormden 72.8 % van de schoolbezetting, de schrijfgroep (3) 

27.2 %. 

 

Gewoonlijk was de schoolindeling in Nederland: een leesklas, de lees- en schrijfklas 

en de lees, schrijf- en rekenklas. Aan rekenen deed men echter over het algemeen 

weinig. Ook meester De Wit schreef daar niet over. Wel moesten de kinderen 

getallen kunnen lezen en uitspreken. Dat had praktische waarde bijvoorbeeld voor 

het opzoeken van bladzijden in boeken op school of in de kerk. 

 

Uit de brief van Johannes de Wit blijkt ook nog een aardige gewoonte van die tijd. 

Omdat de meester bovendien dorpsschrijver was stelde hij de ‘Burgemeesters en 

ingezetenen’ het papier, pennen en inkt uit de schoolvoorraad gratis ter 

beschikking als ze nodig hadden voor een officiële brief. De meester vroeg nu 

permissie om ‘deze oude gewoonte’ te mogen continueren. 

 

Ook uit de correspondentie van schoolopziener Sanders is iets bekend over de 

middelen die op Schokland gebruikt werden. In zijn brief van 14 januari 1808 

vemeldde hij voor de kinderen die leren lezen: het eerste tot en met het achtste 

stukje van Het Overijsselsch Schoolboek. De prijzen staan erbij: 

 

• het 1ste stukje op zwaar papier kostte 10 duiten (=6.25 cent); 

• het 6de stukje kostte 16 duiten (=8.75 cent); 

• het 8ste stukje kostte 14 duiten (=8.75 cent); 



• alle andere stukjes kostten elk 10 duiten. 

 

De totale kosten van de aanvraag van Johannes de Wit bedroeg dertien gulden en 

vijfentwintig cent aan leesstukjes, voor tweeënnegentig kinderen. Verder noemde 

Sanders nog De geschiedenis van Jozef, door Hulshof. Een boek dat tot ver in de 

negentiende eeuw op vele Nederlandse scholen werd gebruikt. Hieruit blijkt nog 

duidelijk het christelijk karakter van het onderwijs. 

 

Voor het schrijven waren griffels en leien, pennen, inkt en papier in gebruik. Papier 

onderscheidden Sanders en De Wit nog in ‘best’, ‘ordinair’ en ‘gecouleurd’. 

 

In de eerste decennia van de negentiende eeuw raakte de schoonschrijfkunst in 

verval. De groeiende behoefte aan vaardig en duidelijk schrift – in de verbeterde 

scholen, in de uitdijende overheidsadministratie en in de kantoren – bevorderde dat 

de stalen pen haar veren zuster geleidelijk verdrong. De tijd van getekende letters 

en sierlijke krullen was voorbij. Op Schokland zal men toen nog niet zover zijn 

geweest. De Wit vroeg in zijn brief drieduizend beste pennen aan. Veren pennen, 

naar mag worden verondersteld. 

 

Op 14 januari 1808 schreef schoolopziener Sanders in een advies aan de landdrost 

over een aanvraag van de school van Ens: ‘Tot schoolprijzen zoude voldoen kunnen 

eene somma van om de zes gulden waarvoor men één exemplaar van het 

natuurkundig Schoolboek door Buis, twee Jezus karakter door Pings, twee 

geschiedenis van den Godsdienst door Rosenmuller, twee ‘Het leven van Jezus voor 

kinderen’ door Feddersen zoude kunnen bekomen en er dan bijnemen eenige 

stukjes van Nieuwwoud: Wij zijn kinderen met elkanderen. Het beste kind. De 

twaalfjarige Jezus. Het is toch goed dat er vele menschen in de wereld zijn.’ 

 

Hier vinden we een typisch verschijnsel dat soms ook al in het zeventiende eeuwse 

onderwijs optrad namelijk het prijzensysteem. Toen in de achttiende eeuw de 

macht van God ging wijken voor de macht van de rede, ontstonden nieuwe 

opvoedkundige theorieën. Het kind was ‘een onbeschreven blad’, dat door de 

mensen verknoeid kon worden. Het idee won veld dat men het kind zijn gang moest 

laten gaan. Beloning voor het goede en straf als het van het rechte pad afweek 

moesten het kind begeleiden op de weg naar de volwassenheid. 

  

In het verleden moest de meester die in zijn overvolle klassen vaak niet over 

voldoende overwicht beschikte geregeld zijn toevlucht nemen tot lijfstraffen. 

Bekende attributen zijn de plak en de roe. In een klas waar de helft van de 

leerlingen ’s zomers wegbleef kon men zich moeilijk aan een weloverwogen leerplan 

en een vast lesrooster houden zodat de lessen rommelig en lawaaierig verliepen. 

Vaak trad de meester dan ook hardhandig op. Toen de nieuwe ideeën ingang 

vonden begon men op een andere en meer positieve manier de kinderen tot 

prestaties aan te zetten namelijk door het geven van prijsjes. Deze bestonden uit 

prentjes voor de jonge kinderen en stichtelijke lectuur voor de ouderen. 



 

Het uitdelen van deze zogenaamde prijsboeken gebeurde in het openbaar en de 

prijswinnaars kregen een ‘bewijs van goedkeuring over goed gedrag en betoonde 

vlijt’. Dit bevorderde de eerzucht en scheen te werken want het systeem werd overal 

toegepast. Ook op Schokland zoals uit het vermelde citaat van de schoolopziener 

blijkt. Ook hier heeft de stichtelijke lectuur de voorkeur. Of... zijn het misschien al 

wat oudere boekjes die ze voor een appel en een ei hebben kunnen krijgen? Het is 

bekend dat men in het algemeen uit de handel genomen werkjes voor prijsboeken 

bestemde. 

 

Sanders is overigens van mening dat ‘deze schoolprijzen behoorden echter liever in 

handen van den Schoolopziener van het district, dan in die van den Onderwijzer 

gesteld te worden’. De zes gulden komen uit ’s lands kas. Mag de officiële 

vertegenwoordiger van de overheid dan ook alstublieft de prijzen uitreiken en een 

en ander officieel afhandelen. Ere wie ere toekomt op het prijzenfestijn. 

 

Hoewel er later in Nederland veel kritiek gekomen is op dit prijzensysteem is het 

onderwijs deze prikkeling tot presteren nooit helemaal kwijtgeraakt. Dit blijkt onder 

meer uit het systeem van becijfering van de prestaties, het zetten van stempeltjes, 

het plakken van plaatjes zoals we dat in de twintigste eeuw nog kennen. 

 

Hebben de Schokker ‘luyen’, de bewoners van het eiland Schokland die rond 1800 

voor onderwijs in aanmerking kwamen meer kans op ontwikkeling gehad dan hun 

ouders? 

 

Uit het wel of niet kunnen ondertekenen van de huwelijksakten bleek een 

duidelijke kloof tussen twee generaties. Het ligt voor de hand dat dit een gevolg was 

van de veranderingen binnen het onderwijs. Er bestond na 1800 meer zorg van 

overheidswege en een aantal mensen zette zich ook daadwerkelijk in om de 

aanwezige mogelijkheden ook voor het onderwijs op Schokland te benutten. Toch 

verkeerden veel eilandbewoners in dermate armoedige omstandigheden dat ze vaak 

geen gebruik hebben kunnen maken van de aanwezige faciliteiten. ‘The struggle for 

live’ kwam bij hen op de eerste plaats en eiste hen volledig op. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waterhoogtemerk: N.A.P. 
 
 
 
 
 
Tussen eb en vloed zit nogal wat verschil. In de havenstad Amsterdam, waar de 

schepen vroeger via de open Zuiderzee binnenvoeren gaf dat dikwijls problemen. Bij 

laag water kon men niet in- of uitvaren langs Pampus. Daarom bedacht men om 

een vast peil (nulpunt) aan te geven op de kademuren. Dat noemde men het 

Amsterdamse peil (A.P.) en vooral bij het uitvaren werd dat waterhoogtemerk 

intensief geraadpleegd. 

 

Later werd deze peilschaal op vele plaatsen in Nederland overgenomen. Toen de 

meetinstrumenten beter werden werd de landelijke benaming N.A.P. (Normaal 

Amsterdams Peil). 

 

In het stadhuis annex muziektheater van Amsterdam de Stopera staat een 

metershoge peilschaal die de hoogtenormen exact aangeeft. Het laagste punt van 

Nederland werd in Nederland al gemeten in 1841. De bodemhoogte van het 

veenmeer ten westen van Gouda, ten noorden van Waddinxveen en ten zuiden van 

Nieuwerkerk aan de IJssel lag toen 5.9 meter beneden Normaal Amsterdams Peil. 

 

Tegenwoordig ligt door inklinking het peil in de polder op 6.74 minus N.A.P. Het 

hoogste punt (323 meter) van Nederland vindt men bij Vaals (Drielandenpunt). Het 

N.A.P. wordt mede zichtbaar gemaakt door ongeveer vijfenvijftigduizend 

peilmerken, via boutjes bij gebouwen, bruggen en viaducten. Daarnaast zijn er ook 

nog eens tweehonderdtwintig ondergrondse peilmerken gefundeerd in de stabiele 

pleistocene zandlagen die meer dan tienduizend jaar oud zijn. Zij vormen de basis 

voor het bepalen in de hoogte van de peilmerken. 

 



Door bepaalde windkracht – en windrichting – kan een sterke verhoging van de 

Noordzeespiegel optreden boven het astronomische (sterrenkundig) getij. Dan 

kunnen stormvloeden ontstaan vooral als zon en maan op één lijn met de aarde 

staan (bij nieuwe en volle maan) want dan is de aantrekkingskracht maximaal en 

spreken wij ook nog eens van springtij. 

 

In de twintigste eeuw kende Holland eenentwintig zeer zware stormen maar slechts 

één echt hoge stormvloed; die van 1 februari 1953. De wind kwam uit het 

noordwesten. Bij Hoek van Holland werd driehonderdvijfentachtig cm boven N.A.P. 

gemeten. Volgens het astronomisch getij mocht de verhoging tachtig centimeter 

bedragen. De extra verhoging door de storm was dus driehonderdvijf centimeter. Bij 

Vlissingen steeg het water zelfs tot +455 en de zwaarste windstoot van 1953 werd 

gemeten bij Den Helder. De windsnelheid was daar maar liefst 

honderdvierenveertig kilometer per uur. Overigens werd de allerzwaarste windstoot 

van de vorige eeuw op 6 oktober 1921 gemeten bij Hoek van Holland (162 km/h). 

De stormramp van 1953 richtte in Zuidwest Nederland, vooral in Zeeland delen van 

Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant grote schade aan. Men telde 

zevenenzestig grote doorbraken naast zo’n vierhonderd kleinere bressen. Bij dit 

natuurgeweld kwamen duizendachthonderdvijfendertig personen om het leven en 

bijna tweehonderdduizend mensen werden in één nacht dakloos. Nog wat cijfers: 

vijfendertigduizend stuks groot vee en honderdvijfenzestigduizend kippen 

verdronken. De schade aan ruim zevenenveertigduizend kerken, scholen, 

boerderijen en woningen was aanzienlijk en een groot deel van deze gebouwen werd 

totaal verwoest. Ook de Afsluitdijk en andere delen van het land hadden zwaar te 

lijden maar de dijk hoewel zwaar beschadigd hield het zodat de IJsselmeerpolders 

gespaard bleven. Men beschouwt deze watersnoodramp als de grootste na de St. 

Elisabethsvloed van 1421; daarbij ontstond in die tijd de Biesbosch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijkend water 
 

 

 

 

Zo’n honderdtachtigduizend jaar geleden was het gebied dat we nu kennen als 

Flevoland bedekt met gletsjers uit Scandinavië die zwerfkeien meenamen. Het ijs 

smolt en de keien bleven liggen zoals in het P. van der Lijn reservaat nabij Urk te 

zien is. Het werd warmer en de eerste bewoners kwamen en er werden kleine 

nederzettingen gebouwd op de oevers van de Vecht. Vele eeuwen later steeg de 

waterstand en trokken bewoners zich terug op de eilanden Urk en Schokland. Uit 

de Zuiderzeetijd kennen we ook de voormalige havenhoofden zoals de Kop van ’t 

Ende nabij Elburg, het havenhoofd van Kuinre en Oud-Kraggenburg. In de 

twintigste eeuw werd de Zuiderzee afgesloten en ingepolderd. Uit de begintijd 

bestaan nog bijzondere gebouwen zoals een houten kerkje in Ens en een 

arbeidersbarak in Marknesse. Ook oude meetstellingen waarmee men in het 

IJsselmeer vaste punten uitzette met staken. Een aantal van deze wilgenstaken is 

later uitgegroeid tot monumentale bomen. Ook de fietspaden van schelpen zijn 

bijzonder. Deze zijn rond 1947 aangelegd en dienden toen als inspectiepad. Ze 

liggen er nog steeds prachtig gemarkeerd met een beukenhaag of knotwilgen. 

  

Voor de uitvoering van het Zuiderzeeproject was de instelling van diverse organen 

noodzakelijk. De in 1918 ingestelde Zuiderzeeraad was een veelzijdig samengesteld 

adviesorgaan dat de voorstellen van de uitvoerende diensten beoordeelde en met 

commentaar doorgaf aan de minister van Waterstaat. Een tweede orgaan was de in 

1919 ingestelde en met de aanleg van de waterstaatkundige werken belaste Dienst 

der Zuiderzeewerken. Deze later geheten Directie Zuiderzeewerken van 

Rijkswaterstaat werd op 1 januari 1989 met de Rijksdienst voor de 

IJsselmeerpolders samengevoegd tot Directie Flevoland van Rijkswaterstaat.  

 

Naast de instelling van de Dienst der Zuiderzeewerken werd de Voorlopige Directie 



van de Wieringermeer, de latere Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in 1930 

belast met het onderzoek: het in cultuur brengen en de sociaal-economische 

opbouw van de gewonnen gronden. Deze Directie werkte onder 

verantwoordelijkheid van de minister van Waterstaat maar voor het eigenaarbeheer 

van de rijkseigendommen – het zogenaamde bijzonder domeinbeheer – onder die 

van de minister van Financiën. Directie Flevoland, later Directie IJsselmeergebied 

geheten voerde deze taken uit tot het eind 1996; zij het onder verantwoordelijkheid 

van de minister van Verkeer en Waterstaat respectievelijk de staatssecretaris van 

Financiën. De benodigde gelden werden verkregen uit het Zuiderzeefonds waarvan 

de inkomsten en uitgaven jaarlijks bij wet werden geregeld. De Staten-Generaal 

had zodoende zeggenschap over de jaarlijkse bestedingen. Met een dergelijke 

organisatie is bovendien geregeld dat de inpolderingen en de eerste ontwikkelingen 

worden uitgevoerd door de rijksoverheid. De huidige activiteiten van de Directie 

IJsselmeergebied (RDIJ) beperken zich tot het beheer van het Natte Hart: 

IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren. Verder beheert deze dienst de 

rijkswegen in Flevoland 

 

Met het instellen van het openbaar lichaam ‘Zuidelijke IJsselmeerpolders’ werd in 

1955 de bestuurlijke situatie voor de derde polder – Oostelijk Flevoland geregeld. 

Daaraan werden in 1962 Zuidelijk Flevoland en de Markerwaard toegevoegd. Taken 

en bevoegdheden voor een gemeente die toekomen aan Provinciale en Gedeputeerde 

Staten en de Commissaris van de Koningin werden uitgeoefend door de minister 

van Binnenlandse Zaken. De taak en bevoegdheden die in een gemeente 

toekwamen aan de raad en het college van burgemeester en wethouders werden 

uitgeoefend door een door de minister van Binnenlandse Zaken te benoemen 

Landdrost. In 1967 werd voor het grondgebied van de toekomstige gemeente 

Dronten in Oostelijk Flevoland een reglement vastgesteld dat voorzag in een 

gekozen Adviesraad en een uit zijn midden gekozen Dagelijks Adviescollege. De 

landdrost diende dit college te horen in alle gevallen waarin hij de taak en de 

bevoegdheden zou uitoefenen van burgemeester en wethouders in een normale 

gemeente. Gezien de omvang van Flevoland en de uiteenlopende functies van de 

landelijke en stedelijke gebieden is in Flevoland gekozen voor een opdeling in 

verschillende gemeenten. Op 1 januari 1972 was de gemeentewording van Dronten 

een feit. Provinciale indeling bleef nog achterwege. 

 

In 1968 benoemde de minister van Binnenlandse Zaken een aparte 

Adviescommissie voor het gebied van de toekomstige gemeente Lelystad. Begin 

1979 diende dezelfde bewindsman een wetsontwerp in voor een in te stellen 

gemeente Lelystad. Op 1 januari 1980 werd Lelystad, genoemd naar de grondlegger 

van het Zuiderzeeproject dr. Ir. Cornelis Lely gemeente. Ook nu weer geen 

provinciale indeling, in afwachting van een in behandeling zijnde provinciale 

herindeling van Nederland. 

 

Voor Almere stelde de landdrost in 1977 een aparte Adviescommissie in, die naast 

de Adviesraad van het openbaar lichaam fungeerde. In 1978 gevolgd door een 



gekozen Adviesraad met een eigen Dagelijks College. In 1983 diende de minister 

van Binnenlandse Zaken een wetsontwerp in voor de instelling van de gemeente 

Almere per 1 januari 1984. Net als voor de gemeenten Dronten en Lelystad berustte 

het provinciaal toezicht vooralsnog bij de minister van Binnenlandse Zaken. Ook 

Zeewolde kreeg een Adviescommissie en wel in 1980; in 1982 gevolgd door een 

gekozen Adviescommissie met een eigen Dagelijks Advies College. Al in 1983 stelde 

de minister van Binnenlandse Zaken het parlement voor het gebied van Zeewolde 

net als Almere per 1 januari 1984 gemeentelijk in te delen. Het parlement nam het 

voorstel over. 

 

Urk heeft zich afzijdig gehouden van de hele inpoldering. De afzijdigheid was 

overigens wel verklaarbaar. In Van landijs tot polderland schrijft G.D. van der Heide: 

‘met zeer gemengde gevoelens maar overigen met weinig ingenomenheid, heeft de 

bevolking van het eiland destijds de vordering van de werkzaamheden 

gadegeslagen. Een deel van de visvijver, mede hun visgronden werd ingepolderd, 

ging verloren en zou worden omgevormd tot landbouwgrond. Dit zou betekenen dat 

een deel van de bevolking zou moeten ophouden met vissen. Niemand kon de 

gevolgen van de veranderende situatie overzien (...). De nieuwe polderbevolking; zo 

zeer agrarisch ingesteld; zo weinig bekend met de situatie van een gesloten 

eilandgemeenschap heeft aanvankelijk weinig sympathie gehad voor de Urker 

problemen, weinig begrip zelfs. Slechts in overleg in de hogere organen werden 

bepaalde problemen en controversen opgelost: de beide bevolkingsgroepen leefden 

hun tegenstrijdige belangen zonder eigenlijke strijd in een zekere wrevel uit.’ Heeft 

die ‘zekere wrevel’ er misschien toe bijgedragen dat de naam Urkerland zo’n kort 

leven beschoren was? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tot deffensie van de Zuyderzee 
 
 

 

 

Toen Philips de Schone in 1497 tijdens zijn huldigingtocht als graaf van Holland 

Amsterdam aandeed zag hij harnassen en wapens aan de gevels van de huizen 

hangen. De Habsburgse aartshertog moest zich realiseren dat Amsterdam een 

grensstad was. De inwoners wilden laten weten dat zij er veel voor over hadden de 

vijand buiten te houden en het gezag van de vorst te handhaven. Gelegen aan de 

Zuiderzee moest de stad zich kunnen verdedigen tegen eventuele Gelderse of Friese 

agressie. 

 

Een halve eeuw later waren alle territoria rondom de Zuiderzee onder Habsburgs 

gezag gekomen. Friesland in 1523, het Sticht (Utrecht) en het Oversticht (Overijssel 

in 1528, Groningen en de Ommelanden in 1536 en Gelre in 1543. Deze expansie in 

noordelijke en oostelijke richting vond plaats gedurende de regeerperiode van 

Philips’ zoon en opvolger Karel beter bekend als keizer Karel V. De verwerving van 

de Landsheerlijkheid over de noordoostelijke gewesten door Karel V had met name 

voor Holland grote strategische voordelen. Terwijl Holland tot 1543 behalve met 

aanvallen over land altijd rekening moest houden met vijandelijke aanvallen vanuit 

de Noordzee en de Zuiderzee hoefde het gewest nadien geen aanvallen meer vanuit 

de Zuiderzee te vrezen. 

 

Voor 1543 was de Zuiderzee meer dan eens het strijdtoneel van Hollanders, 

Friezen, Geldersen en anderen. Voor zover het niet om zeeroverij ging kan het 

geweld op de Zuiderzee in het verlengde van territoriale conflicten worden gezien. 

Zo voerden de Hollandse graven in het begin van de vijftiende eeuw een kaperoorlog 

tegen de Friezen in de hoop hen tot concessies te brengen inzake de aanvaarding 

van Hollands gezag. Het geweld op de Zuiderzee vanaf het begin van de zestiende 



eeuw was een gevolg van de machtsstrijd tussen de Habsburgers en de hertogen 

van Gelre. De laatsten hadden een eigen invloedssfeer in het noordoosten van de 

Nederlanden gevestigd. Zij weigerden toe te geven aan de Bourgondisch-

Habsburgse expansie. Karel V stuitte bij het opdringen van zijn heerschappij in 

Friesland, Utrecht, Overijssel, Groningen, Drenthe en Gelre op hardnekkig verzet 

van de Gelderse hertog Karel van Egmond. Deze wist net als zijn voorgangers te 

profiteren van diverse binnen- en buitenlandse tegenstanders van de Habsburgers. 

In de Nederlanden konden de Geldersen aanvankelijk rekenen op hulp van de 

Friezen. Daarbuiten heeft in het bijzonder Frankrijk Gelre steeds weer gesteund. De 

verovering van de noordoostelijke gewesten werd verder bemoeilijkt door de grote 

afstand tot de kerngewesten Brabant en Vlaanderen. 

 

Zolang het Gelderse gevaar niet was bedwongen bevond Holland zich in een 

kwetsbare positie. Niet alleen het Hollands grondgebied maar ook de zeehandel die 

in de Zuiderzeehavens geconcentreerd was en de Zuiderzeevisserij werden bedreigd. 

Het Hollandse streven naar dominantie van de noordoostelijke gewesten heeft de 

eenwording van de Nederlanden bevorderd. Dit streven naar overwicht was 

eeuwenoud maar kwam pas tijdens de regering van Karel V in een beslissende fase. 

 

Binnen dit korte bestek blijven de oorlogshandelingen op de Zuiderzee tijdens de 

regering van de Habsburgers Philips de Schone en Karel V buiten beschouwing. 

Hier wordt volstaan met enkele opmerkingen. De Hollanders hebben tussen 1503 

en 1543 verschillende keren schepen uitgerust voor de Zuiderzee. Deze 

uitrustingen vonden plaats op initiatief van Amsterdam, Haarlem en de 

Zuiderzeesteden. De bijdrage van de gewestelijke en centrale overheid aan de 

beveiliging van de Zuiderzee bleef beperkt tot formele aspecten als de sanctionering 

van de afspraken die de Noord-Hollanders met elkaar maakten inzake de uitrusting 

van oorlogsschepen en de benoeming van vloothoofden. 

 

De wijze waarop de Zuiderzeevlootjes tot stand kwamen weerspiegelt het ongelijke 

belang dat op lokaal, gewestelijk en centraal niveau in de beveiliging van de 

Zuiderzee gesteld werd. Voor de Noord-Hollanders stonden cruciale belangen op het 

spel: de eigen veiligheid en de welvaart die sterk afhankelijk waren van de handel 

en scheepvaart via de Zuiderzee en de visserij. Voor Holland als geheel stond het 

belang van een veilige Zuiderzee geenszins buiten kijf. Zo kon een stadje als Brielle 

korte tijd profiteren van het feit dat koopvaardijschepen de monding van de Maas 

verkozen hadden als toegang tot Holland in plaats van het Marsdiep of het Vlie. 

Door het geweld van Grote Pier op de Zuiderzee. Dit hangt samen met de 

machtsverhoudingen in de Staten die in het voordeel werkten van Amsterdam. 

Bovendien zullen de Gelderse plundertochten door Holland die soms volgden op 

aanvallen vanuit de Zuiderzee de Staten hebben doen inzien dat de veiligheid van 

het hele gewest gediend was met de aanwezigheid van schepen voor Hollands 

oostkust. 

 

Voor de Habsburgers was het geweld op de Zuiderzee van marginale betekenis. Zij 



richtten zich in hun streven naar noordoostelijke expansie van de Nederlanden 

vrijwel geheel op de strijd te land. Zo was de onderwerping van Gelre in 1543 het 

werk van Karel V die met een legermacht van ongeveer veertigduizend soldaten 

naar het hertogdom was opgerukt. Willem van Kleef die de kinderloze Karel van 

Egmond na diens overlijden was opgevolgd capituleerde op 7 september. Bij de 

vrede van Venlo werd Karel hertog van Gelre en graaf van Zutphen. Hiermee kwam 

een einde aan de vijandelijkheden. De Zuiderzee was voortaan gevrijwaard van 

oorlogsgeweld. 

 

De territoriale afronding had zoals gezegd belangrijke strategische en economische 

gevolgen voor Holland. De Zuiderzee werd een Habsburgse binnenzee. Daardoor 

werd de Hollandse zeegrens als buitengrens van de Habsburgse Nederlanden 

aanzienlijk korter. Amsterdam en de Zuiderzeesteden, aanvankelijk grenssteden, 

kwamen in het hart van de Nederlanden te liggen. Ten oosten van Holland was een 

veilige bufferzone ontstaan die de veiligheid van het gewest en de handel en visserij 

vanuit de Zuiderzeehavens ten goede kwamen. De Waterlanders waren voortaan 

verlost van Gelderse en Friese raids (snelle aanvallen) en kapingen van kleine Franse 

kaperschepen. De vestingwerken die tijdens de Gelderse oorlogen door de 

Hollandse Zuiderzeesteden waren opgetrokken leken plotseling overbodig. De 

uitrusting van oorlogsschepen kon achterwege blijven. 

 

Aan het begin van de Nederlandse Opstand was de Zuiderzee opnieuw het toneel 

van strijd. In oktober 1573 vond de slag op de Zuiderzee plaats tussen de 

Opstandelingen en de regeringsgetrouwen (Spaanse regering). De zeeslag is door de 

Opstandelingen gewonnen. Zij kregen daardoor de controle over de Zuiderzee. Dit 

had verreikende strategische consequenties want de Spanjaarden waren vervolgens 

voor de bevoorrading van hun troepen afhankelijk van de aanvoerroutes over land, 

de zogenaamde ‘Spanish road’. 

 

Het had ook anders kunnen lopen. Wat zou er gebeurd zijn wanneer de 

Spanjaarden de slag zouden hebben gewonnen? We zullen het nooit weten, zeker is 

dat de integratie van de noordelijke gewesten in de Nederlanden geenszins 

‘omkeerbaar’ was. Zowel het verraad van Rennenberg, de door de Opstandelingen 

aangestelde stadhouder van Friesland, Drenthe en Overijssel die in 1580 overliep 

naar de Spanjaarden als de reductie van Groningen in 1594, toen deze stad zich 

met de Ommelanden als het zevende gewest bij de Republiek aansloot betekenden 

een ommekeer in het integratieproces van de noordelijke gewesten in respectievelijk 

de Republiek en de Spaanse Nederlanden. 

 

De verandering van de Zuiderzee van een grensgebied en een strijdtoneel in een 

veilige binnenzee was alles behalve onvermijdelijk of onomkeerbaar. De slag op de 

Zuiderzee, het verraad van Rennenberg en de reductie van Groningen zijn 

gebeurtenissen die onderstrepen dat het ook anders had kunnen gaan. G. Modelski 

en W.R. Thompson namen de slag om de Zuiderzee op in een lijst van zeeslagen die 

volgens hen bepalend waren voor oorlogen die tot mondiale conflicten zouden 



uitgroeien. Volgens hen verwierven de Opstandelingen door de overwinning van 

1573 definitieve controle over de Zuiderzee die zij als een ‘local sea space’ 

aanduidden ter onderscheiding van ‘regional sea spaces’ als de Oostzee en de 

Middellandse Zee. In feite was de Zuiderzee al dertig jaar eerder een local sea space 

geworden: een veilige binnenzee waarvan de omringende territoria in de handen 

van één vorst waren gekomen. Achteraf beschouwd vormde de periode tussen 1543 

en het begin van de Opstand een precedent voor de omwonenden van de Zuiderzee, 

in het bijzonder voor de voor de zeehandel en zeevisserij overheersende Hollanders 

die toen reeds kennis maakten met de voordelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Het Nieuwe Land 
 

 

 

 

 
De gemeente Noordoostpolder 
 
 
 
 
In een eerste plan uit 1937 werd rondom het centrumstadje Emmeloord, toen nog 

gepland voor tienduizend inwoners gedacht aan een krans van vijf op fietsafstand 

van elkaar liggende dorpen met ieder vierduizend inwoners. Nog eens tienduizend 

boeren en landarbeiders zouden buiten de dorpen wonen zodat het totale 

inwonertal op veertigduizend uit zou komen. Omdat de landarbeiders op die manier 

wel erg ver van ‘hun’ dorp zouden wonen – dit was de tijd van de fiets, niet van de 

auto – is het aantal dorpen uitgebreid tot tien. Dat elk dorp dan wel erg klein werd 

telde in die tijd nog minder zwaar mee. Na een stagnerende bevolkingsgroei in de 

beginjaren ging het later in opwaartse lijn. Het totale inwonertal van de gemeente 

Noordoostpolder lag begin 2002 op vierenveertigduizentweehonder daarmee lag het 

oorspronkelijke schema er dus niet ver naast. 

 

Van de dorpen zijn eerst Ens, Marknesse en Kraggenburg van de grond gekomen 

(1948) en als laatste Tollebeek (1957). De stedenbouwkundige opzet vertoont 

binnen zekere grenzen een grote mate van verschil. Een bijzondere plaats wordt 

ingenomen door Nagele (1954) dat is ontworpen door de architectengroepen ‘De 8’ 



en ‘Opbouw’ die hier hun ideeën over het – in die tijd – moderne bouwen in de 

praktijk toonden. Het resultaat: een dorp met uitsluitend platte daken sloot 

destijds niet erg aan bij de wooncultuur van de agrarische bevolking. Nu is bij 

nieuwbouw een plat dak verplicht gesteld.  

 

Het basisontwerp voor Emmeloord was van M.J. Granpré Moliëre en is gebaseerd 

op de gedachte van een knusse stad met grachten en bruggetjes. De plannen zijn in 

de tijden daarna voortdurend gewijzigd en aan moderne inzichten aangepast. Het 

oorspronkelijke idee dat de bebouwing binnen de drie vaarten zou kunnen blijven 

moest al snel verlaten worden. Met de bouw van Emmeloord als centrumplaats 

werd begonnen in 1943. De eerste huizen aan de rietstraat werden op 15 december 

van dat jaar betrokken. Na een start met tijdelijke voorzieningen verrees in 1952 

het eerste winkelcentrum aan de Lange Nering. 

 

Emmeloord is uitgegroeid tot een levendige polderplaats die vooral sinds de laatste 

decennia van de twintigste eeuw een sterke ontwikkeling doormaakt. Het plein De 

Deel met het winkelcentrum De Nering en aangrenzende straten, de 60 meter hoge 

watertoren en de andere gebouwen in de buurt zoals het gemeentehuis vormen het 

centrum van de stad. Emmeloord biedt alle voorzieningen voor een 

centrumgemeente in het landelijk gebied zoals scholen, een ziekenhuis en andere 

vormen van gezondheidszorg, banken en meerdere culturele voorzieningen. 

Daarnaast zijn er ook enkele onderwijs- en onderzoeksinstellingen voor de 

landbouw gevestigd. 

 

In de loop der jaren is Emmeloord rondom uitgebreid met nieuwe wijken. Nadat het 

oorspronkelijk geplande bouwgebied was opgebruikt is de gemeente begonnen met 

de ontwikkeling van de plannen voor Emmelhage; een honderdvijfentachtig hectare 

groot geplande heel nieuwe woonwijk aan de noordkant en op enige afstand van de 

bestaande bebouwing. Het is de bedoeling dat de eerste huizen hier rond het jaar 

2004 worden gebouwd. 

 

Ook het bedrijfsleven heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt zowel in 

Emmeloord als elders in de Noordoostpolder. Interessante ontwikkelingen zijn 

bijvoorbeeld het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium met de Duits-

Nederlandse Windtunnel en het nabijgelegen Geomaticapark, alle in de buurt van 

Kraggenburg. De Noordoostpolder als geheel telde aan het begin van het jaar 2002 

ongeveer achttienduizend arbeidsplaatsen. 

 

De Noordoostpolder werd als tweede polder drooggelegd. Bij het bepalen van de 

omtrek deden zich twee vraagstukken voor. In de eerste plaats moest bepaald 

worden of het Friese stadje Lemmer in de polder kwam of aan open water zou 

blijven liggen. Een ander belangrijk probleem was de afwatering van de Overijsselse 

rivieren en de scheepvaart naar Kampen, Blokzijl en Kuinre. Uiteindelijk bleef 

Lemmer aan open water en sluit de Noordoostpolder tussen deze plaats en Blokzijl 

direct aan tegen het oude land met vanaf Blokzijl een scheepvaartverbinding 



waarvan het Vollenhover- en het Kadoelermeer deel uitmaken. Deze verbinding 

staat via het Ramsdiep in open verbinding met het Ketelmeer en het IJsselmeer. 

 

In 1936 begon de aanleg van werkhavens en bouwputten voor twee van de drie 

geplande gemalen met de daarbij gelegen schutsluizen. Een jaar later begon de 

aanleg van de dijk bij Kadoelen en drie jaar later, in december 1940 kon ten westen 

van Schokkerhaven het laatste sluitgat worden gedicht. De hoofdkanalen waren al 

onder water gebaggerd en nadat vijftienhonderd miljoen kubieke water was 

verwijderd viel de Noordoostpolder in 1942 droog. Nederland had er 

achtenveertigduizend hectare goed land bijgekregen. 

 

De Noordoostpolder wordt drooggehouden door drie gemalen. De elektrische Buma 

bij Lemmer en Smeenge bij Vollenhove en het dieselgemaal Vissering bij Urk. 

Vanuit het midden van de polder lopen drie, een ster vormende kanalen naar deze 

gemalen. De bodem van de polder bestaat uit verschillende grondsoorten wat z’n 

stempel heeft gedrukt op de bestemming van de gronden. Tussen Lemmer en 

Kuinre en op een keileemgebied bij De Voorst is bos aangeplant. Verder is 

drieëntwintighonderd hectare prima klei- en zavelgrond (klei met 60%-80% zand) 

bij Marknesse, Luttelgeest en Kraggenburg bestemt voor fruitteelt en volle grond 

groenteteelt. Bij Ens werd tweehonderd hectare zandgrond bestemt voor 

bloembollen en glasculturen. In later tijd is dit bloembollengebied sterk uitgebreid. 

 

Hoewel Hendrik Stevin al in 1667 de plannen van zijn vader Simon (1548-1620) 

ontvouwde om de Zuiderzee droog te leggen zou het nog ruim twee eeuwen duren 

voordat die draad weer opgepakt werd. Civiel ingenieur en staatsman Cornelis Lely 

(1854-1929) komt die eer toe. In 1886 richtte hij de Zuiderzeevereniging op en tot 

1891 leidde hij de afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee. In fasen zou later 

het ‘Plan Lely’ in grote lijnen uitgevoerd worden. Niet alles zou ingepolderd worden, 

een deel moest dienen als zoetwaterreservoir. In 1916 kampte Noord-Holland met 

ernstige overstromingen door een stormvloed. Waterland liep onder en het 

Zuiderzeewater kwam tot aan de Zaan. Op 14 juni 1918 nam men de Wet tot 

afsluiting van de Zuiderzee aan. Als eerste polder viel in 1930 de Wieringermeer 

droog. Twee jaar later, op 28 mei 1932 werd het laatste gat in de Afsluitdijk 

gedicht. Friesland en Noord-Holland waren met elkaar verbonden. Lengte van de 

dijk: tweeëndertig kilometer waarvan twee kilometer tussen het voormalig eiland 

Wieringen en Noord-Holland. 

 

Vier jaar nadat in 1932 de Zuiderzee tot IJsselmeer werd startte men met bedijking 

van de toekomstige Noordoostpolder. Het dijktraject tussen Lemmer en Urk daar 

waar nu de meest moderne windmolens staan, kon worden gesloten op 3 oktober 

1939. De burgemeesters Keizer (Urk) en Krijger (Lemsterland) schudden elkaar 

daarbij de hand. De rest van de dijk, compleet vierenvijftig kilometer werd voltooid 

in het oorlogsjaar 1940. In september van 1942 was men daar het water de baas. 

Circa zesenveertigduizend hectare vruchtbaar maar nog onontgonnen land 

voornamelijk bestemd voor de landbouw was het resultaat. Met de 



landinrichtingservaringen, opgedaan in de proefpolder Andijk en de Wieringermeer 

maar ook bij het droogleggen van de Haarlemmermeer ging men aan de slag. Naast 

veel mankracht moesten paarden of ossen ingezet worden want er was een gebrek 

aan tractoren en zeker aan brandstof. Later zou men trekkers op 

houtgasgeneratoren laten rijden. 

 

De afkorting NOP, van de Noordoostpolder stond in de oorlogsjaren voor 

Nederlands Onderduikers Paradijs. Bij het inrichten van de polder zwoegde er een 

groot aantal onderduikers. Joden, communisten en andere gezochten bijvoorbeeld 

wegens verzet tegen de Duitse bezetters werkten goed samen. Mannen die nog nooit 

een schop, buizenriek of –haak in handen hadden gehad kregen magazijnwerk of 

mochten met klusjes de kost verdienen. Men leefde in barakken zoals die van Kamp 

Ramspol en bij Vollenhove, Blokzijl en Kuinre. De middenstand profiteerde fors van 

de aanwezigheid van polderwerkers, aannemers en ingenieurs. Midden in de zomer 

van 1944 vond de eerste Duitse razzia plaats. ‘Ze reden door de polder met een bus 

en pakten willekeurige arbeiders op net zolang totdat de bus vol was,’ verklaart een 

ooggetuige. Na een mislukte tweede razzia (men was gewaarschuwd) volgde een 

derde in november van dat jaar. Iedereen tussen zeventien en veertig jaar werd door 

de SS opgepakt. Onder zij die konden ontsnappen verdronken er verschillenden. 

Anderen werden opgevangen door bewoners van ‘het oude land’. 

 

Een ander markant punt in het landschap is het oude Kraggenburg met zijn 

lichtwachterhuis. Vroeger stond dit baken op een strekdam en gaf aan waar de 

invaart was vanaf de Zuiderzee naar het Zwolse Diep. 

 

De precieze oppervlakte van de Noordoostpolder is zesenveertigduizend 

vijfhonderden zestig hectare. In het jaar 2000 woonden er op de voormalige 

Zuiderzeebodem ruim tweeenveertigduizend mensen in meer dan zestienduizend 

huizen. 

 

Schokland maakte sinds 1859 deel uit van de gemeente Kampen. Het eiland werd 

op 7 augustus 1942 bij het territorium van het toen ingestelde openbaar lichaam 

‘de Noordoostelijke Polder’ gevoegd. Toen in 1962 de gemeente Noordoostpolder 

werd ingesteld en deze de bestuurlijke taken van het openbaar lichaam overnam 

maakte Schokland automatisch deel uit van het grondgebied van de nieuwe 

gemeente. 

 

Het materiaalbeheer van Schokland werd per 1 januari 1939 ondergebracht bij de 

Dienst der Zuiderzeewerken. Uitzonderingen bij deze overdracht vormden een PTT-

gebouwtje op de Zuidpunt, de lichttoren met betonnen bergplaats en het gebouw 

van de mistsirene met omliggend terrein te Emmeloord. In beheer bij het 

Loodswezen en voorts het huis met schuur van Harm Smit. De laatstgenoemde 

woning en schuur werden met alle andere gebouwen die de dienst in beheer had op 

24 oktober 1942 overgedragen aan de directeur van de Directie Wieringermeer 

(Noordoostpolderwerken), ir. S. Smeding. De Directie Wieringermeer werd twee 



decennia later omgevormd tot de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. 

 

De Noordoostpolder viel in 1942 droog. In de oorlog van ’40-’45 vonden daar naar 

schatting twintigduizend onderduikers een schuilplaats. Ze werden door de Duitse 

bezetters getolereerd als polderwerkers totdat in 1944 daar een grote razzia 

plaatsvond. 

 

De drooglegging van Oostelijk Flevoland volgde in 1957 en Zuidelijk Flevoland in 

1968. Totaal was er nu honderdvijfenzestigduizend hectare land gewonnen uit de 

zee. De laatste geplande polder de Markerwaard zou in 1980 klaar moeten zijn 

maar stuitte op zoveel verzet; dat de regering in 1990 besloot om voorlopig van deze 

inpoldering af te zien. Toch is het plan voor nog eens zestigduizend hectare land 

nog niet geheel van de baan. De luchthaven Schiphol wil uitbreiden en het westen 

van Nederland groeit dicht. Niet alleen landaanwinning was van belang, de 

Nederlandse zeekust werd ook nog een met zo’n driehonderd kilometer verkort. Een 

welkom voordeel in de eeuwige strijd tegen de zee wat zeker bleek bij de 

overstromingen van 1953.  

 

Urk op een keileembult van tien meter boven N.A.P. is nog steeds de thuishaven 

van honderdvijftig vissersschepen, de grootste en modernste vloot van Europa. De 

trawlers jagen in alle zeeën op haring, platvis en rondvis, en ook pelagisch (soorten 

die in de diepzee voorkomen). Hun baken is de vuurtoren op ‘De Kaap’ en bij de 

visafslag en in de haven is behalve op zondagen van alles te beleven. Het museum 

‘Het Oude Raadhuis’ geeft het leven van vroeger op Urk goed weer. Sommige oude 

vissers dragen nog de klederdracht. Voor de kust van Urk ligt de 

‘Ommelebommelesteen’. De bewoners van het voormalig eiland geloven rotsvast dat 

daar Urkertjes uiteindelijk vandaan gekomen zijn.  

 

De standaardkavel in de Noordoostpolder werd wat groter dan in de Wieringermeer, 

namelijk vierentwintig hectare. De minimum bedrijfsgrootte bedroeg twaalf hectare 

Het laatste uitgifteplan van 1947 voorzag in zo’n vijftienduizend landbouwbedrijven 

waarvan tweederde als akkerbouwbedrijf en de rest als gemengd bedrijf. Verder 

vierennegentig fruitteeltbedrijven en honderddertig groentebedrijven. Met een 

gemiddelde van vijfentwintig hectare zijn de uitgegeven landbouwbouwbedrijven in 

de Noordoostpolder aanzienlijk kleiner dan in de Wieringermeer met gemiddeld 

vijfendertig hectare. Sociale overwegingen hebben hier zwaarder gewogen met het 

accent op bepaalde groeperingen en minder op de bedrijfseconomische aspecten en 

de voortgaande mechanisatie. Net als in de Wieringermeer zijn de 

landbouwbedrijven uitgegeven in pacht met de Staat die ook de boerderijen bouwde 

als verpachter. De toewijzing verliep als volgt: oud-medewerkers van het 

grootlandbouwbedrijf vierenveertig procent; uit de rampgebieden Walcheren en 

Schouwen-Duiveland (watersnood februari 1953) vijftien procent; gedupeerden 

door pachtopzegging of werken van algemeen belang zestien procent; uit 

ruilverkaveling zeven procent en vrije sector achttien procent. 

 



In de Noordoostpolder is de uitgestrektheid van het landschap ingeperkt door de 

hoofdwegen te beplanten; zo ook de ringweg die de tien dorpen met elkaar verbindt. 

In de richting van de oude Zuiderzeekust waar ongeschikte landbouwgronden 

liggen net als de kleinere gemengde bedrijven en de fruitteelt- en tuinbouwbedrijven 

is het landschap sterk verdicht. Met een opvallend dichte beplanting en de 

gespaard gebleven iepen uit de eilandperiode neemt het voormalig eiland Schokland 

een aparte plaats in. 

 

Voor een permanente bewoning van het nieuwe land is het bouwen van alleen 

boerderijen niet voldoende. Er moeten ook dorpen worden gebouwd waar de 

polderbewoners terechtkunnen voor levensmiddelen, onderwijs, gezondheidszorg en 

tal van andere zaken. Het verkavelingplan voor de Noordoostpolder uit 1937 ging 

uit van een krans van vijf dorpen rondom het centrum Emmeloord, op fietsafstand 

van elkaar gelegen en elk met vierduizend inwoners. Nadien is het aantal dorpen op 

grond van sociografische studies vergroot tot tien. De afstand tussen de verderaf 

gelegen boerderijen en de dorpen woog zwaarder dan een lager voorzieningenniveau 

en een geringere levensvatbaarheid van kleine woonkernen. Inclusief Emmeloord 

liggen er nu elf woonkernen in de Noordoostpolder met daar tegenaan nog een 

aantal stadjes: Urk, Vollenhove en Lemmer. 

 

Door de ontwikkelingen in de landbouw en het verkeer - het begrip fietsafstand is 

lang verleden tijd - hebben de dorpen zich anders ontwikkeld dan was voorzien. Tot 

ver na de Tweede Wereldoorlog bestond de bevolking nog grotendeels uit 

landarbeiders en anderen die direct bij het boerenbedrijf waren betrokken. Velen 

van hen zijn inmiddels weggetrokken naar elders. Door de terugloop van de 

bevolking is ook de behoefte aan winkels, postkantoor of ban onder druk komen te 

staan. Toch hebben veel dorpen in de Noordoostpolders kun eigen karakter 

behouden. In tegenstelling tot de Wieringermeer zijn in de Noordoostpolder ook 

landarbeiderswoningen buiten de dorpen gebouwd. Dit bleek echter geen groot 

succes. Na verloop van tijd werden deze huizen afgestoten en verkocht onder meer 

als recreatiewoning. 

 

De inrichting van de Noordoostpolder en het dorpenplan vertoont een duidelijke 

structuur. De driehoekige vorm van de polder werkt door in de ligging van de 

gemalen en de kanalen met Emmeloord in het zwaartepunt van het agrarisch 

gebied. Bij de verdere inrichting hebben de plannenmakers er naar gestreefd het 

wijde landschap wat in te perken door de hoofdwegen te beplanten. Voor de oude 

Zuiderzeekust en ook op enkele andere plaatsen is het landschap sterker verdicht. 

Meer in het midden is de horizon open gehouden waardoor Emmeloord steeds van 

verre zichtbaar. Het voormalig eiland Schokland neemt een aparte plaats in zowel 

door de dichte beplanting als uit de eilandperiode overgebleven iepen. 

 

Iedere polder heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis afhankelijk van de tijd en de 

omstandigheden. De eerste jaren van de Noordoostpolder werden gekenmerkt door 

de duizenden onderduikers die hier tijdens de Duitse bezetting een toevlucht 



vonden. Het grote en ontoegankelijke rietmoeras in het westen van de polder 

vormde een goede schuilplaats bij razzia’s. Het feit dat de letters NOP in die tijd 

stonden voor Nederlands Onderduikers Paradijs is één van de redenen geweest om 

de wel eens minder fraaie naam Noordoostpolder (NOP) te handhaven. De 

geschiedenis van dit onderduikerparadijs is beschreven in het boek ‘Paradijs in 

oorlogstijd’. Op 17 april 1945 werd de bevrijde polder door de Binnenlandse 

Strijdkrachten overgedragen aan de landdrost. 

 

Ook al hingen op Urk bij de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 de vlaggen 

halfstok, toch is dat voor het voormalige eiland meer een nieuw begin dan een 

einde geworden. De omscholing van de Urker vissersjeugd tot agrariërs sloeg niet 

aan omdat zij de voorkeur bleven geven aan de zee. Ook kwam er geen 

landbouwschool maar een school voor de zeevisvaart en later een opleiding voor 

visverwerking. De Urker visafslag groeide uit tot één van de grootste van West-

Europa terwijl de scheepsbouw en de nettenindustrie zich eveneens uitbreiden. In 

1997 werd de oude afslag aan de haven vervangen door een moderne en 

technologische geavanceerd complex dat zelfs niet meer aan het water ligt. De 

bedrijventerreinen rondom laten zien dat Urk sterk op vis en verwerking daarvan is 

blijven leunen. Urk telt alles bij elkaar zeker vijftig visverwerkende bedrijven 

waarvan er veel voor de internationale markt werken. 

 

Aan het begin van de eenentwintigste eeuw varen er nog altijd zo’n honderdtien UK-

kotters op visvangst uit. Door in Europees verband toenemende vlootsanering staat 

dat aantal voortdurend onder druk. Daarom streeft Urk op economisch gebied naar 

meer variatie. De voormalige visafslag heeft een multifunctionele bestemming 

gekregen, waarin nog altijd wel de afslag voor de IJsselmeervis is opgenomen. 

 

Door de opname van Urk in de Noordoostpolder werd het grondgebied van de 

gemeente aanzienlijk uitgebreid. Dat schiep ruimte voor woningbouw en 

recreatievoorzieningen zoals het Urkerbos met een camping. De bevolking is 

inmiddels vervijfvoudigd van 3.300 in 1932 tot 16.500 in 2002. Daarbij is de 

situatie dat vijftig procent van de bevolking jonger dan vijfentwintig jaar – twee 

maal zo veel als het landelijke gemiddelde – altijd onveranderd is gebleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Afsluitdijk 
 
 

 

 

Het was precies twee minuten over één. In de namiddag van 28 mei 1932 dat de 

vaste oeververbinding tussen Noord-Holland en Friesland een feit werd. 

Stoomfluiten en sirenes op talloze schepen die daar getuige van waren zorgden voor 

een oorverdovende kakofonie (onwelluidende muziek). De Zuiderzee werd tot 

IJsselmeer: onder ogen van de toenmalige minister-president dr. H. Colijn en tal 

van autoriteiten. Op de plaats van de afsluiting van het laatste stroomgat ‘De 

Vlieter’ staat sinds 1933 ‘Het Monument’; een Uitkijktoren aangeboden door de 

Maatschappij tot Uitvoering van de Zuiderzeewerken, en ontworpen door de 

progressieve architect W.M. Dudok. Nu staan op dat punt ook een schitterend 

standbeeld van ‘de Steenzetter’ en informatiezuilen die in vier talen uitleg geven 

over de dijk en het totale Zuiderzeeproject. 

 

In de zeventiende eeuw waren er al plannen tot afsluiting van de Zuiderzee. In 

eerste instantie dacht men de gaten tussen de Waddeneilanden te dichten maar dat 

idee was, zeker voor die tijd veel te ambitieus. Ingenieur Cornelis Lely gaf in 1891 

de aanzet tot een nieuw plan: een dijk over het eiland Wieringen naar het Friese 

Zurich. Het begin van de dijk ontstond in 1920 toen men door het Amsteldiep een 

ruim twee kilometer dijkgedeelte aanlegde tussen het eiland Wieringen en het vaste 

land. De ervaringen die daar bij werden opgedaan waren van onschatbare waarde 

voor de bouw van de eigenlijke Afsluitdijk. 

 

Men experimenteerde met het gebruik van keileem, een materiaal dat uit het hoge 

noorden kwam en na de IJstijden in ons land was achtergebleven. Het na 

korrelgrootte niet geordende materiaal kon variëren van een soort slib tot geweldige 

blokken. Als de hoofdmassa een vette leem is dan leent dit materiaal zich, ook 



vanwege de water-ondoordringbaarheid uitstekend voor het maken van de 

onderdijken aan de Noordzeekant waarachter vervolgens een zandlichaam gestort 

wordt. Een tweede belangrijk materiaal voor de aanleg was het rijshout 

(wilgentenen). Men maakte hiervan zinkstukken voor de onderwaterverdediging. 

Oorspronkelijk leverde de Biesbosch dit rijshout maar kon voor zo’n groot project 

als de Afsluitdijk onvoldoende produceren. Daarom plantte men grote velden aan in 

centraal Nederland. Op de zinkstukken kwam stortsteen (puin) en boven de 

waterlijn basaltzuilen. Ook werd gebruik gemaakt van samengeperste balen wier, 

een zeegras waar overigens Wieringen z’n naam aan ontleende. Behalve voor de 

versteviging van dijken werd dat materiaal ook gebruikt als matras- en 

kussenvulling. 

 

Door de ontzilting van het water is het wier uit het IJsselmeer verdwenen. Vijf jaar 

lang zette de Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken gemiddeld 

vijfduizend arbeiders in om de klus te klaren. Nog wat cijfers: de aanlegkosten 

bedroegen in die tijd honderdtwintig miljoen gulden. De lengte van de dijk, van 

Wieringen tot Friesland is dertig kilometer. Er werd dertien en een half miljoen 

kubieke meter keileem gebruikt en tweehonderddertig miljoen kuub zand. Daarbij 

zestien miljoen klinkers en achttien miljoen bossen rijshout. Het werk werd 

uitgevoerd met elf baggermolens, honderdvijf dekschuiten, tweeënzeventig 

sleepboten en drieënzeventig roeivletten. 

 

Jammer dat ingenieur Lely de voltooiing van het werk niet kon meemaken. Hij 

overleed op 14 januari 1929. Zijn figuur, toonbeeld van onverzettelijkheid kijkt uit 

over het water en staat bij Den Oever. 

 

Lang niet iedereen was blij met de komst van het IJsselmeer. Vooral de vissers uit 

de havenplaatsen rond de toenmalige Zuiderzee zagen hun broodwinning 

teloorgaan. Haring en ansjovis, platvis en garnalen waar het eerder van wemelde 

konden in dit water niet leven. De levensduur van de spiering werd bekort en de 

jonge exemplaren waren net voldoende om de eendenkwekerijen van Harderwijk en 

Volendam van voedsel te voorzien. Geen wonder dat tijdens de dichting waarbij een 

jonge Wieringer vrouw zich als eerste over de juist gestorte keileembonken repte; in 

veel vissersplaatsen de vlaggen niet hoger kwamen dan halfstok. Jonge paling 

voelde zich inmiddels echter heel goed thuis in het zoeter geworden water en een 

welkome nieuweling was de snoekbaars. 

 

De vissers van het voormalig eiland Urk verzetten al snel het tij. Hoewel zij hun 

dorp trouw bleven verplaatsten zij hun vangstactiviteiten tot alle hoeken van de 

Noordzee en daarbuiten. De visafslag te Urk is goed voor een omzet van 3 miljard 

euro. De vis wordt van af de Noordzee en de Waddenhavens per koelwagens naar de 

afslag vervoerd. Grootschalige visverwerking vindt nog steeds op het voormalig 

eiland plaats. De Urkers visten allang met een keur van grote, stalen trawlers en 

koffers. De andere Zuiderzeehavens met hun houten botters, schokkers, pluten, 

aken, bollen en schouwen konden daar toch niet tegen op. Gelukkig zijn er mensen 



die deze nostalgische schepen ombouwden voor de waterrecreatie (Bruine Vloot). 

En nog steeds zijn er werfjes rond het IJsselmeer die deze vaartuigen kunnen 

repareren – of zelfs nieuw bouwen.  

 

De Lorentzsluizen bij Kornwedderzand voor de Friese kust laten de meeste 

scheepsbewegingen zien. De ‘kleine’ sluis aldaar is er voor vaartuigen tot 

tweeduizend ton, in de grote kunnen schepen tot zesduizend ton geschut worden. 

Dit sluizencomplex wordt vierentwintig uur per etmaal bediend. 

Beroepsvaartpassages ruim zesduizend per jaar, recreatievaart bijna 

veertigduizend. De naam ‘Lorentz’ komt van natuurkundige professor Hendrik 

Antoon Lorentz (1853-1928) die als voorzitter van de Staatscommissie het 

Zuiderzeeproject vaart wist te geven. Aan de Wieringerkant ligt de Stevinsluis. De 

beroepsvaart maakt daar jaarlijks circa vijfendertighonderd maal gebruik van en de 

recreatievaart levert ruim eenentwintigduizend passages op. Om het IJsselmeer 

zoet te houden beschikken de sluizen over een zogenaamde bellenscherm waardoor 

het zoute Noordzeewater zoveel mogelijk geweerd wordt. Het zal bekend zijn: vader 

en zoon Stevin brachten al in de zeventiende eeuw plannen voor de bedijking en 

droogleggingen in en rond de Zuiderzee te berde. Van het wegverkeer nemen, per 

etmaal gemiddeld vijftienduizend voertuigen de route over de Afsluitdijk. Ter 

vergelijking: de ring om Rotterdam telt ruim tweehonderdduizend motorvoertuigen 

in dezelfde tijdspanne. Oorspronkelijk zou er ook een spoorwegverbinding over de 

dijk komen maar dat ging niet door. Het talud zou later (1976) gebruikt worden om 

de dijk om te bouwen tot autosnelweg.  

  

Men zou denken als zo’n dijk er eenmaal ligt dan lijkt het beheer en onderhoud vrij 

simpel, maar dat is schijn. Dagelijks zijn zo’n vijftig medewerkers van de 

Dienstkring Afsluitdijk van de Directie IJsselmeergebied RWS aan het werk. 

Ongeveer de helft van het personeel is werkzaam op de schutsluizen. Op de 

Lorentzsluizen wordt in drieploegendienst gewerkt. Er wordt jaarlijks ongeveer vier 

miljoen euro gespendeerd aan het in goede staat houden van de zeewering; de 

autosnelweg, de sluiscomplexen, vaarwegen en havens. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schokkers na het einde 
 
 
 
 
Wie zich een beeld probeert te vormen van het leven op Schokland na 1859 zal 

hierbij nauwelijks de oorspronkelijke Schokker bevolking voor zijn geestesoog 

ontwaren. Gezien het feit dat de meeste Schokkers ook nadat ze zich aan de vaste 

wal hadden gevestigd het vissersberoep bleven uitoefenen in het noordoostelijk deel 

van de Zuiderzee, is het echter zeer waarschijnlijk dat zij nog regelmatig Schokland 

bezochten. Sommige oud-eilandbewoners keerden ook voor het snijden van riet of 

voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de Emmeloordse haven 

naar hun geboortegrond terug. Welke emoties deze bezoeken opriepen is niet meer 

te traceren. Schriftelijk is er in elk geval niets vastgelegd. De Schokkers 

aanvankelijk moeilijk konden wennen aan het leven op het vasteland bleek reeds in 

het najaar van 1859. In de Kamper Courant van 16 oktober verscheen toen een 

open brief aan koning Willem 111 van een aantal in Kampen woonachtige 

Schokkers die dolgraag terug wilden keren naar hun geboortegrond. Zij hadden 

vernomen dat er plannen bestonden voor de aanleg van een spoorlijn van Marken 

naar Amsterdam. Urkers hadden gevraagd deze spoorverbinding naar Urk door te 

trekken. De Schokkers deden daar nog een schepje bovenop door verdere 

voortzetting van de lijn te vragen; via Schokland en Kampen zou een railverbinding 

met Duitsland tot stand gebracht moeten worden. Voor de verkoop van vis 

verwachtten ze veel van deze spoorlijn. De Schokkers boden aan tot hun dood een 

tiende van hun visvangst af te staan als ze bij uitvoering van het spoorwegplan 

naar Schokland mochten terugkeren. Deze afdracht zou ook gedaan worden door 

hun ‘echte afstammelingen’. Van een reactie op de open brief is niets bekend. 

Hetzelfde geldt voor het hierboven genoemde spoorwegplan. Tenslotte kan nog 

worden opgemerkt dat de regering na 1859 nimmer heeft overwogen Schokland 

weer te bevolken. 



 

De Schokkers waren na 1859 verspreid geraakt over verschillende 

Zuiderzeeplaatsen. De meesten van hen woonden in de gemeente Kampen. Daar 

hadden ze met name in het dorp Brunnepe nieuw onderdak gevonden. Een aantal 

families woonde in de zogenaamde Schokkerbuurt. De woningen waren daar zeer 

klein en het merendeel ervan verkeerde in 1933 in vervallen staat. De huizen 

werden na de Tweede Wereldoorlog afgebroken en deels weer opgebouwd in het 

Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Het stenen doopvont dat in 1826 werd geplaatst 

in de kerk van Emmeloord staat tegenwoordig in de Rooms Katholieke kerk te 

Ommen. De Rooms Katholieke kerk te Ommen is gebouwd van afbraakmateriaal 

van de Rooms Katholieke kerk op Emmeloord waar 1 augustus 1859 de laatste mis 

werd gelezen. 

 

Hoewel de meeste Schokkers actief bleven in de visserij waren er ook enkelen die 

werk zochten in de textielnijverheid. Twee families vestigden zich daartoe in 

Nijverdal. Hun weefvaardigheid hadden zij ongetwijfeld verworven in de 

callicotweverijen van Schokland. Ook in de Kampense katoenweverijen van 

Bottenheim werden kinderen van Schokkers te werk gesteld. 

 

Hoewel de Schokkers pogingen ondernamen in een nieuwe woonomgeving een 

nieuw bestaan op te bouwen bleef ertussen hen een sterk saamhorigheidsgevoel 

bestaan. Dit kwam vooral tot uiting in de vele familierelaties. Ook waren er oude 

Schokkers die hun dialect en de oorspronkelijke klederdracht lang hebben 

gehandhaafd. Reeds in 1889 werd er geconstateerd: ‘langzamerhand nemen de 

Schokkers, en wel voornamelijk de mannen, kleeding en gewoonten hunner nieuwe 

woonplaats aan, zoodat hun eigenaardig type reeds bijna geheel verloren gegaan is. 

De vrouwen zijn nog het meest behoudend gebleven op dit punt’. De Schokkers 

wilden zich klaarblijkelijk niet blijvend onderscheiden van de gemeenschap waarin 

ze leefden. In Kampen werd volgens A.J. Reijers in 1932 de ouder Schokker kleding 

niet meer gedragen.  

 

De laatste op Schokland geboren mannen en vrouwen trokken tegen de tijd dat het 

eiland droog kwam te liggen veel aandacht van de pers. Hetzelfde kan gezegd 

worden van de laatste vissersboot die van Schokland afkomstig was. Het betrof de 

KP 1, een schokker die het eigendom was van de Schokker familie Diender. Deze 

voer er in de jaren dertig nog mee uit om te vissen. De schuit had een respectabele 

staat van dienst: niet alleen had ze haar eigenaren in 1859 naar het vasteland 

overgevaren ook had ze tijdens de stormvloed van 1825 een aantal bewoners van 

Emmeloord met hun pastoor veilig naar Kampen gebracht. 

 

Dat er nog altijd een nauwe band bestaat tussen de nazaten van de Schokker 

bevolking bewijst de Schokkervereniging. Deze vereniging werd in oktober 1985 

opgericht met als voornaamste doel meer bekendheid geven aan de geschiedenis 

van Schokland en de Schokkers. Deze doelstelling heeft men goed kunnen 

realiseren getuige de ruime aandacht die radio, televisie en schrijvende pers in de 



afgelopen jaren hebben besteed aan de vereniging en de lotgevallen van het 

voormalig Zuiderzee-eiland. De vereniging waarbij nu ruim vijftienhonderd leden 

zijn aangesloten streeft er uiteindelijk naar op Schokland de cultuurhistorische 

aspecten van het eiland en het leven van de voormalige bewoners weer zichtbaar te 

maken.  

 

De Schokkervereniging houdt jaarlijks een ontmoetingsdag en geeft een kleine 

periodiek uit ‘Het Schokker Erf’. Vanaf de oprichting is de Schokkervereniging 

vooral ook een ontmoetingsorgaan geweest voor mensen, wier voorouders op 

Schokland hebben gewoond. Voor een belangrijk deel is dit een gevolg van het 

uitgebreide genealogische onderzoek waarmee één van de oprichters, Ab Klappe uit 

Eindhoven, zich bezig houdt. Klappe heeft inmiddels de complete bevolking van 

Schokland tussen 1688 en 1859 op de kaart gezet. In dat tijdvak werden op 

Schokland ruim vijfentwintighonderd kinderen geboren en woonden er circa 

vijfhonderd gezinnen. Van enkele duizenden nazaten van de Schokkers zijn 

intussen ook de genealogische gegevens bekend. In het verzorgingtehuis De Gooyer 

in Amsterdam woont mevrouw Diender. Ze vertelt dat haar grootouders op 

Schokland woonden en dat ze met de ontruiming zijn verhuisd naar Kampen. Ze 

woonden daar in de Schokkerbuurt, maar zij zelf woonde met haar kinderen in het 

centrum van Kampen. Zij weet weinig over Schokland te vertellen en ze vindt het 

jammer dat haar grootvader niet meer leeft om haar de oude verhalen te vertellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandacht voor de kolonisten 
 
 
 

 

De drooglegging van de Zuiderzee en de ontwikkeling van het nieuwe gewonnen 

land trokken niet alleen vanuit technisch of nostalgisch oogpunt veler 

belangstelling. Ook voor de wetenschap lag er een grote uitdaging. Er werd in 1936 

zelfs een speciale stichting opgericht die zich met sociaal-wetenschappelijk 

onderzoek in de Zuiderzeeregio zou gaan bezighouden. Daarbij was er zowel 

aandacht voor de bevolking langs de kust van de Zuiderzee en op de eilanden, als 

voor de nieuwe kolonisten in de Wieringermeer en de bewoners van de toekomstige 

polders. 

 

In dit kader past ook het onderzoek van de Zuidpunt van Schokland dat in 1940 

onder auspiciën (leiding) van genoemde stichting werd ondernomen door de 

Amsterdamse antropoloog dr. A. de Froe. Deze was van mening dat de geïsoleerde 

bevolkingen van de vier Zuiderzee-eilanden (Wieringen, Marken, Urk en Schokland) 

bij uitstek geschikt waren voor een onderzoek naar de oorspronkelijke bewoners 

van het midden van Nederland. De bevolking van Schokland was echter reeds 

zodanig verspreid geraakt dat volgens De Froe alleen een onderzoek van de 

bevolkingsrelicten (relict=overblijfsel van een vroegere toestand) op Schokland zelf 

de weinige, reeds bekende gegevens over deze gemeenschap zou kunnen aanvullen. 

De Amsterdamse geleerde vreesde dat het eiland na de drooglegging van de polder 

door zijn bodemgesteldheid waarschijnlijk onder het niveau van de polder zal 

wegzinken en dat alles wat in zijn bodem nog van zijn verleden kan getuigen zal 

meeslepen. 

 

Voor het onderzoek kwam volgens De Froe de Zuidpunt van het eiland het meest in 

aanmerking. Reeds G. Mees had vóór het midden van de vorige eeuw aangedrongen 



op een onderzoek van de oude kerkruïne aldaar. De Stichting kreeg toestemming 

van de Dienst der Zuiderzeewerken en het gemeentebestuur van Kampen om een 

opgraving te verrichten. Nadat ir. H. Klasema en de heer A. Leynse hun 

medewerking hadden toegezegd voor het transport van personen, werktuigen en 

voedingsmiddelen konden maatregelen worden getroffen om met een aantal 

studenten naar Schokland te gaan. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 

werd de uitvoering van het project dat in het voorjaar van 1940 was gepland, 

opgeschort. Uiteindelijk kon de opgraving plaatsvinden van 16 juli tot 15 augustus 

1940; zij het op een wat bescheidener schaal dan aanvankelijk was beoogd. Een 

tiental studenten nam er aan deel. 

 

De onderzoekers huisden in tenten vlakbij het opgravingterrein. Eerst ontdeed men 

het te onderzoeken gebied van onkruid en van een klinkerbestrating. Daarna 

gingen de opgravers op zoek naar de beenderen van de op deze plaats ter aarde 

bestelde Schokkers. Bij de werkzaamheden werden ook de muren van de 

middeleeuwse kerk van Ens blootgelegd. Verschillende geïnteresseerden bezochten 

tijdens de opgravingcampagne de Zuidpunt van Schokland. Ook door de 

schrijvende pers en de radio werd belangstelling getoond voor het onderzoek van 

dr. de Froe. De opgegraven beenderen werden in grote kisten gepakt en naar 

Amsterdam getransporteerd voor onderzoek. Een definitief verslag van de 

werkzaamheden en de opgravingresultaten bleef echter uit. Wellicht is dit te wijten 

aan het voornemen van De Froe het onderzoek later nog eens voort te zetten. Toen 

er in het midden van de jaren vijftig geruchten opdoken dat ook de begraafplaats 

van Emmeloord zou worden ontruimd voor wetenschappelijke doeleinden en er 

kritiek werd geuit over het opnieuw wegvoeren van Schokker gebeenten. G.D. van 

der Heide haastte zich te verklaren dat hem niets bekend was van een plan tot 

opgraving; dat er naar werd gestreefd alle vondsten uit het Zuiderzeegebied in het 

museum van Schokland onder te brengen. 

 

De skeletresten van de Zuidpunt kwamen opnieuw in de belangstelling toen de 

Schokkervereniging in het midden van de jaren tachtig ging informeren naar de 

resultaten van De Froe’s onderzoek. Er werd zelfs gepleit voor een herbegraving op 

Schokland van de destijds weggevoerde beenderen. Hoewel dit voorstel niet is 

gerealiseerd werd wel bereikt dat er alsnog een verslaglegging van het in 1940 

verrichte onderzoek plaatsvond. Op basis van het haar ter beschikking staande 

documentatie schreef dr. F.M.M. Griffioen in 1989 een rapport waarin zij allereerst 

wees op het historisch belang van de ontgraving van de resten van de Ensser kerk. 

Over het destijds opgegraven skeletmateriaal merkte ze op: 

 

Het summiere antropologische onderzoek dat in de jaren veertig is verricht heeft 

alleen de conclusie gerechtvaardigd van deze Zuiderzeepopulaties en van recent 

Amsterdams schedelmateriaal. Er werden geen kenmerken van degeneratie of 

opvallende ziektebeelden in de beschrijvingen aangetroffen. De gemiddelde leeftijd 

en de leeftijdsverdeling vormen een ondersteuning van de veronderstelling dat de 

bewoners van Schokland in de zeventiende eeuw in een goede gezondheid 



verkeerden. Invloeden van selectie hebben wellicht in de voorafgaande eeuwen 

geleid tot het niet voortbestaan van erfelijke ziekten of nadelige effecten van inteelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudheidkundig bodemonderzoek 
 
 

 

Het oudheidkundig bodemonderzoek op en rond Schokland nam een aanvang toen 

de gronden van de Noordoostpolder droogvielen. De assistent van het Biologisch-

Archeologisch Instituut te Groningen, P.J.R. Modderman reisde sindsdien rond 

door de polder om alle vondsten in ogenschouw te nemen. Inzake Schokland 

richtte hij zijn aandacht op twee punten: de ongelijke hoogteligging die zich na het 

droogvallen van de gronden in het omliggende landschap ontwikkelde, en de resten 

van de kerk op de Zuidpunt. In eerstgenoemde reliëfs (verheffingen) werden 

dijksporen herkend, waardoor enig inzicht in de bewoningssituatie van Schokland 

in vroeger eeuwen werd verkregen. Het onderzoek van de resten van de Ensser kerk 

bestond in het opnieuw opgraven en tekenen van de daar gevonden fundamenten. 

En van het interpreteren van het ten westen daarvan aangetroffen puin dat wellicht 

een indicatie geeft van de ligging van de eerste Ensser kerk. De resultaten van zijn 

Schoklands onderzoek nam Modderman op in een boek dat hij in 1945 als 

proefschrift verdedigde. Twee jaar later werden de resten van de kerk op de 

Zuidpunt gerestaureerd. Hetzelfde kan worden gezegd van een oude spatmuur en 

een om het kerkterrein gelegen dijkje. 

 

Begin 1946 werd Modderman opgevolgd door G.D. van der Heide. Deze werkte 

aanvankelijk ook voor het Gronings instituut. In 1948 werd het archeologisch 

onderzoek in het IJsselmeergebied echter overgedragen aan de zojuist ingestelde 

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek wat voor Van der Heide 

weliswaar een nieuwe werkgever betekende maar geen verandering van 

werkzaamheden. Deze dienst gaf in 1952 te kennen dat het juister zou zijn als het 

archeologisch onderzoek zou worden ondergebracht bij de Wetenschappelijke 

afdeling van de Directie Wieringermeer mede om de wens van de Directie dat de 

bodemvondsten in het nieuwe land zouden blijven. Daarop kwam een 



Archeologische afdeling tot stand die als zelfstandig opgravings- en 

onderzoeksinstituut functioneerde binnen de Directie Wieringermeer. De afdeling 

was gevestigd in het kerkje van de Middelbuurt. In de jaren veertig werd het 

archeologische onderzoek enige tijd vanuit Kampen gecoördineerd omdat de 

Directie toen in deze IJsselstad was gevestigd. 

 

Na 1945 werd begonnen met een systematisch archeologische verkenning van de 

gehele Noordoostpolder. Uiteraard leverde dat nog heel wat vondsten op die licht 

wierpen op de bewoningsgeschiedenis van Schokland. Op het eiland zelf werd de 

opbouw van de drie woonterpen nader onderzocht. Over al deze archeologische 

activiteiten en de resultaten daarvan werd regelmatig gepubliceerd zowel in 

wetenschappelijke periodieken en algemene tijdschriften als in dag- en 

weekbladen. Deze publicaties hebben er ongetwijfeld in belangrijke mate toe 

bijgedragen dat de geschiedenis van Schokland niet in het vergeetboek is geraakt. 

 

Toen de Zuidelijke IJsselmeerpolders droogvielen concentreerde het archeologische 

onderzoek zich op dit gebied. Schokland raakte ook mede gezien de toegenomen 

aandacht voor de scheepsarcheologie als onderzoeksgebied enigszins op de 

achtergrond. Sinds het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw wordt er 

echter vlakbij Schokland weer belangrijk archeologisch onderzoek verricht. Ditmaal 

door het Instituut voor Prae- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam. 

Men is vooral geïnteresseerd in het terrein ten oosten van het eiland waar 

inmiddels prehistorische sporen van de bevolking die landbouw bedreef zijn 

aangetroffen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een museum op Schokland 
 
 
 
 
Nauw verweven met het oudheidkundige bodemonderzoek in de polders is de tot 

standkoming van het Museum Schokland. De grondslag voor dit op de Middelbuurt 

gesitueerde museum werd gelegd in 1941. Op 24 juni van dat jaar werd een brief 

gestuurd door de hoofden van de Diensten der Zuiderzeewerken en de Directie 

Wieringermeer aan de secretaris-generaal van het toenmalige departement van 

Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming. In dat schrijven werd gewezen op 

de wenselijkheid de oudheidkundige voorwerpen die gevonden waren bij de 

inpolderingen in één collectie bijeen te houden. Deze verzameling zou de grondslag 

kunnen vormen voor een museum waarin later alles diende te worden 

bijeengebracht wat op de afsluiting en droogmaking betrekking had. Ook de 

geologische, hydrologische en historische aspecten van het Zuiderzeegebied zouden 

een plaats in zo een museum moeten krijgen. 

 

Deze suggestie viel in goede aarde en reeds tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 

een kleine collectie vondsten bijeengebracht. De verzameling was eerst 

ondergebracht in het voormalig Pesthuis te Kampen maar kreeg in 1948 onderdak 

in de Middelbuurtse kerk. De kerk heeft sinds het droogvallen van de 

Noordoostpolder in 1942 dienst gedaan als opslagplaats voor de Cultuurtechnische 

afdeling van de Directie Wieringermeer. De restauratie- en depotruimten werden in 

het dichtbij gelegen arbeiderskamp ondergebracht. G.D. van der Heide kreeg als 

archeoloog de collectie onder zijn beheer. 

 

Het museum was in 1948 slechts op speciaal verzoek toegankelijk. Vanwege de 

grote belangstelling werd in het voorjaar van 1949 besloten tot een meer langdurige 

openstelling. Het bezoekersaantal groeide tussen 1948 en 1961 van 14.000 naar 

40.000 personen per jaar. Niet alleen het bezoekersaantal groeide, ook de 

verzameling. Nieuwe ruimte werd gevonden in een vrijkomende ‘ziekenstal’ op 

Schokland, in de houten ijsvletloods en in de voormalige visafslag van Emmeloord 

die van het noordeinde werd overgeplaatst vaan de Middelbuurt. Tenslotte werd bij 

het museum ook nog een houten gebouwtje geplaatst om de omvangrijke 



geologische verzameling aan het publiek te kunnen tonen. Later werd ook in een 

loods te Ramspol een deel van de collectie ondergebracht. Verder kwam het in 1961 

tot de oprichting van een Vereniging van Vrienden van de Musea voor de 

IJsselmeerpolders. 

 

De materiële toestand van de Middelbuurtse kerk en de daaraan vastgebouwde 

pastorie verslechterde snel na de drooglegging van de Noordoostpolder. Ten gevolge 

van de inklinking en ontwatering van de Schoklandse bodem krompen de houten 

funderingspalen van het gebouw zodanig dat de kerk en de pastorie ongelijkmatig 

begonnen te verzakken en de muren grote scheuren gingen vertonen. Nadat 

eerdere pogingen tot restauratie schipbreuk hadden geleden en de provincie 

Overijssel en de gemeente Noordoostpolder in 1962 nogmaals aan de bel hadden 

getrokken om herstel te bepleiten; kwamen in 1965 de lang verbeide 

restauratiegelden beschikbaar. Kerk en pastorie werden allereerst met betonnen 

palen gefundeerd. Vervolgens werden de muren onder handen genomen en 

aanbouwsels verwijderd. Van de pastorie moesten enkele muren zelfs geheel 

opnieuw worden opgetrokken. Dit huis en het kerkje kregen ook weer een 

dakbedekking van leien. Het aanwezige pannendak was immers niet oorspronkelijk 

maar eerst in 1892 aangebracht. 

 

Museum Schokland heeft sinds zijn ontstaan onder het beheer van de Rijksdienst 

voor de IJsselmeerpolders geressorteerd (behorende tot het gezag- of rechtsgebied). 

In de tweede helft van de jaren zeventig van de vorige eeuw zorgde deze Dienst voor 

een grondige opknapbeurt van het museum. De Dienst had er toen de langste tijd 

van haar beheerstaak op zitten. Langdurige onderhandelingen met de gemeente 

Noordoostpolder leidden er in oktober 1987 toe dat het museum voor het 

symbolische bedrag van één gulden aan de gemeente werd overgedragen. Als 

afkoop van de toekomstige exploitatietekorten van het museum kreeg de gemeente 

Noordoostpolder ruim een half miljoen gulden. 

 

Kort voor de overdracht was een grondige vernieuwing van het museum 

gerealiseerd. In een zogenaamde ‘Zuiderzeestijl’ was een aantal gebouwtjes 

opgetrokken, dat voortaan een rol zou moeten vervullen bij administratie en 

expositie. De eerste paal voor de nieuwbouw werd op 25 augustus 1980 geslagen 

door ir. D.S. Tuijman, toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat. Sinds de 

opening van het vernieuwde museum bezoeken jaarlijks gemiddeld 50.000 mensen 

Schokland. 

 

Naast de archeologische collectie herbergt Museum Schokland ook een belangrijke 

geologische verzameling. In aansluiting hierop is in het Schokkerbos een 

zogenaamde Gesteentetuin aangelegd. Deze educatieve openluchtexpositie van 

Scandinavische gesteenten die in de IJstijd naar onze streken werden gevoerd, 

moet als alternatief dienen voor het geologische reservaat Van der Lijn bij Urk dat 

sinds enige tijd alleen voor wetenschappelijk onderzoek toegankelijk is. 

 



Een verdere uitbouw van Museum Schokland naar een milieumuseum werd 

aangekondigd in 1989. De plannen voor dit zogenaamde Milion konden echter niet 

op algemene stemmen rekenen. Vooral het feit dat de sfeer en het aanzien van het 

eiland grondig zouden veranderen gaf aanleiding tot kritische geluiden. Anderen 

waren van mening dat mensen die Schokland bezoeken dit niet in de eerste 

instantie doen vanwege het museum maar vanwege de fascinatie die een verlaten 

eiland oproep. Begin november 1990 is duidelijk geworden dat de nieuwe 

museumopzet niet zal worden gerealiseerd. 

 

Het museum is gevestigd op de Middelbuurt, één van de drie woonterpen op het 

voormalig eiland. Het bestaat uit een verzameling in Zuiderzeestijl opgetrokken 

gebouwen en een historische kerk uit 1834. Op het buitenterrein zijn verschillende 

objecten te bezichtigen zoals bouwfragmenten gebruikt bij de dijkbouw en een 

zoetwaterreservoir van vroegere bewoners. Deze kelder werd vroeger gebruikt als 

opslag voor drinkwater. Regenwater werd via de dakgoten af voerbuizen naar het 

ondergrondse reservoir geleid. Er zijn nog meer objecten zoals de vijfduizend jaar 

oude eik. Na het droogvallen van de Noordoostpolder en Flevoland zijn op diverse 

plaatsen stammen van duizenden jaren oude bomen in de bodem teruggevonden. 

Het zijn de restanten van oerbossen die in de prehistorie delen van het gebied 

bedekten. Door de stijging van de zeespiegel moesten ze uiteindelijk voor het water 

wijken. Veel afgestorven bomen verdwenen onder water en zijn daardoor bewaard 

gebleven. Ook te zien is een zoetwater reservoir en fundament van een voormalig 

woonhuis. In 1859 werd Schokland ontruimd. De bewoners werden gedwongen 

hun huizen af te breken en het eiland te verlaten. Overal op de terp in de 

Middelbuurt liggen de fundamenten van de vroegere woonhuizen nog in de 

ondergrond. De Waterstaatskerk werd zoals de naam al doet vermoeden in 1834 

door Waterstaat gebouwd. De kerk is gebouwd als vervanger van een vierkant 

kerkje dat tot die tijd op deze plaats stond. Dit gebouwtje was bij een stormramp in 

1825 zo ernstig beschadigd dat het moest worden afgebroken. Tot aan de 

ontruiming van Schokland heeft de kerk dienst gedaan. Daarna werd het gebouw 

gebruikt als opslagplaats en slaapplaats voor seizoenarbeiders. Na de drooglegging 

werd het onderdeel van het Museum Schokland en kreeg het de status van 

Rijksmonument. In 1991 werd de kerk voorzien van het huidige interieur. Vanwege 

de goede akoestiek is het een geliefde plaats voor concerten en bovendien in 

gebruik bij huwelijksplechtigheden. De zandstenen sarcofaag uit de twaalfde eeuw 

is samen met enkelen andere middeleeuwse sarcofagen gevonden na de 

drooglegging. Waarschijnlijk zijn ze door schipbreuk op de zeebodem 

terechtgekomen. Het exemplaar dateert uit de twaalfde eeuw en weegt meer dan 

duizend kilo. Het trapeziumvormig deksel is voorzien van decoraties met een 

religieuze betekenis. De kist is gehouwen uit zandsteen afkomstig uit Duitsland en 

moet in die tijd een vermogen hebben gekost. Er is nog een zwerfsteen met grote 

kristallen en een kalksteen met fossielen. De kalksteen is afkomstig uit Gotland en 

is doorspekt met vele millimeter grote fossielen. Ze zijn als sikkel- en ringvormige 

verkleuringen in het gesteente te herkennen. Deze fossiele resten van de kalkalg 

Papaeoporella hebben een geschatte ouderdom van circa 400 miljoen jaren. Een 



andere zwerfsteen is een getuige van de bittere koude. Op de zwerfsteen zijn 

gletsjerkrassen te zien. Circa 150.000 geleden was het in Nederland erg koud. Een 

dikke laag landijs, afkomstig uit Scandinavië bedekte toen de noordelijke helft van 

ons land. Door de enorme druk van de bovenliggende ijsmassa ontstonden hierbij 

zowel in de ondergrond als in het ijs verpakte stenen diepe groeven en krassen. In 

veel zwerfstenen zijn deze gletsjerkrassen nog duidelijk te zien. De vele soorten 

rhombenporfieren die in Schokland zijn gevonden zijn allemaal afkomstig uit Zuid-

Noorwegen. Ze danken hun naam aan de opvallende ruitvormige (rhombische) 

veldspaatkristallen waarmee het dichte gesteente is doorspekt. Op de terp liggen op 

diverse plaatsen restanten van waterputten aan de oppervlakte. Voor de 

eilandbevolking waren ze van onschatbare waarde voor de drinkwatervoorziening; 

het water van de omringende Zuiderzee was immers zout. Er was een pomphuis 

voor de armen. Een herinneringsteen doet ons niet de stormramp van 1916 

vergeten. Door de eeuwen heen is Schokland regelmatig getroffen door 

overstromingen en stormrampen. De steen herinnert aan de laatste keer dat het 

eiland overstroomde. In het hele Zuiderzeegebied zorgde deze storm voor enorme 

verwoestingen. U treft nog een keldertrap van een vroeger woonhuis aan en 

grafsteenfragmenten die gebruikt werden voor dijkversteviging.  

 

Door het geweld van de zee werd Schokland in de loop van de eeuwen steeds 

kleiner. Voortdurend moesten stukken land aan het water worden prijsgegeven. 

Door het opwerpen van dijken probeerde men de landafslag tegen de gaan. Als 

verstevigingmateriaal werden bouwfragmenten, puin en zelfs grafzerken gebruikt. 

Gezien de herkomst van sommige grafstenen werd het materiaal zelfs geïmporteerd. 

Als in de winter de Zuiderzee was dichtgevroren waren Schokland en Urk 

nauwelijks meer bereikbaar. De eilanden waren daarom in het bezit van een ijsvlet. 

Het was een open boot voorzien van stalen glijders en werd door een aantal 

mannen over het ijs voortgetrokken. Zo trachtte men dan de vaste wal te bereiken 

om proviand in te staan. Dit waren vaak levensgevaarlijke tochten. De schuur voor 

de ijsvlet is er nog; zo ook de terpen. Schokland lag vroeger slechts op enkele 

decimeters boven het zeeniveau. Bij hoog water overstroomde een groot deel van 

het vlakke eiland. Om zich te beschermen wierpen de bewoners op een aantal 

plaatsen kunstmatige woonheuvels op. Echter bij ernstige stormvloeden 

overstroomden ook deze terpen. Naast grote schade waren hierbij vaak veel 

slachtoffers te betreuren. U kunt nog bewonderen: een restant van een houten 

zeewering, restanten van een basalten dijk, ankers (gevonden op de zeebodem), 

netverzwaarders, een propeller van een Lancaster bommenwerper neergestort in de 

nacht van 2 op 3 januari 1944 enkele kilometers ten oosten van Emmeloord, een 

boei gebruikt bij de bebakening van de haven en de waterpeilschaal van 

Schokland. 

 

De mistbel van Kraggenburg is afkomstig van een voormalige lichtwachterwoning. 

De woning werd gebouwd aan het einde van twee kilometers- lange leidammen 

waartussen de Overijsselse Vecht in de Zuiderzee uitmondde. Na de drooglegging 

kwam de terp met de woning midden in de Noordoostpolder te liggen. Dit 



waterbouwkundig monument ligt nu ten zuidoosten van Kraggenburg en steekt 

nog hoog uit boven het omringende vlakke land. Deze sterk vervallen lichtopstand 

stond oorspronkelijk aan het einde van een leidam bij Oud-Kraggenburg. De 

vuurtoren is in 1994 vervangen door een nieuwe. Het oude exemplaar kreeg uit 

nostalgische redenen een plaatsje op Schokland waar het zijn laatste jaren mag 

slijten.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

De namen in de Noordoostpolder 
 
 
 
 

Eind jaren negentig kwam in het tijdschrift De Vriendenkring de naam van de 

gemeente weer eens ter sprake. Velen vinden NOORDOOSTPOLDER geen mooie 

naam. De vernoemde windstreken wekken weinig associaties met een zacht en 

zonnig klimaat en het woord ‘polder’ is in het dagelijkse spraakgebruik synoniem 

aan de onherbergzaamheid zoals die bijvoorbeeld door de dichter Marsman is 

beschreven: 

 

Ik loop door ’t polderland 

onder den hellen regen 

oneindig is het land 

oneindig zijn de wegen 

die naar de kimmen gaan; 

in de lage hemelstreken 

heerst tussen zwarte kreken 

het mistig licht der maan. 

 

Maar wat dan? In de meeste discussies is vooral de naam Emmeloord vaak gevallen 

maar die is van alle alternatieven wel de minst gelukkige. De polder is tenslotte 

groter dan Emmeloord. De dorpsverenigingen die door de gemeenteraad in 1986 

werden gepolst over een naamsverandering in Gemeente Emmeloord, zijn dan ook 

unaniem tegen. Een enkel bestuur dat met een gemengd advies komt wordt zelfs in 

tweede instantie teruggefloten door de algemene ledenvergadering. Wel gebruikt de 

gemeente die zich kennelijk toch niet helemaal bij de situatie kan neerleggen bij 

niet-officiële gelegenheden steeds vaker de naam Emmeloord en de groendorpen. 

 

Gelet op de provincienaam, overigens in 1986 bij de totstandkoming van de 

provincie ook al niet overal enthousiast ontvangen, zou een combinatie met 

Flevoland te overwegen zijn. In de provincie Flevoland vindt men tenslotte ook 

Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland. Noord(e)lijk Flevoland ligt dus voor de 

hand en is ook inderdaad wel eens geopperd. Bij deze suggestie dient men 



eventueel te bedenken dat de namen Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland uit de nood 

zijn geboren. De regel was dat een polder, na eerst met een technische naam te zijn 

aangeduid (Noordwestelijke Polder, Noordoostpolder etc.) bij de inrichting de naam 

zou krijgen van het eiland dat door de inpoldering in het grotere geheel op zou 

gaan: Wieringermeer, Markerwaard. In de Wieringermeer overigens indirect, voor de 

inpoldering droeg het water ten zuiden van Wieringen al die naam. De namen van 

de eilanden, al eeuwen vaste punten in de Zuiderzee zouden zo ook na de 

inpolderingen blijven bestaan. 

 

In de Flevopolders vindt men deze eilanden niet. Hier werd gekozen voor de 

Romeinse naam voor de zuidelijke kom van het Zuiderzeegebied: Flevo. Voor de 

noordoostelijke polder had men, indachtig het uitgangspunt bij naamgevingen de 

namen Schokkerwaard, Nieuw-Schokland, Urkerpolder, Urkerwaard en Urkerland. De 

secretaris-generaal van het departement van Waterstaat verving in 1944 de 

waterstaatkundige aanduiding door de laatstgenoemde naam, Urkerland. Hoewel 

van naamkundige zijde aanbevolen (door de redactie van Nomina Geographica 

Neerlandica, bestaande uit G.G. Kloeke en H.J. Moerman – de enige keer dat men 

een beroep deed op vakgeleerden) sloeg niet aan. Te zeer was men in de 

bezettingstijd gehecht geraakt aan de oude naam; de herinnering aan het 

onderduikerparadijs die hierdoor levend gehouden werd (Nederlands Onderduikers 

Paradijs) zou bij de nieuwe naam veel sneller verdwijnen. Bovendien had de 

gemeente Urk zich zo afzijdig gehouden van de hele inpoldering dat er geen 

aanleiding was om de polder daarnaar te noemen. Hoe het ook zij; in 1948 wordt de 

oude aanduiding zij het in verkorte vorm Noordoostpolder definitief als 

gemeentenaam vastgesteld. Aan vier jaar Urkerland was een einde gekomen. 

 

 

BANT is genoemd naar het vroegere Bantega of Bant in Lemsterland waarvan de 

landerijen zich ver naar het zuiden, dus tot in het huidige poldergebied uitstrekten. 

Na de oorlog is Bantega ook de naam geworden van een dorp op het oude land, iets 

ten noorden van de polder. Bant zit ook in Swiftarbant, eertijds op de Veluwe 

waarnaar Swifterbant is genoemd, inTeisterbant in Gelderland en in Brabant. De 

betekenis is ‘streek’, ‘gebied’. Daarnaast is er een ander woord bant met de 

betekenis ‘bentgras’, gras dat op vochtige zandgrond voorkomt. In die betekenis 

komt het voor in de Banten, een streek bij Siddeburen en dichter bij huis in 

Vollenhove. In het dialect van Vollenhove komt bente als soortnaam voor weiland 

voor. Met bent of bente zijn een aantal Vollenhoofse namen gevormd. In 

Lemsterland verschijnt Banterakkers als veldnaam. 

 

OOSTERRINGWEG: het oostelijke gedeelte van de ringweg door de polder gaat te 

Bant over in het noordelijk gedeelte: NOORDERRINGWEG. Parallel aan de 



Noorderringweg lopen POLENWEG en POLENTOCHT. Ze zijn genoemd naar 

Lipowski, Sloma, Brillowski en Putelski: Poolse soldaten in Duitse krijgsdienst die 

contacten onderhielden met de illegaliteit. Deze was daardoor op de hoogte van de 

Duitse plannen om de polderdijk op te blazen. De algemeen verbreide opvatting dat 

de Polen een aandeel hadden in het voorkomen daarvan is later weersproken. 

 

 

KREIL is genoemd van de Kreil.Volgens een bron van 1398 een ondiepte ten 

zuidwesten van Stavoren. Volgens een oudere maar niet erg betrouwbare bron zou 

daar in de twaalfde eeuw nog een bos zijn geweest. Waarschijnlijk was dit niet een 

bos met hoge bomen maar een met struikgewas begroeid moeras. In het Fries komt 

het woord kreil(en) voor met twee betekenissen: één die uitgaat van de vegetatie 

(wild opgeschoten struik- of bosgewas vooral op lage waterachtige landen) en één 

die uitgaat van de groeibodem (laag en drassig land met wild struikgewas begroeid). 

Beide betekenissen kunnen worden samengevat met ‘drassig vegetatiedek’. Volgens 

Heeroma heeft kreil zich uit krag-il ontwikkeld; hij ziet dan ook alle reden om te 

spreken van een taalkundige verwantschap naast een geografische tussen Creil en 

Kraggenburg. Zo’n verwantschap is er ook met Kreileroord in de Wieringermeer, dat 

naast de status van polderdorp ook de afkomst van zijn naam met Creil gemeen 

heeft. Creil heeft iets oudere rechten en daarom moet voor Kreileroord waarvan de 

bouw pas in 1957 begon een ‘afgeleide’ naam komen. Volkomen identiek aan die 

oude naam Kreil is de naam van het Noord-Hollandse plaatsje De Kreil en bij 

Barsingerhorn maar de betekenis is hier verschoven naar ‘(vaar)water’. 

Plaatsnamen met kreil in Oost- en Zuid-Nederland en de naam Crailo in het Gooi 

betekenen ‘kraaienbos’ en zijn dus niet verwant aan Creil. In de schrijfwijze wijkt 

Creil van alle andere kreil-namen af. De c aan het begin is een beetje nep: men 

heeft de historische herkomst van de naam ermee willen accentueren maar in het 

verleden werd de naam consequent met een k gespeld. De Middelnederlands-

aandoende spelling met c dateert uit de twintigste eeuw. 

 

Hierbij dient de opvatting van Buma genoemd te worden die meent dat kreilen 

(wilgentenen) komt van het Oudfranse creil of greil (vlechtwerk), op zijn beurt 

afkomstig van het Latijnse craticulim (klein rooster, vlechtwerk). Craticulum is 

afgeleid van cratis dat ‘rijshout’ aanduidt maar ook het vlechtwerk dat daarvan 

gemaakt wordt. Ook in het Engels en het Hollands zijn creel respectievelijk kreil 

aanduidingen voor het gevlochten wilgenhout namelijk een mand die gebruikt werd 

voor het vangen en bewaren van vis. 

 

Naar Creil zijn genoemd CREILERPAD, CREILERVAART, CREILERTOCHT en 

CREILERDWARSTOCHT.  

 

Het Kreilerbos was indertijd eigendom van het adellijk geslacht Galama. Vooral 



Galo Iges Galama placht er rond het begin van de twaalfde eeuw regelmatig te jagen 

en dat zinde de Hollandse graaf Floris 11 die van mening was dat het bos aan 

Westfriesland toebehoorde en dus aan hem en niet aan Galama allerminst. Op een 

zekere dag confisqueerde hij dan ook tijdens de jacht van Galama’s dienaren de 

hele jachtbuit met daarbij drie jachthonden. Toen Galo Iges dat hoorde zwoer hij 

dure wraak. Graaf Floris trok zich van het dreigement weinig aan en ging gewoon 

door met jagen. Met een aantal vrienden trok Galama toen naar het Kreilerbos, trof 

daar graaf Floris en eiste van hem een volledige schadevergoeding. Graaf Floris, in 

de vaste overtuiging verkerende dat Galama hem ondergeschikt was, had een 

dergelijke toon niet verwacht en zei dat ook maar Galama antwoordde dat hij een 

vrije Fries was en dat het hem vrij stond zijn goed tegen de Hollanders te 

verdedigen. Vervolgens trok hij zijn zwaard dat door de graaf maar half ontweken 

kon worden, het zwaard trof zijn rechterarm. Twee van Floris’ dienaren lieten het 

leven. Had Galama gelijk? Als het Kreilerbos aan Friesland toebehoorde, dan 

hadden de graven van Holland daar inderdaad weinig te zeggen want Friesland 

behoorde niet aan hen maar aan de bisschop van Utrecht. In ieder geval was het 

geschil met het duel niet uit de wereld; de strijdende partijen besloten het aan de 

hertog van Brabant voor te leggen. De hertog overleed evenwel korte tijd later 

zonder de zaak tot een goed einde te kunnen brengen. Ook graaf Floris heeft de 

tweekamp niet lang overleefd; mogelijk is door de verwonding aan zijn rechterarm 

koudvuur ingetreden. Na de dood van graaf Floris schonk de Duitse keizer 

Lotharius het gebied aan Holland. 

 

Een zekere Iglo Tadema had een boerderij aan de noodzijde van het Kreilerbos. Op 

12 juli 808 liet hij een put graven op zijn erf maar hoe diep men ook groef, de put 

bleef zonder water. Toen Tadema op de avond van de zestiende juli naar de nog 

altijd droge put liep hoorde hij daaruit een vreselijke stem roepen: ‘vlucht hier 

vandaan, vlucht hier vandaan!’ Hij schrok maar bleef staan en zag dat er water de 

put in stroomde. Dit water bleek eenmaal opgehaald zout te zijn: een voorspelling 

dat al dit land nog eens zee zou worden. Iglo Tadema stierf drie weken na dit 

voorval en werd te Stavoren begraven. De IGLO TADEMASTRAAT dankt haar naam 

aan deze bewoner van het Kreilerbos. Na de gruwelijke gebeurtenis van Iglo Tadema 

zal het niemand verbazen dat het Keilerbos ook wel het Woud van Ongenade werd 

genoemd. Aan deze bijnaam dankt de WEG VAN ONGENADE zijn naam. 

 

 

EMMELOORD ontleent zijn naam aan het oude buurtje op de noordpunt van 

Schokland. Op de kaart van Seidel uit 1789 is het nog de aanduiding voor de hele 

noordpunt die overigens na de afslag in de negentiende eeuw weinig meer dan de 

buurtschap omvat. 

 

Emmeloord werd tot in de late middeleeuwen als Emelwerth en met varianten van 

deze naam aangeduid. Eem, het eerste deel van Emel, Emelwerth is afgeleid van de 

germaanse woorden ami en wurthi, die algemene aanduidingen zijn voor 



respectievelijk een natuurlijke waterloop en een terp. Andere mogelijke 

etymologieën zijn Germaans amulu (scherp) en de Oudnederlandse persoonsnaam 

Amilo. Er is in Nederland een tamelijk groot aantal rivieren en stroompjes dat Eem 

heet waarvan die bij Amersfoort wel de bekendste is. Soms zijn de oude 

waterwoorden uitgebreid met een s, zoals Eems, of een l: Waal, IJssel en ook Emel. 

In 1478 komt de naam Emeloit voor. Rond 1650 wordt de naam als ‘Emmeloort’ 

gespeld en pas vanaf 1820 kan de huidige schrijfwijze worden aangetroffen. Rond 

1650 is het Emmeloort en uit 1478 dateert de spelling Emeloirt waarin de i aanduidt 

dat de o lang (dus als oo) werd uitgesproken. Vóór die tijd begint het tweede deel 

van de naam met een w zoals ook in Emelwerth; de eerste vermelding van de naam 

in een twaalfde eeuwse oorkondeboek van het Sticht Utrecht.  

 

De betekenis van werth (Germaans wurthi) is terp, in het Gronings nog steeds 

wierde genoemd. De overgang naar oort (punt) hing wellicht samen met de 

voortdurende afslag van het eiland waardoor Emmeloord steeds meer op een punt 

kwam te liggen. Een herinterpretatie van het misschien toen al wat onduidelijk 

geworden werth was het gevolg. Het -oord van Emmeloord zit onder meer ook in de 

naam van de rivier de Noord (niet geheel zeker) en van Dinteloord. Aan het IJ bij 

Amsterdam lag een landpunt IJort of IJoort dat later door letteromzetting IJdoorn 

werd. Een daarbij gelegen IJdoorningerdam gaf zijn naam aan het dorp 

Doornickerdam of Durgerdam; zo’n beetje het enige Zuiderzeeplaatsje dat in de 

Emmeloordse wijk de Zuidert geen straatnaam heeft gekregen. In nieuwere namen 

zoals Willemsoord heeft oord een andere betekenis namelijk ‘plaats’. Plaatsnamen 

met –werd zijn vooral bekend in Groningen en Friesland. Het Hollandse heeft 

hiervoor het woord woerd en deze vorm komt ook voor in de Hollandse plaatsnamen 

Hoogewoerd (Leiden) en Woerden. 

 

Naar Emmeloord genoemd zijn EMMELOORDERDWARSTOCHT, EMMELER BOS 

en EMMELOORDSEWEG in Marknesse 

 

Ten westen van Emmeloord houdt een aantal namen de herinnering levend aan de 

Tweede Wereldoorlog; en aan de rol die de pas drooggevallen polder in die tijd 

speelde. De vele onderduikers die hier waren (Nederlands Onderduikers Paradijs) 

keren, figuurlijk terug rond Emmeloord in ONDERDUIKERSWEG en 

ONDERDUIKERSTOCHT, PILOTENWEG, PILOTENTOCHT en 

PILOTENDWARSTOCHT zijn genoemd naar geallieerde vliegeniers die na een 

noodlanding in de polder door de bevolking werden verborgen en verder geholpen. 

Het gebied met de ‘oorlogsnamen’ loopt door ten zuiden van de Urkervaart maar nu 

zijn het geen hele groepen (onderduikers, piloten) meer die vernoemd worden maar 

individuele personen. Twee wegen bij Emmeloord: de HANNIE SCHAFTWEG en de 

KAREL DOORMANWEG en ook de HANNIE SCHAFTTOCHT. De andere wegen 

horen bij Tollebeek en Nagele. 

 

Hannie Schaft: (Haarlem 16 september 1920 – Overveen 17 april 1945) studeerde 



rechten in Amsterdam en sloot zich op grond van haar communistische overtuiging 

in 1943 aan bij het verzet in Haarlem. Na actief betrokken te zijn geweest bij de 

liquidatie van Duitsers en collaborateurs werd ze gearresteerd en kort daarna 

gefusilleerd. 

 

Karel Doorman: (Utrecht 23 april 1889 – a.b Hr Ms. De Ruyter 17 februari 1942) 

was schout-bij-nacht bevelhebber van de vloot in Nederlands-Indië. Bij de Slag op 

de Javazee werd vrijwel het gehele eskader waaronder het vlaggenschip De Ruyter, 

door de Japanners vernietigd. Het grootste deel van de bemanning kwam daarbij 

om het leven. 

 

De polder is een agrarisch gebied en de boerderij neemt hier dus een centrale 

plaats in. De ‘deel’ is het centrale gedeelte van het boerenhuis. Voor het plein in het 

midden van het poldercentrum heeft men daarom de naam DE DEEL gekozen. Een 

‘dreef’ is een brede (land)weg. Het woord zit in KORTE DREEF en LANGE DREEF. 

‘Nering’ is handel, ‘een nering’ is een handel of een winkel. Veel van de 

neringdoenden in Emmeloord zijn in LANGE NERING.  

 

Aan de naam PLEIN ALMERE zijn enkele andere namen vooraf gegaan. De 

landdrost stelde in de eerste instantie de naam Plein 1918 voor, naar  waarin de 

Zuiderzeewet werd aangenomen. De Poldercommissie had hiertegen nogal wat 

bezwaren: men zou bij tal 1918 eerder aan andere gebeurtenissen denken en de 

huisnummering zou verwarrend worden. De commissie kwam zelf met 

Zuiderzeeplein. De landdrost antwoordt de commissie dat de naam alle logica aan 

het oorspronkelijke idee waarin de plannen voor de afsluiting en droogmaking 

centraal staan ontneemt. Zijn nieuwe suggestie luidt Wortmanplein, waarna de 

Wortmanlaan dan een andere naam zou kunnen krijgen. Ook dit voorstel vindt 

geen genade. Tenslotte wordt weinig consequent de naam Plein Almere voorgesteld 

en hiermee kan de Poldercommissie zich wel verenigen. Almere, dat ‘heel groot 

meer’ betekent (Germaanse ala, reusachtig) is de oude naam voor het 

Zuiderzeegebied. De naam komt in de plaats van het Romeinse Flevo en werd in de 

veertiende eeuw vervangen door Zuiderzee. 

 

CORNELIS DIRKSZPLEIN en CORNELIS DIRKSZSTRAAT zijn genoemd naar 

Cornelis Dirksz (1542-1583), burgemeester van Monnikendom en admiraal van 

Holland. Cornelis Dirksz was door Philips 11 tot admiraal benoemd. Hij versloeg op 

11 oktober 1573 de Spaanse vloot onder aanvoering van Bossu, Maximillien de 

Hénin-Liétard, graaf van Bossu (1542-1597). Nadat hij de slag op de Zuiderzee 

verloren had werd hij gevangen genomen; in 1576 kwam hij weer vrij en koos de 

zijde van Oranje. 

 

De toekomstige bewoners van wat oorspronkelijk Reeststraat zou gaan heten, 

konden hun straatnaam niet zo waarderen. De ongelukkige opeenvolging van st-st 

zou in hun ogen al snel leiden tot een nieuwe lettergreepindeling. Vooral de 



mogelijkheid dat de automobilisten gaan denken dat ze in de Race-straat rijden, 

trok de bewoners niet aan. De raad was voor dat argument niet ongevoelig, zodat 

de straat tegenwoordig Tjongerstraat heet. 

 

De oostelijke ontsluitingsweg DR. W.M. VERHAARLAAN is genoemd naar Dr. 

Meindert Willem Verhaar de stichter van de dierenkliniek. De naam is gekozen op 

suggestie vanonder meer zijn weduwe die op de oproep in Plus van 1987 reageerde. 

Zes jaar later schrijft een andere weduwe, mevrouw Oldekamp-Dijkstra een brief 

aan de burgemeester van de Noordoostpolder met een soortgelijk verzoek. Haar 

man is binnenschipper geweest en bracht de eerste stenen naar Emmeloord waar 

toen in de oorlogsjaren alleen nog houten huizen stonden. Omdat hij weigerde voor 

de Duitsers te vervoeren lag het schip soms maanden aan de kant. Bij de hevige 

bombardementen die scheepvaart en spoorwegen troffen zijn de man en de 

kinderen van mevrouw Oldekamp omgekomen. Als de gemeente eens om een 

straatnaam verlegen mocht zitten zou dan niet aan schipper Oldekamp gedacht 

kunnen worden? Per omgaande antwoordt de burgemeester: ‘hoewel uw voorstel 

sympathiek overkomt is dit praktisch wat moeilijk te realiseren. Nieuwbouwwijken 

worden in de huidige tijd voorzien van namen die een relatie hebben zoals een wijk 

met namen van bloemen, een wijk met namen van zeehelden enz. Het is dan wat 

problematisch om in zo’n wijk een straat naar één bepaalde persoon te vernoemen. 

Ik zie dan ook op korte termijn helaas geen mogelijkheid om aan uw verzoek te 

voldoen’. 

 

 

ENS is genoemd naar de zuidelijke helft van het eiland Schokland, door een sloot 

en een dijkje van Emmeloord gescheiden. Op Ens bevonden zich twee 

woonbuurtjes, de Middel- of Molenbuurt en de Zuiderbuurt, ook wel Zuidert 

genoemd. De Middelbuurt was daarvan de belangrijkste; een enkele maal wordt 

Ens dan ook daaraan gelijkgesteld. 

 

Voor het eerst komen we de naam met zekerheid tegen in 1302, als ene Jacobus 

van Enesce burger van Kampen wordt. Wellicht komt de naam reeds eerder voor. In 

een stuk uit 793 verschijnt de naam Enedsa, tezamen met een bos dat Seaewald 

heeft en dat in de Swiftarbant zou liggen. Beide namen zijn in Flevolandse namen 

teruggekeerd. Enedsa zou dan van het Germaanse anudsaiwi (eend-zee) kunnen 

komen. 

 

Naar Ens genoemd zijn de ENSERWEG, de ENSERVAART, de ENSERTOCHCT en 

de ENSERDWARSTOCHT. 

 

Niet alleen de naam van het dorp, maar ook veel straten in Ens herinneren aan 

Schokland: de ZOUDENBALCHSTRAAT, de PETRUS AEMILISSTRAAT, de 

STALLIJNSTRAAT, de ARNOLDUS VAN BOCKHOLTSTRAAT, de 

DORENWEERDSTRAAT, de TER SCHOUWSTRAAT, de ANTHONY 



COOLIJNSTRAAT, de E.P. SEIDELSTRAAT, de G.J. GILLOTSTRAAT en de 

ZUIDERT. 

 

In 1475 doet Alyt Vreyse van Steenwijk, weduwe van de ‘heere van Oerck en 

Emmeloerde’ haar leengoederen over aan Evert Zoudenbalch, proost te Maastricht 

en later kanunnik aan de Utrechtse Dom. Vanaf die tijd zullen de Zoudenbalchs, 

een geslacht van Utrechtse patriciërs meer dan een eeuw heer van het eiland zou 

zijn.  

 

Petrus Aemilius werd in 1598 te Emmeloord, kort nadat daar de Reformatie haar 

intrede deed als predikant beroepen. Twintig jaar later was Emmeloord overigens al 

weer katholiek. De Staten van Overijssel klagen dat de mis die in het Hollandse 

Emmeloord gehouden werd - en ook te Urk - een nadelige invloed heeft op de 

Gereformeerde kerk in het aangrenzende gewest. Emmeloord krijgt nadat de Staten 

van Overijssel het altaar in de kerk hebben doen afbreken en ‘den pape’ vertrekken 

weer predikanten; waarvan de kosten met Ens gedeeld worden. Franciscus Stallijn 

was van 1649 tot 1650 één hunner. Vanaf het midden van de achttiende eeuw zijn 

de scherpste kantjes er wat af en in 1762 (tot 1766) is Arnoldus van Boekholt de 

eerste pastoor op Emmeloord. Bartholomeus van Dorenweerd, van 1796 tot 1808 

pastoor van Emmeloord heeft zich verdienstelijk gemaakt door het doopboek 

bijzonder uitvoerig bij te houden waardoor hij aan de kennis van de Schokker 

geschiedenis veel heeft bijgedragen. Zijn kruistocht gold het bijgeloof dat op 

Emmeloord welig tierde. Herman Frederic Johannes ter Schouw kwam op 31 maart 

1856 naar Schokland. Hij was er de laatste pastoor; in 1859 vertrok hij naar 

Hellendoorn. Anthony Coolyn was van 1688 tot 1706 koster en schoolmeester. 

Kennelijk leverde deze dubbele betrekking toch niet zoveel op want hij verzoekt het 

eilandbestuur hem als vuurmaker op de vuurtoren te benoemen opdat ‘hij met sijn 

vrouw en vier kinderen mochte komen te bestaan’. Eberhard Philips Seidel, Duitser 

van geboorte, werd in 1793 schout over Schokland na eerst opzichter over paal- en 

dijkwerken te zijn geweest. In 1795 wordt hij ontslagen omdat hij in de Bataafse 

Republiek weigert de eed van trouw aan stadhouder Willem V te breken. De chaos 

die dan op het eiland ontstaat dwingt het gezag hem weer in zijn functie te 

herstellen – een functie die hij houdt tot 1804 zijn zoon Lucas hem opvolgt. Gerrit 

Jan Gillot was vanaf 1832 burgemeester; hij was bovendien de laatste. Toen hij op 

10 juli 1859 zijn ambt neerlegde hield Schokland op zelfstandige gemeente te zijn 

en werd het een deel van Kampen.  

 

Een schok kan zowel een rietplag zijn die in gedroogde vorm als brandstof werd 

gebruikt: zoals een rechthoekig afgespit stuk gedroogde koemest: eveneens met de 

functie van brandstof. Op SCHOKLAND dienden schokken bovendien als fundering 

voor de huizen. Het gebruik van deze armeluisturf leverde de bewoners van het 

eiland (en tot de zeventiende eeuw ook de Urkers) de spottend bedoelde naam 

Schokkers op. Pas in de achttiende eeuw ging de naam van de bewoners over op het 

eiland, tot dan toe steeds met Emmeloord en Ens aangeduid. In de naaste 

omgeving komt de naam Schokland ook voor als veldnaam te Blokzijl en Kampen. 



In Emmeloord waren in de tweede helft van de zeventiende eeuw huizen op 

schokken gefundeerd. Dergelijke turffunderingen werden ook aangetroffen bij 

archeologisch onderzoek in de Wieringermeer en in Balgzand. De namen Ens en 

Emmeloord zijn heel wat ouder dan de aanduiding Schokland. Ens komen we voor 

het eerst met zekerheid tegen in 1302 als een zekere Jacobus van Enesce burger 

van Kampen wordt. Wellicht zijn er eerdere vermeldingen. In een document uit 793 

komt de naam Enedsea voor tezamen met een bos dat Seaewald heet en dat gelegen 

zou zijn in Swiftarbant. Enedsea zou zijn afgeleid van het Germaanse anud-saiwa 

(zee-eend). Ook is erop gewezen dat de tiende eeuwse benaming Nas en het 

twaalfde eeuwse Endesle op Ens betrekking kunnen hebben. 

 

Naar Schokland genoemd zijn de SCHOKKERRINGWEG, het deel van de ringweg 

dat over Schokland loopt, de SCHOKKERTOCHT, het SCHOKKERBOS en 

Schokkerhaven (onder Nagele). De namen OUD-EMMELOORDERWEG en 

GIETERSE TOCHT zijn ook herinneringen aan het oude Schokland. Emmeloord 

was de naam van de buurtschap op het noordelijke gedeelte van het eiland waar nu 

de Oud-Emmeloorderweg loopt. In 1988 kreeg Schokland een eigen straatnaam: 

MIDDELBUURT voor de weg die vanaf de Schokkeringweg leidt naar de voormalige 

Middelbuurt waar onder meer het kerkje staat. 

 

De benaming van Schokland is heel wat jonger dan het stukje grond dat deze naam 

draagt. Het eiland werd tot in het begin van de negentiende eeuw meestal genoemd 

naar de twee woongemeenschappen die erop lagen: Emmeloord in het noorden en 

Ens in het zuiden. Lange tijd is in navolging van H.J. Moerman en A.J. Reijers 

aangenomen dat de benaming Schokland voor het eerst voorkwam in de late 

achttiende eeuw. Vermoedelijk gingen zij ervan uit dat in de Tegenwoordige Staat 

van Holland de vroegste vermelding van de naam te vinden was. G.R. Kruissink 

heeft ons echter gewezen op een aantal oudere bewijsplaatsen: twee tekeningen uit 

het begin van de achttiende eeuw en de Medemblikse kroniek van Dirk Burger van 

Schoorel waarvan in 1736 een tweede druk verscheen. 

 

Is de benaming Schokland wellicht pas ontstaan in het begin van de achttiende 

eeuw, over Schokkers wordt reeds veel vroeger gesproken. In een ordonnantie van 

het Enkhuizense stadsbestuur uit 1590 worden ‘Schockers’ vermeld. Vermoedelijk 

werden met deze aanduiding vissers uit de kom van de Zuiderzee bedoeld, die zowel 

op Urk als Emmeloord thuishoorden. Deze veronderstelling vindt ondersteuning in 

een gedicht van Jacob Revius uit 1629 waarin sprake is van ‘schockers, die na 

Urck en Emeloort haer kagen... jagen’. Een kaart uit 1623 waarop de 

IJsselmondingen en de Kamperzanden zijn afgebeeld vermeldt de naam ‘Schockers 

Aeylandt’ voor het latere Schokland. 

 

 

ESPEL is genoemd naar Espelo (ook wel geschreven als Espel of Espelbergh) dat 

vroeger ten noorden van Urk lag. Volgens een boek uit 1317 lag Urk in die tijd ‘in 



parochie dicta Espelo’. Het achtervoegsel -lo wordt doorgaans als ‘bos’ 

geïnterpreteerd, maar het kan ook laag kreupelhout of zelfs een waterloop (en 

daarmee samenhangend: een moerassig gebied) aanduiden. Deze betekenissen zijn 

hier niet eens onwaarschijnlijk omdat de esp (waar espe- van afgeleid is) een 

boomsoort is die juist op natte grond gedijt. In Salland tussen Raalte en Holten ligt 

een dorp met de naam Espelo. Moerman heeft nog een andere etymologie 

gesuggereerd namelijk die van eedspel (rechtsgebied; vergelijk dingspel en kerspel). 

 

Naar Espel genoemd zijn de ESPELERWEG, de ESPELERRINGWEG, het 

ESPELERPAD, de ESPELERVAART, de ESPELERTOCHT, de 

ESSPELERDWARSTOCHT en in Emmeloord de ESPELERLAAN en de OUDE 

ESPELERWEG. De Emmeloordse wijk Espelervaart ontleent haar naam aan het 

gelijknamige kanaal. 

 

De naam KRAGGENBURG werd in 1847 gegevens aan het noodhaventje bij de 

mond van het Zwolse Diep. Bij de aanleg van de leidammen die de verzanding van 

het Zwolse Diep moesten tegengaan maakte men gebruik van kraggen, drijvende 

stukken laagveen die gevormd zijn in diepe plassen of meren; in dit geval in 

Noordwest-Overijssel. Door op een dergelijke, goedkope wijze de dijken aan te 

leggen heeft men van de bespaarde gelden een noodhaven kunnen bouwen. De 

haven Kraggenburg verdween bij de aanleg van de polder. Slechts de vuurtoren die 

nu Oud-Kraggenburg heet herinnert aan de tijden van weleer. Aan de oorsprong van 

de naam is een aardig verhaal verbonden. Jacob Bruintjes, werkzaam bij het 

transport van de kraggen van Wanneperveen naar het Zwolse Diep zou op de 

kraggen rondgesprongen hebben roepende ‘De Kraggenburcht!’. Etymologisch is er 

verwantschap met Creil. 

 

De naam KRAGGENBURGERWEG is ouder dan Kraggenburg, en de naam is dan 

ook niet ontleend aan het huidige dorp Kraggenburg maar aan de oude haven. De 

weg die oorspronkelijk Kraggenburgerweg heette liep ook lang het oude 

Kraggenburg; dat is de weg die nu Paardenweg heet. De aanleg van het dorp 

Kraggenburg (pas in tweede instantie aan het polderplan toegevoegd) bracht met 

zich mee dat de naam Kraggenburgerweg gereserveerd diende te worden voor de weg 

die naar dat dorp leidde. Tot dan toe had die weg Smeengeweg geheten. 

 

Een ‘meent’ is vooral in de Gelderse en Overijsselse steden de naam voor het 

gemeenschappelijk erf en komt buiten de steden voor als aanduiding van het 

gemeenschappelijk land. De meent van Kraggenburg wordt omringd door de 

NOORDERMEENT, de ZUIDERMEENT en de TUSSENMEENT en doorsneden door 

de MIDDENWEG. Aan de westelijke zijde loopt de VOORSTRAAT die bij de kruising 

over de Leemtocht DAM heet. Langs de wal van de Leemsetocht loopt de 

WALSTRAAT. De FINSESTRAAT heeft naar de woningen in Finse bouwstijl die er 

aan zijn gebouwd. 



 

Bij de uitbreiding in 1964 wilde men tot uitdrukking brengen dat Kraggenburg te 

midden van een fruitteeltgebied ligt. De mogelijkheden voor het vernoemen van 

fruitsoorten werden overwogen. Daarbij vielen de perensoorten als ongeschikt af. 

Voor de appelsoorten gold blijkbaar hetzelfde want van de voorgestelde soorten 

Golden Delicious, Cox Orange, Jonathan, Goudreinet en Winston bracht alleen de 

laatste soort het tot een eigen straat de WINSTONSTRAAT. 

 

De eerste uitgifte van boerderijen in de Noordoostpolder vond rond Kraggenburg 

plaats. De toenmalige pachters behoren dus tot de eerste pioniers. Een deel van 

hen is inmiddels verhuisd naar de Kraggenburger bejaardenwoningen die in 1973 

aan de PIONIERSSTRAAT zijn gebouwd. 

 

 

LUTTELGEEST is genoemd naar een plaats met dezelfde naam die vroeger bij 

Kuinre lag. De naam verschijnt voor het eerst in 1379 wanneer toestemming 

gevraagd wordt aan Dirk van Swieten, heer van Urk om een versterking te bouwen 

teneinde de zeeroverij van de Friezen op de Zuiderzee te kunnen bestrijden. De 

verklaring van de naam Luttelgeest is niet ingewikkeld. Luttel is ‘klein’ en geest is 

de benaming voor hoge zandgronden. In het westen van ons land zijn de 

geestgronden het gebied tussen de duinenrij en de lage veen- of poldergronden; ook 

langs de Zuiderzee kwamen dergelijke gronden voor getuige de naam Gaasterland. 

Door een (dialectisch) afwijkende vorm van geest dient men zich overigens niet te 

laten misleiden: de naam Lutjegeest (in Groningen) is identiek aan Luttelgeest. 

 

Naar Luttelgeest genoemd zijn de LUTTELGEESTERWEG, de 

LUTTELGEESTERVAART en de LUTTELGEESTERTOCHT. 

 

De zandgronden waarnaar de naam Luttelgeest verwijst, zijn karakteristiek voor de 

provincie Drenthe. Naar analogie van de benaming brink voor het centrale plein van 

dorpen in Drenthe heeft het langgerekte plein in Luttelgeest de naam LANGE 

BRINK gekregen. 

H. List was hoofd van de openbare lagere school te Luttelgeest. Voor de 

maatschappelijke opbouw van het dorp heeft hij veel betekend. De MEESTER 

LISTSTRAAT is daarom naar hem genoemd. 

Voor het verlengde van de kade hadden B en W in 1964 de naam Herenstraat in 

gedachte naar de Heren van Kuinre die in de nabijheid hun burcht hadden. De 

tulpen die elk jaar rond Luttelgeest in bloei staan, brachten de vereniging voor 

Dorpsbelang op andere gedachten zodat de naam TULPENLAAN uiteindelijk 

doorgang vond. 

 

Door het Kuinderbos loopt de SCHANSWEG. Hier bezaten de heren van Kuinre een 

versterking in de vorm van een schans. In later tijd werd de schans vervangen door 

een burcht waarvan de resten bij de inpoldering zijn teruggevonden. Aan deze 



burcht ontlenen de BURCHTWEG en de BURCHTTOCHT hun namen. 

 

 

De uit 1132 daterende bezittingenlijst van het Staverse klooster St. Odulf waarin 

MARKNESSE gespeld als Marcnesse voor het eerst genoemd wordt en waaraan men 

de naam van het dorp ontleend heeft is een vervalsing uit de tweede helft van de 

dertiende eeuw. De precieze ligging van Marcnesse is onbekend; de kronieken 

spreken van ‘over Urk en Schokland’. Dat met Marcnesse Marken bedoeld zou zijn 

zoals ook wel is beweerd wordt hierdoor minder waarschijnlijk. De naam bestaat 

uit twee delen: mark en nesse. Mark heeft als oorspronkelijke betekenis ‘grens, 

grensgebied’. Daarvan zijn de overige betekenismogelijkheden afgeleid: ‘water langs 

de grens, dan wel in het algemeen water’, ‘onverdeeld bezit, eventueel met inbegrip 

van de beherende organisatie’ of een deel van een persoonsnaam, bijvoorbeeld de 

Germaanse naam Markward ‘beschermer van de mark’. Voor dat laatste valt wel wat 

te zeggen omdat namen met -nes vaker een persoonsnaam als eerste deel hebben. 

Omdat we nagenoeg niets weten van het oude Marcnesse valt ook moeilijk met 

zekerheid te zeggen welke betekenis mark hier gehad heeft. Voor nesse is dat 

gemakkelijker; dat gaat terug op het Germaanse nasja, met als betekenis ‘landtong’ 

(letterlijk: ‘neus’) en als afgeleide betekenis: ‘buitendijks land, laag of moerassig 

land’. Nes in de elementaire vorm komt in Nederland een aantal malen voor 

waarvan de naam van het Amelandse dorp wel de bekendste is. In samenstellingen 

zoals Marknesse verschijnt het nog vaker in diverse gedaanten, zoals Bolnes, Pernis 

en Bruinisse. Tot de tientallen plaats- en veldnamen met mark behoren onder 

andere Marken (ook in de Zuiderzee). 

 

Naar Marknesse genoemd zijn de MARKNESSERWEG, de MARKNESSERVAART, de 

MARKNESSERSLUIS, de MARKNESSERTOCHT en de MARKNESSERBRUG in 

Emmeloord. 

 

Uitgangspunt voor de naamgeving van Marknesse is de ligging van het dorp tussen 

de twee polderafdelingen met een verschillend waterpeil geweest. Het meest 

kenmerkende punt is dan ook de sluis waarnaar de straat SLUIS genoemd is. Het 

verschil in waterpeil komt tot uiting in de namen LAGE SLUISWAL, LAAGZIJDE, 

HOGE SLUISWAL en HOOGZIJDE. Het onverbogen bijvoeglijk naamwoord in 

Hoogzijde en Laagzijde lijken een germanisme maar ook in het Nederlands zijn juist 

in straatnamen dergelijke constructies niet ongebruikelijk. 

De Repelweg is genoemd naar de Repel: de vroegere toegangsgeul tot de haven van 

Vollenhove. Een repel is een lange smalle zandbank. 

De Ettenlandse Weg ontleent zijn naam aan de in het oude land gelegen 

Ettenlandse kolk. Etten is ‘doen eten’. Het ettenland is dus het land waar de boer 

de koeien laat grazen in tegenstelling tot bijvoorbeeld hooiland. 

 



 

De naam NAGELE komt van het gelijknamige eiland dat tussen Urk en Schokland 

lag en in 1138 voor het eerst genoemd wordt. Reeds eerder was er ten noorden van 

Urk een water met de naam Nagel; deze naam werd tot in de twintigste eeuw 

gebruikt. De betekenis is vooralsnog duister. 

 

Schönfeld acht het niet uitgesloten dat Nagele als Nakala voorkomt in een door de 

Duitse keizer Otto 1 in  966 uitgevaardigde oorkonde. Naar alle waarschijnlijkheid 

is het dit Nakala dat als Nabalia in Tactius’ Historiën genoemd wordt. In dat geval 

heeft het modernste dorp van de polder de oudstovergeleverde naam. Nagele met 

haar platte daken die mede ontwikkeld werden door Rietveld. 

 

Naar Nagele genoemd zijn de NAGELERWEG, de NAGELERVAART, de 

NAGELERTOCHT en in Emmeloord de NAGELERBRUG en de NAGELERSTRAAT. 

 

In aansluiting op de afwijkende bouw van het dorp Nagele is ook de 

straatnaamomgeving minder traditioneel van aard. Alleen de straten rond het dorp 

zijn straten in gangbare betekenis van het woord en die heten dan ook zo: 

AKKERSTRAAT, EGGESTRAAT, PLOEGSTRAAT en HAKSTRAAT. Het eerste deel 

van de naam is – en dat geldt ook voor de andere namen in Nagele – ontleend aan 

de akkerbouw. 

 

In sommige Zeeuwse dorpen komt een bebouwing als in Nagele voor: een centraal 

plein met daarop openbare gebouwen en daaromheen de woonhuizen. De krans 

van huizen rond het plein wordt in Zeeland ring genoemd en om die reden kreeg het 

dorpsplein van Nagele ook de naam RING. De ‘straatjes’ rond de ring doen in hun 

bouw aan de hofjes in oude steden denken en kregen daarom namen samengesteld 

met –hof. Het eerste deel van de KOOLZAADHOF, KARWIJHOF, VLASHOF, 

KLAVERHOF, TARWEHOF, GERSTEHOF en LUCERNEVOORHOF. 

De winkelpanden van het dorp liggen aan de NOORDERWINKELS en de 

ZUIDERWINKELS en worden geflankeerd door de NOORDERPOORT en de 

ZUIDERPOORT. 

 

De zuidelijke uitbreiding uit de tachtig heeft een ander stratenplan dan de rest van 

het dorp: hof-namen lagen dan ook niet voor de hand. Aangezien in de gevallen van 

DE KLAMP en WENDAKKER echter moeilijk van straat of plein kan worden 

gesproken, is elke nadere aanduiding achterwege gebleven. Beide namen zijn weer 

afkomstig uit de akkerbouw. Een klamp is een hooischelf. De Wendakker sluit de 

bebouwing af waar de straten genoemd zijn naar gewassen; zoals een wendakker 

op het veld ook aan het eind van de gewassen ligt. Het woord is van noordoostelijke 

oorsprong. In Holland en Zeeland gebruikt men het woord veuroot en in Brabant 

vooreind. Deze verschillende varianten zijn in de polder vervangen door het woord 

kopakker dat de Directie consequent gebruikte. In de Nageler straatnaam leeft het 



oude dialectwoord nog steeds voort. Het eerste deel wend komt ook in Banter 

straatnamen voor. 

 

Vanaf Urk loopt de DOMINEESWEG naar Nagele. De dominees van Urk voeren 

ongeveer hierlangs wanneer zij op Schokland een predikbeurt hadden. Een van 

hen, zo wil het verhaal was onderweg door het ruisen der golven zo afgeleid dat hij 

op Schokland aangekomen zich niets meer van de voorbereide preek wist te 

herinneren.  

 

De HAVENWEG is genoemd naar SCHOKKERHAVEN op haar beurt weer genoemd 

naar Schokland. Ook de PALENWEG en de PALENTOCHT vinden de oorsprong van 

hun naam op Schokland en wel in de palen die zowel als zeewering dienden als de 

verbinding tussen de woonbuurten vormden. 

Sinds de aanleg van de Rijksweg 6 is de MONNIKENWEG een zijweg van de 

Domineesweg. Daarvoor verbond hij de Zuidermeerweg met de ABTSWEG. 

Monnikenweg, MONNIKENTOCHT, Abtsweg en ABSTOCHT herinneren aan het 

klooster dat vroeger in de buurt van Nagele gestaan zou hebben. 

De SLUITGATWEG en de SLUITGATTOCHT leiden naar de plaats waar de dijk rond 

de Noordoostpolder op 13 december 1940, om 13.30 uur werd gesloten. 

 

RUTTEN heeft zijn naam te danken aan het dorp Ruthne (u uitgesproken als oe) 

dat nog in de veertiende eeuw ten noorden van Urk gelegen zou hebben. Gysseling 

denkt voor dit Ruthne aan de plaats Rottum in Haskerland. De laatste letters van 

Ruthne zijn in de nieuwe naam van plaats verwisseld om de uitspraak bij het 

hedendaagse taalgebruik aan te passen. Ruthne komt van Germaans ruhitha, dat 

‘ruigte, struikgewas betekent. Daarvan komt ook de streeknaam De Ruiten die zowel 

bij Slochteren als ten noordoosten van Zwolle voorkomt. In Groningen stroomt ook 

een riviertje Ruiten-A en in de gemeente Nieuwleusen ligt Ruitenveen. Het valt niet 

uit te sluiten dat de ruigte van ruhita specifiek onkruid is dat op natte gronden 

groeit. In de Van Dale vinden we bij het woord ruit (met als gewestelijke variant rut) 

nog deze betekenis. Weliswaar kan het woord in die betekenis nauwelijks gangbaar 

Nederlands worden genoemd maar in allerlei Oost-Nederlandse streektalen is het 

woord roet heel gebruikelijk. In Twente stroomt een riviertje met de daarvan 

afgeleide naam Roetbeek ook wel Rutbeek genoemd. 

 

Naar Rutten zijn genoemd de RUTTENSE WEG, het RUTTENSE PAD, de 

RUTTENSE VAART en de RUTTENSE TOCHT. De naam RUTTENSE BRUG is, net 

als Banterbrug bij de aanleg van Rijksweg 50 misschien niet officieel maar wel 

feitelijk verdwenen. Toen de Ruttense Brug er nog niet was en het laatste veer om 

negen uur voer werd het land beoosten de Lemstervaart door de (bijbelvaste) 

bewoners aangeduid met het Overjordaanse. Het stuivende zand en de 

woestijnachtige aanblik waren in diezelfde beginjaren aanleiding om het gebied 

rond de Lemstervaart de bijnaam Texas te geven. Midden in Rutten ligt het 



dorpsplein dat PLAATS heet. Met name in het zuiden en oosten van ons land is 

plaats het gangbare woord van plein (vergelijk Frans place, Duits Platz). Voor die 

benaming hoeven we trouwens niet eens ver van huis, het kerkplein in Vollenhove 

heet in het lokale dialect de Plase. 

 

 

TOLLEBEEK is genoemd naar Tollebeek een bezit van de heren van Kuinre, 

waarvan de ligging onbekend is. De naam wordt voor het eerst genoemd in 1364. 

Voor de interpretatie levert het tweede deel geen probleem op, met tolle ligt het iets 

moeilijker. Er valt te denken aan een plaats waar tol geheven werd; de Zeeuwse 

plaats Tholen komt zo aan zijn naam. Tol kan evengoed ook ‘tak’ betekenen. Voor 

de naam van de Belgische plaats Tollembeek bij Brussel is dan ook een betekenis 

‘takke- of hakhoutbeek’ gesuggereerd. 

 

Naar Tollebeek genoemd zijn de TOLLEBEKERWEG, de TOLLEBEKERTOCHT, het 

TOLLEBEKERBOS en de TOLLEBEKERBRUG over de Urkervaart. 

 

De straatnamen in Tollebeek zijn ontleend aan de jacht. Centraal ligt de 

VOSSENBURCHT als de natuurlijke vossenburcht. Net als de verblijfplaats van een 

vos heeft deze straat meerdere uitgangen. Een ervan is naar het WISSEL genoemd. 

Het wissel is het vaste pad waarlangs het wild zich naar drink- of weiplaats begeeft. 

Die drink- of weiplaats is in dit geval café-restaurant De Goede Aanloop. Voor de 

reiziger halfweg Emmeloord en Urk is het een goede plaats om even aan te lopen. 

De naam is tot stand gekomen na een suggestie van de polderdirectie aan brouwerij 

d’ Oranjeboom, destijds eigenaar van het etablissement. Het café-restaurant staat 

aan de SINT-HUBERTUSPLAATS genoemd naar de beschermheilige van de jacht. 

Nimrod de achterkleinzoon van Noach; stichter van Babylon en eerste koning der 

Chaldeeën wordt in Genesis 10:9 een geweldige jager genoemd. Buiten de 

oudtestamentische context is Nimrod een figuurlijke aanduiding voor een jager in 

het algemeen geworden. Bij de naam NIMRODSTRAAT kan men dus zowel aan de 

Nimrod als aan een Nimrod denken. In 1988 kreeg het gedeelte van de 

Nimrodstraat tussen Vossenburcht en Zuidwesterringweg een nieuwe naam: 

HERTSHOREN. Ook deze naam hangt samen met de jacht. Bovendien kunnen de 

zijstraten van deze weg gezien worden als vertakkingen van een hertengewei. De 

DIANALAAN is genoemd naar Diana, Romeinse godin van de jacht. Het te jagen 

wild gaf zijn naam aan de FAZANTENDRIFT en de PATRIJZENSTRAAT. Drift is 

zowel een weg als terrein dat bij een drijfjacht wordt ‘afgedreven’ (uitgekamd). 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

En nu aan de slag 
 

 

 

 

Eind 1984 diende het kabinet Lubbers bij het Parlement een wetsontwerp in voor 

een aparte provincie bestaande uit Urk, de Noordoostpolder en de beide 

Flevolanden. De tweede Kamer stemde in mei 1985 met het wetsvoorstel in met de 

wens dat ook het gebied van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, 

het Markermeer aan de nieuwe provincie zou worden toegevoegd. Dat gebeurde en 

1 januari 1986 kon de provincie Flevoland van start gaan. Tegelijk met de instelling 

van de twaalfde provincie kwam voor het gebied een waterschapsindeling tot stand: 

het waterschap Noordoostpolder belast met de zorg voor de waterkering en 

waterkwantiteitsbeheer en het Heemraadschap Fleverwaard; dat daarenboven is 

belast met het waterkwaliteitsbeheer. Voor het Waterschap Noordoostpolder blijft 

het Waterschap Groot Salland deze laatste taak waarnemen. 

 

De hoofdvaarten naar de gemalen worden gebaggerd als de polder nog onder water 

staat waarna het leegpompen begint. Bij het in cultuur brengen van het 

drooggevallen land is een goede ontwatering van de jonge gronden van essentieel 

belang. De drooglegging is pas voltooid als de grondwaterstand niet op het maaiveld 

ligt maar anderhalve meter lager; eerst dan ook is de grond geschikt voor normaal 

landbouwkundig gebruik. De werkwijze die wordt gevolgd bij het cultuurrijp maken 

heeft in de opeenvolgende polders een hele ontwikkeling doorgemaakt. Na verloop 

van tijd bleek dat riet een goede bondgenoot is bij het cultuurrijp maken. Riet 

groeit goed in ongerijpte grond, onttrekt daaraan veel water en zorgt met zijn 

wortelstokken en bladmassa ook voor enige draagkracht zodat al gauw met speciale 

rupsvoertuigen voor onderzoek en landmeetkundig werk over de grond kan worden 

gereden. 

 

Om het cultuurrijp maken van de grond goed te laten verlopen werd de jonge grond 

zo’n vijf jaar door Rijkswaterstaat beboert met een speciaal bouwplan en een 

daarop afgestemd werktuigenpark. Dit grootlandbouwbedrijf werd daarbij gesteund 

door veld- en laboratoriumonderzoek en niet in het minst ook door de in een reeks 

van jaren opgedane ervaring. Na het pioniersgewas riet volgde normaal het 

koolzaad. Een van oudsher specifiek ontginningsgewas. Als het riet niet verwijderd 



was werd de grond bewerkt en klaargemaakt voor de inzaai van het koolzaad in de 

maand augustus. Koolzaad gedijde goed op natte, stikstofrijke grond; het 

onderdrukte het weer opkomende riet en leverde een weinig volumineus product. 

 

Nadat de grond door het koolzaad verder was gerijpt volgden in het algemeen de 

graangewassen tarwe, gerst en haver; daarnaast werden ook vlas en peulvruchten 

geteeld. Ze waren dan ook geschikt voor een veel intensiever bouwplan met 

aardappelen en suikerbieten of voor weidegronden met een hoge veebezetting. De 

beste gronden gingen eventueel naar de fruitteelt. Jaarlijks nam de oppervlakte van 

het grootlandbouwbedrijf in belangrijke mate af. Begin jaren negentig nog zo’n 

tienduizend hectare met in 1996 de laatste uitgifte van landbouwgronden in 

Zuidelijk Flevoland. Door ver doorgevoerde mechanisatie had het 

grootlandbouwbedrijf verhoudingsgewijs weinig arbeidskrachten. 

 

In de Wieringermeer zijn de gronden nadat aanvankelijk nogal wat grasland was 

ingezaaid overwegend als bouwland verpacht. Uit bedrijfseconomische 

overwegingen was de bedrijfsgrootte voor gemengde- en weide bedrijven twintig tot 

veertig hectare op de lichtere gronden; en veertig tot zestig hectare voor 

akkerbouwbedrijven op de zwaardere gronden. Uit sociale overwegingen werden ook 

kleinere, gemengde bedrijven van zo’n tien hectare uitgegeven; en ook 

tuinbouwbedrijven en kleine nederzettingen voor landarbeiders van een ha of meer. 

De uitgifte van alle bedrijven gebeurde in pacht. Dit in afwijking van het advies van 

de Commissie Lovink die uitgifte in pacht, erfpacht en eigendom voorstond. Bij de 

selectie van de potentiële pachters werd naast bekwaamheid, leeftijd en 

geldmiddelen gelet op de urgentie waarbij boeren die elders hun gepachte land 

kwijtraakten een zekere prioriteit hadden. Voorts vond een selectie plaats op de 

bijdrage die zij verwacht werden te geven aan de samenlevingsopbouw. 

 

De mechanisatie van de landbouw zette door en had tot logisch gevolg dat de 

oppervlakte van de standaardkavel opliep; van twintig hectare in de Wieringermeer 

en vierentwintig hectare in de Noordoostpolder tot dertig hectare in Oostelijk 

Flevoland. De toewijzing van landbouwbedrijven in Oostelijk Flevoland was 

grotendeels gericht op bepaalde voorkeursgroepen: ruilverkaveling vijftig procent; 

gedupeerden door werken van openbaar belang vijfentwintig procent en de vrije-

sector vijfentwintig procent. Uit de laatste groep vond ook toewijzing plaats aan 

medewerkers van het grootlandbouwbedrijf, de zogeheten polderwerkers. De 

toename van de kavelgrootte weerspiegelde zich ook in de oppervlakte van de 

landbouwbedrijven die bij de voortgang van de inrichting van de polder Oostelijk 

Flevoland geleidelijk groter werd. De gemiddelde bedrijfsgrootte bedraagt veertig 

hectare, akkerbouw zesenveertig hectare, gemengde bedrijven tweeëndertig hectare, 

weidebedrijf drieënveertig hectare en fruitteelt veertien hectare. De uitgifte in 

erfpacht nam gaandeweg toe; van vijfentwintig procent in het begin van de uitgifte 

is Oostelijk Flevoland tot zestig procent aan het eind daarvan. In totaal werden in 

deze polder zevenhonderdzevenendertig landbouwbedrijven uitgegeven: 

vierhonderdnegenennegentig in pacht, tweehonderdzesendertig in erfpacht en twee 



in eigendom. 

 

Bij de overgang van Oostelijk naar Zuidelijk Flevoland ondervond de uitgifte van 

landbouwbedrijven een onderbreking van enkele jaren. Dit door de door het rijk 

noodzakelijk geachte nadere gedachtevorming over de vorm van de uitgifte en de 

hoogte van de pacht. Bij de voorkeursgroepen kwam het accent nog sterker te 

liggen op boeren uit ruilverkavelingen en natuurgebieden op het oude land terwijl 

de vrije-sector sterk werd ingeperkt. In de uitgiftevorm heeft zich een opvallende 

ontwikkeling voorgedaan omdat naast pacht (Wieringermeer, Noordoostpolder) en 

erfpacht (Oostelijk Flevoland) uitgifte in eigendom actueel werd. Het gevolg van de 

in 1978 aangenomen motie Faber over te gaan tot verkoop van 

staatslandbouwgronden om met de opbrengst daarvan elders natuurgebieden aan 

te kopen. Per 1 januari 1997 waren in Zuidelijk Flevoland 278 landbouwbedrijven 

uitgegeven met een totaal oppervlak van 13.265 ha. 

 

In 1974 startte de toenmalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders op maagdelijke 

grond in Zuidelijk Flevoland het zogeheten spuitvrije bedrijf Nz 27. Naast het 

opdoen van inzicht in de mogelijkheden en beperkingen bij een dergelijke 

bedrijfsopzet ging het om het verkrijgen van een stuk cultuurrijp land waarop 

nimmer chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast. Ook bleef op een 

deel van dit bedrijf het gebruik van kunstmest achterwege. Centraal daarbij staat 

het opstellen van een bouwplan dat voldoende weerstand heeft tegen ziekten en 

plagen en waarmee onkruid met mechanische middelen zo nodig aangevuld met 

handkracht, onder de duim kan worden gehouden. Ook de particuliere sector kreeg 

belangstelling; resulterend in de uitgifte van een landbouwbedrijf aan een stichting 

die op biologisch-dynamische grondslag tot een rendabele bedrijfsvoering tracht te 

komen. Bij Lelystad hebben zich nadien diverse kleinschalige biologisch 

dynamische bedrijven gevestigd. In geheel Flevoland zijn nu achtenzestig 

biologische landbouwbedrijven met een totale oppervlak van 

drieduizendzeshonderdeenendertig hectare. 

 

Nadat de Noordoostpolder ingericht was ging men over tot het droogleggen van 

Oostelijk Flevoland (1957) en Zuidelijk Flevoland (1968). Deze drie polders kregen 

bij Wet van 27 juni 1985 de status van Provincie. Hierbij werden de gemeenten Urk 

en Noordoostpolder onttrokken aan de provincie Overijssel. Lelystad kreeg het 

Provinciehuis en een luchthaven en Almere groeide gestaag naar honderdduizend 

inwoners. Bij de inrichting van deze jongste polders ging het niet zozeer om 

landbouwgronden (nu 50 %) maar meer om een stedelijke overloop te hebben voor 

het overvolle westen. Voor de recreatie werd veertienduizend hectare bestemd. 

 

Bij de aanleg van natuurterreinen in Zuidelijk Flevoland waren de met name in 

Oostelijk Flevoland opgedane kennis en ervaring van groot belang. Al gauw splitst 

dat zich toe op het laaggelegen gebied tussen de Lage Vaart en de Oostvaardersdijk 

waar na het droogmalen een plassen- en moerassengebied achterbleef. In 1972 

werd begonnen met de bekading en peilregeling van deze Oostvaardersplassen met 



een oppervlakte van vijfduizendzeshonderd hectare. Het terrein bestaat uit open 

plassen, open moeras, gesloten rietveld en wilgenbos. In het voedselrijke 

moerasgebied vestigde zich al spoedig de grauwe gans zowel als broedvogel en 

doortrekker als tijdens de ruiperiode. Het is ook rustgebied voor de kol-, riet- en 

brandgans. Verder hebben lepelaar, roerdomp, blauwe -, purper -, grote- en kleine 

zilverreiger, kwak- en wouwaapje er hun broedplaatsen. Erg spectaculair is de 

vestiging van een omvangrijke aalscholverkolonie. Vanwege hun belangwekkende 

biologische rijkdom zijn de Oostvaardersplassen en de nabij gelegen 

Lepelaarsplassen aangewezen als ‘Staatsnatuurmonument’. 

 

Uiteraard zijn er meer ontwikkelingen in gang gezet om in Zuidelijk Flevoland de 

natuur kansen te geven zoals de aanleg van het Horsterwold. Een uitgestrekt bos 

waarvan het centrale deel – de ‘stille kern’ – zich als een natuurbos moet 

ontwikkelen. Het Horsterwold bij Zeewolde is met ruim vierduizend ha het grootste 

aaneengesloten loofhoutbos van Nederland. 

 

Eerst in Oostelijk Flevoland dienden zich nieuwe functies aan: recreatie, natuur en 

opvang van de bevolkingsoverloop uit vooral het noordelijk deel van de overvolle 

Randstad. Dit weerspiegelt zich ook in de bestemming van de gronden. Voor de 

recreatie boden de randmeren met hun voorlanden en stranden langs de dijk een 

goed uitgangspunt. Vooral de oeverrecreatie die in de jaren zestig grote opgang 

maakte, was daarmee gediend net als de kleine watersport. Langs de randmeren 

van oostelijk en Zuidelijk Flevoland met een oppervlakte van 19.430 ha zijn de 

jachthavens en aanloophaventjes voor passanten aangelegd. Bij het merendeel van 

de kunstmatige eilandjes in de randmeren kan worden afgemeerd.  

 

Aan de andere kant van de dijk in de polder zijn uitgestrekte bossen ingeplant met 

vijvers, fiets- en wandelpaden, kampeerterreinen en bungalowparken voor de 

verblijfsrecreatie. Op deze manier ontstond een groot en gevarieerd recreatiegebied 

met een karakteristiek landschap. Belangrijk voor de ontsluiting van de 

binnenwateren van Flevoland is de sluis in Almere Haven. Bij Lelystad-Haven ligt 

de zeilplas ’t Bovenwater, bij Almere-Stad het Weerwater. Langs de kanaaloevers 

liggen voor hengelaars visplaatsen met aanleg- en vissteigers, parkeerruimte voor 

auto’s en speelterreinen met beschutting gevende beplanting. 

 

Op het vliegveld van Lelystad worden de motorvliegsport en parachutespringen 

beoefend. Ook is het mogelijk vanaf het bedrijvige vliegveld rondvluchten te maken. 

Van de op het vliegveld gevestigde bedrijven maken het Vliegend Museum en 

vliegscholen deel uit. Het vliegveld met verharde start- en landingsbaan is geschikt 

voor de kleine zakenluchtvaart en heeft douanefaciliteiten. Vliegveld Lelystad wordt 

ontwikkeld tot een Business Airport. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Flevoland, een twee-eenheid 
 
 
 
 
Tot eerste commissaris van de Koningin werd J.C.J. Lammers benoemd, voordien 

landdrost van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders en burgemeester 

van Almere. Nu het gehele gebied gemeentelijk en provinciaal was ingedeeld en de 

Markerwaard niet door ging liep ook de taak af van de bij het Zuiderzeeproject 

betrokken rijksdiensten. Op 1 januari 1989 zijn de Rijksdienst voor de 

IJsselmeerpolders en de Dienst Zuiderzeewerken samengevoegd tot een nieuwe 

directie van Rijkswaterstaat: directie Flevoland de latere directie IJsselmeergebied 

van Rijkswaterstaat. 

 

De A.N.W.B. heeft door een deel van Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder de 

toeristische ‘Zeebodemroute’ voor automobilisten uitgezet. De honderdvijftig 

kilometer lange route voert langs de vele mooie plekjes in de provincie Flevoland. 

Lange afstand wandelroutes lopen van Almere-Haven via Zeewolde en Lelystad naar 

Kamperhoek bij de Ketelbrug. Deze hier en daar ruige wandelroutes zijn onderdeel 

van het Lange Afstand Wandelpad ‘LAW 1’ in Nederland. 

 

Het was oorspronkelijk niet de bedoeling dat ertussen Gelderland en de nieuwe 

provincie een recreatief randmeer zou komen maar gelukkig stelde men de plannen 

tijdig bij. Veel watersporters spreken de hoop uit dat er ooit nog eens zo’n randmeer 

tussen de Noordoostpolder en het oude land zal komen. Dan gaf dat behalve ruimte 

voor de recreanten eveneens extra toeristische impulsen aan plaatsen als 

Vollenhove, Blokzijl, Kuinre en Lemmer. 

 

Wat nu de Oostvaardersplassen heet (5.600 hectare binnendijks, zuidelijk van 

Lelystad) zou industriële bestemmingen hebben. De natuur ontwikkelde zich daar 

zo bijzonder dat men zelfs de spoorweg om dit natuurgebied heen legde. 

Staatsbosbeheer tekent voor het onderhoud en toezicht. Van de honderdduizenden 

(trek)vogels kiezen enkele tienduizenden het gebied als broed-, rust- en ruigebied. 

De Oostvaardersplassen zijn niet vrij toegankelijk maar Staatsbosbeheer 

organiseert er een keur aan excursies vanaf het Beheersgebouw of de 

Observatiehutten. 



 

Vlak onder de dijk van Lelystad naar Enkhuizen (32 km) vindt men twee 

interessante bezienswaardigheden. Allereerst de Bataviawerf met z’n bijzondere 

werkplaatsen daar waar ‘De Batavia’ gebouwd is. Een replica van het VOC schip, 

dat in 1628 van de helling liep en op de eerste reis bij Australië is vergaan. Nu 

wordt er volop gebouwd aan ‘De Zeven Provinciën’, het Admiraalschip van Michiel 

Adriaenszoon de Ruyter. Dit schip had na de bouw in 1665 een langer leven. Na 

vele spectaculaire zeeslagen ging het in 1694 naar de sloop. De buurman van de 

Bataviawerf is het Nieuw Land Poldermuseum. Wie meer wil weten over de 

projecten van Cornelis Lely en de andere prominenten van de Zuiderzee-

inpolderingswerken krijgt daar alle gewenste informatie in een futuristische 

ambiance. 

 

Een kijkje bij de Houtribsluizen of de grote jachthavens (in de buurt) completeert 

hier het beeld van het Hollandse leven met het water. 

 

Het jaar 1992:  van het gouden jubileum van de Noordoostpolder en het 

vijfentwintig jarig bestaan van Lelystad. Het was ook  van het gereedkomen van de 

uitbreiding van het Provinciehuis met als resultaat een nieuwe toekomstgerichte 

Statenzaal en een dito bestuurszetel. In hetzelfde jaar moesten Provinciale Staten 

wel een harde uitspraak doen om de zelfstandige toekomst van Flevoland te 

verdedigen. Daarnaast was er opnieuw sprake van een jaar waarin de ontwikkeling 

van Flevoland op velerlei terrein gestadig voortgang. Details zullen we nog 

tegenkomen. 

 

In de nieuwjaarstoespraak voor de Statenleden maakte de Commissaris van de 

Koningin J.C.J. Lammers gewag van de opstoppingen die ’s ochtends en ’s avonds 

het verkeer op de A6 tussen Almere en Amsterdam en op de A27 van en naar 

Utrecht urenlang onmogelijk maken. Dagelijks wordt duidelijk dat de achterstand 

van Flevoland op spoor- en wegverbindingen een bedreiging vormt voor de 

ontwikkeling van het gebied. Overheid en bedrijfsleven laten die visie steeds luider 

horen en ontwikkelen initiatieven. Zo krijgt de minister van Verkeer en Waterstaat 

in juni een binnen en buiten Flevoland breed ondersteund ‘adres’ (verklaring 

gericht tot bestuurslichamen, verzoekschrift) over de noodzaak van een snelle 

aanleg van de A27 tussen Huizen en Almere aangeboden. Enkele maanden later 

trekt de provincie brede aandacht door aan te bieden zelf een bedrag van ongeveer 

twintig miljoen te willen voorfinancieren. De reacties uit Den Haag blijven 

terughoudend. Minister Maij-Weggen komt in Emmeloord uitleggen dat het 

aangeboden bedrag onvoldoende is; en bovendien vraagt ze Flevoland om een keuze 

te maken tussen de A50 van Kampen naar Emmeloord en de A27. Pas aan het eind 

van  ontstaat er enig optimisme als de minister via een door de Tweede Kamer 

aangenomen motie opdracht krijgt de noodzaak tot betere verbindingen tussen 

Flevoland en vooral de Randstad in de loop van 1993 uit te werken. Bij het 

schrijven van dit overzicht lijkt het uitzicht op betere verbindingen groter te zijn 

geworden. 



 

Ook rond de toekomstige uitbouw van de spoorverbindingen in Flevoland waren er 

in 1992 ontwikkelingen. Zo werd duidelijk dat de ‘Hanzelijn’ die vanuit Lelystad via 

Dronten naar Kampen en Zwolle moet gaan lopen door de Nederlandse Spoorwegen 

als een zeer belangrijke verbinding wordt beschouwd; die binnen een jaar of tien 

kan zijn gerealiseerd. Samen met Overijssel werd aan de minister van Verkeer en 

Waterstaat gevraagd haast te maken met de tracéstudie voor deze lijn. De 

provincies Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe namen daarnaast het 

initiatief om een Maatschappij ter bevordering van de Zuiderzeespoorlijn op te 

richten. In januari 1993 verrichtten de Commissarissen van de betrokken 

provincies symbolisch de eerste werkzaamheden voor deze lijn die van Lelystad, via 

Emmeloord en Heerenveen naar Groningen zal gaan lopen. 

 

Ook op kleine schaal vinden er in 1992 allerlei verbeteringen in de infrastructuur 

plaats. Voorbeelden daarvan zijn de werkzaamheden aan de provinciale wegen in 

de Noordoostpolder, de aanleg van fietspaden, betere beveiliging van rotondes en de 

openstelling van toeristische fietsroutes. Het raamwerk voor de infrastructuur van 

de provincie is terug te vinden in het Streekplan voor Flevoland. Inmiddels definitief 

aanvaard door Provinciale Staten mag in 1992 formeel alleen nog van een 

‘ontwerpstreekplan’ worden gesproken maar de contouren zijn in ieder geval 

duidelijk zichtbaar. Druk bezochte informatiebijeenkomsten geven aan wat de 

spannende beslispunten zijn: het spanningsveld tussen recreatie en 

natuurwaarden, de relatie tussen milieu en agrarische belangen. Daarnaast doemt 

ook nog de vraag op of Flevoland op grote schaal ruimte moet bieden aan 

glastuinbouw uit de Randstad. 

 

De kwestie van een eventuele overplaatsing van glastuinbouwcomplexen uit de 

Randstad duidt aan dat Flevoland ook in 1992 voluit betrokken is bij bestuurlijke 

samenwerking ‘over de provinciegrenzen heen’. Het provinciebestuur kiest daarin 

voor een praktische aanpak: ‘zaken waarop je samen betere resultaten bereikt, 

moeten ook samen aangepakt worden’. Die houding blijkt in 1992 een plezierige 

verhouding met omringende provincies als Gelderland, Overijssel en Friesland op te 

leveren. Tot die samenwerking behoort ook het Interprovinciaal Beleidsplan 

IJsselmeer waarvan de contouren in de loop van 1992 steeds duidelijker worden. 

Tussen Flevoland en Utrecht worden principeafspraken gemaakt over woningbouw 

en bedrijfsverenigingen vanuit het Utrechtse; en ook met de twee andere 

Randstadprovincies: Noord-Holland en Zuid-Holland is regelmatig overleg over 

economische en ruimtelijke aangelegenheden. 

 

Vooral voor Almere zijn deze zaken van groot belang. Uit het in februari 1992 

getekende startconvenant binnen de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) 

blijkt immers dat de snelst groeiende gemeente van Nederland in de tien jaar vanaf 

1995 dertigduizend huizen moet gaan bouwen; en daarmee een belangrijk deel van 

de woningbehoefte van de Randstad moet opvangen. De sterke relatie van Almere 



tot vooral de Amsterdamse agglomeratie komt tot uiting in de deelname aan het 

Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA). In juni wordt de ROA-raad officieel 

geïnstalleerd. Almere bezette daarin vijf van de negenenvijftig zetels. Deze 

ontwikkeling wordt vanuit de provincie met gemengde gevoelens gevolgd. 

 

Aan de ene kant worden de belangrijke relaties van Almere met de regio Amsterdam 

als volkomen natuurlijk gezien; anderzijds is men beducht dat Almere als het ware 

van Flevoland wordt losgemaakt. Dat laatste zou betekenen dat daarmee een 

belangrijk deel van het draagvlak van de provincie zou wegvallen. Die gedachte 

wordt nog versterkt door de inmiddels heftig gevoerde discussie over de 

bestuurlijke organisatie van ons land. Daarin lijken zich steeds meer 

ontwikkelingen in de richting van (stedelijke) regionale samenwerkingsverbanden 

ten koste van de oude provinciale indelingen voor te doen. De ongerustheid 

hierover wordt vergroot door de opstelling van de staatssecretaris voor 

Binnenlandse Zaken die provinciegrenzen overschrijdende ‘Gemeenschappelijke 

Regelingen’ afwijst; en de vraag van de staatssecretaris om het functioneren van 

deze vorm van samenwerking kritisch onder de loep te nemen. 

 

Provinciale Staten van Flevoland nemen een duidelijk standpunt in. ‘Flevoland is 

een op een democratische wilsvorming tot stand gekomen eenheid waaraan niet 

getornd mag worden’. En als in december 1992 Overijssel en Gelderland zich bij het 

‘wegvallen van bestaansgronden’ voor Flevoland alvast ‘bereid verklaren’ delen van 

Flevoland in hun ‘gemeenschappelijke regelingen’ op te nemen; reageren de Staten 

op niet mis te verstane wijze: het moet afgelopen zijn met het ‘landjepik’ van deze 

provincies! Ook de zes Flevolandse gemeenten laten weten er geen enkele behoefte 

aan te hebben aan Flevoland onttrokken te worden. Ook vanuit het bedrijfsleven 

klinken, onder andere verwoord door de Kamer van Koophandel luide protesten. In 

een op verzoek van staatssecretaris D.Y.W. de Graaff-Nauta van Binnenlandse 

Zaken vlak voor Kerstmis gehouden gesprek met het Dagelijks Bestuur van 

Flevoland bevestigde GS nog eens het eerder verwoorde standpunt. 

 

Toerisme en recreatie krijgen de nodige aandacht. Samen met het 

toeristisch/recreatieve bedrijfsleven en de provincie Gelderland wordt gestart met 

een ‘Produkt Ontwikkelingsplan Randmeren’. Op de inmiddels naar de Belgische 

Walibigroep overgegane Flevohof komen in afwachting van de nieuwe grote 

investeringen de eerste bezoekers. Intussen wordt doorgewerkt aan de 

voorbereiding van de wereldjamboree die voorafgegaan door een Europese 

evenement van Scouts in 1994, in 1995 vlak bij de Flevohof zal worden gehouden. 

 

De ontwikkelingen rond de Flevohof maken het noodzakelijk dat in 1992 wordt 

omgezien naar een andere locatie voor het Sportmuseum. In de loop van  wordt 

steeds duidelijker dat het museum straks op de zogeheten ‘Kuststrook Lelystad’ zal 

komen. Daar zal het samen met de Batavia, het Informatiecentrum Nieuw Land en 

wellicht het Scheepsarcheologisch museum een cultureel/recreatief 

concentratiepunt gaan vormen. In oktober 1992 wordt de eerste paal voor het 



Nieuw Land geslagen. Vlak bij is aan de kuststrook een nieuw strand aangelegd. 

 

De Tweede Kamer is op dit moment bezig met de herziening van de 

Monumentenwet. Essentie van deze wetswijziging is de verplichting om archeologie 

volwaardig mee te nemen in de ruimtelijke planvorming. Niet veel mensen zullen 

verwachten dat deze wet ook voor Almere belangrijk is. In Almere liggen talrijke 

archeologische resten op de bodem van de voormalige Zuiderzee; minimaal 

tweeënhalve meter onder het huidige maaiveld (6 meter beneden NAP). De meeste 

resten dateren uit de steentijd algemeen 8800 tot 4000 v.Chr. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het onderste boven 
 
 
 
 
De officiële ingebruikneming van de Statenzaal van het provinciehuis, waarin de 

Staten overigens al sinds januari vergaderden is voor het Flevolands Kamerorkest 

ook de gelegenheid om aan te tonen dat de akoestiek in deze ruimte nauwelijks te 

wensen overlaat. Dat blijkt ook tijdens het optreden van de Flevolandse toneelgroep 

‘Theater na Water’ tijdens de ‘Open Dag’ op zaterdag 9 mei. Die open dag is een 

enorm succes. Ruim 2000 mensen maken gebruik van de uitnodiging om de 

vernieuwde werkplek van het provinciaal bestuur met eigen ogen te komen 

bekijken. 

 

Nieuw is voor de provincie het optreden als sponsor bij evenementen die via de 

reclame bij zouden kunnen dragen aan vergroting van de naamsbekendheid van 

Flevoland. Voorbeelden in 1992: het Stoomfestival in Almere; de Visserijdag op Urk; 

het skûtsjesilen bij Lelystad en de Spa-Holland Triatlon in Almere, de misschien 

wel dankzij een urenlang uitstel van de start wegens mist grote publiciteit opriep. 

 

Van groot cultureel belang is ook de manifestatie die in augustus in het 

observatorium Robert Morris bij Lelystad wordt gehouden. In samenwerking met de 

NOS-radio vindt hier van zonsopgang tot middernacht het experimenteel 

elektronisch muziekproject Sunwheel van de componist Michael Fahres plaats. De 

opname trekt grote belangstelling en zal worden ingestuurd voor de Prix de Rome. 

Van belang is ook dat de mogelijkheid van een centrum voor beeldende kunsten in 

Flevoland onderzocht zal worden en het besluit dat verdeeld over de provincie 

twaalf monumentale beelden van Cyril Lixenberg worden geplaatst. 

 

Voor velen blijkt het ook een verrassing dat in een jong gebied als Flevoland al 

monumenten blijken te bestaan. Het bewijs wordt geleverd door twee publicaties 

betreffende Urk en de Noordoostpolder verschenen binnen het ‘Monumenten 

Inventarisatie Project’. Daarin wordt niet alleen beschreven welke waardevolle 

bouwkunst op het voormalige eiland te bewonderen valt maar is ook de eigen stijl 

van het bouwen in de oudste polder van Flevoland beschreven. Nog niet als 



monument erkend maar wel goed voor grote belangstelling is de buitenexpositie 

van de Bouwrai die in mei tienduizenden belangstellenden naar Almere trekt. Twee 

jaar na de eerste manifestatie in de Muziekwijk wordt in de Filmwijk een zeer 

compleet overzicht gegeven van bruikbare architectonische mogelijkheden. Almere 

en Flevoland trekken er internationale belangstelling mee. 

 

In de loop van 1992 vallen ook belangrijke beslissingen voor onderwijs en 

volksgezondheid. Zo wordt bekend dat enkele scholen voor voortgezet onderwijs 

vanuit het Gooi naar Almere zullen worden overgeplaatst. Er worden stappen gezet 

naar samengaan van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Bouwplannen die 

de uitbreiding van ziekenhuis- en verpleegvoorzieningen dichterbij brengen worden 

geconcretiseerd en een aantal nieuwe accommodaties wordt in gebruik genomen. 

Koningin Beatrix opent het nieuwe verpleeghuis ‘Talmahof’ in Emmeloord, het 

Jansenziekenhuis neemt een nieuwe polikliniek in gebruik en op Urk is een nieuw 

dagverblijf voor geestelijk gehandicapten geopend. In Almere gebeurt hetzelfde met 

het nieuwe medisch kinderdagverblijf ‘De Draaimolen’. In Lelystad komt met 

financiële steun van de provincie een kunststof atletiekbaan van regionaal niveau 

tot stand. 

 

Vanzelfsprekend krijgt ook het milieu veel aandacht. Al vroeg in  neemt de 

provincie belangrijke besluiten voor de hier en daar noodzakelijke sanering van de 

bodem. Provinciale Staten stellen het Provinciale Afvalstoffenplan vast. Flevolandse 

gemeenten beginnen met de gescheiden inzameling van afval als duidelijk wordt dat 

Flevoland bij de afvalverwerking zal gaan samenwerken met de Randstadprovincies. 

Dat betekent dan dat de door velen gevreesde installatie voor de verbranding van 

afval niet in Flevoland zal komen. Samenwerking met andere provincies is er ook 

om bescherming van drinkwater en bij het onderzoek of de Randmeren in de 

toekomst voor dit doel gebruikt kunnen worden. 

 

Het hele jaar overziend blijkt 1992 een jaar met een grote variatie in gebeurtenissen 

te zijn geweest. Aan het Stationsplein in Lelystad wordt het nieuwe gebouw van het 

Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening in gebruik genomen; het gebouw dat ook 

onderdak zal bieden aan het RIAGG Flevoland. De provinciale Sport- en speldag in 

maart vooral door de deelname van meer dan honderd 55-plussers een groot 

succes. In dezelfde maand komt minister Maij-Weggen naar de 

Oostvaardersplassen om daar veertig edelherten aan de fauna toe te voegen. Langs 

de A6 komen de eerste carpool-plaatsen en staatssecretaris A. Kosto komt in juni 

de eerste paal slaan voor een in Lelystad te vestigen gevangenis. In de 

provinciehoofdstad worden dan al sinds mei zittingen gehouden van wat een 

volledige arrondissementsrechtbank Flevoland moet worden. In Almere onthult 

minister Hedy d’ Ancona een gedenkbord in het aan het verzet in de Tweede 

Wereldoorlog gewijde Bos der Onverzettelijken. In Almere heeft men het ook druk 

met het uitwisselingsprogramma met de Deense gemeente Aalborg. De band tussen 

beide steden uit zich onder meer in grootscheepse sportieve, culturele en 

economische contacten. 



 

Flevoland blijkt in 1992 opnieuw meer bezoekers aan te trekken. Ondanks de nog 

steeds onvoldoende hotelaccommodatie in de provincie neemt het aantal bezoekers 

gestadig toe. De Batavia trekt er zelfs meer dan driehonderdduizend. Bij de 

provincie melden zich in willekeurige en niet volledige volgorde onder meer: een 

ministeriële delegatie uit Vietnam, HEAO-studenten uit Zeeland, Deense 

provinciebestuurders, Australische parlementariërs, studenten ruimtelijke 

ordening uit Duitsland, leerling waterbouwkundigen uit Bangla Desh en 

toeristische studenten uit Engeland. Zij weten Flevoland te vinden zonder dat ze 

iets komen vieren. 

 

Dat is in 1992 in Flevoland wel gebeurd. Zo wordt in maart herdacht dat precies 

veertig jaar eerder op het vroegere werkeiland Lelystad Haven de eerste bewoners 

aankwamen. Drie van die eerste bewoners: de huisarts H.J. Bekius, zijn echtgenote 

en mevrouw J.J. Beekhuis- van der Schalie presenteren hun herinneringen aan die 

tijd in het samen met het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland vervaardigde 

boek Geschiedenis Werkeiland Lelystad. De reünie van de eerste bewoners in het 

begin van de viering van een kwart eeuw Lelystad, dat in september plaatsvindt. 

Lelystad heeft dan juist zijn zestigduizendste inwoner mogen begroeten, er is een 

grote reeks van festiviteiten. Koningin Beatrix geeft de aanzet tot de aanleg van het 

Zilverpark in het centrum van de stad en ontmoet Lelystedelingen van 25 jaar 

geleden. Even later is het ook feest in de Noordoostpolder. Daar wordt gevierd dat 

vijftig jaar eerder, in 1942 de polder droogviel. Op de Poldertoren is wekenlang een 

reuzen ‘Abraham’ te zien; premier Lubbers maakt het feest mee. Kortom” Flevoland 

in 1992 was: vieren wat er tot stand kwam, (ver) bouwen voor de toekomst en 

verdedigen omdat het goed werkt. 

 

Hoewel Oostelijk en Zuidelijk Flevoland afzonderlijk en na elkaar zijn aangelegd, 

vormen ze waterstaatkundig gezien één geheel. De Knardijk fungeert alleen als 

slaperdijk. De kanalen beginnen bij het gemaal Colijn aan het Ketelmeer, lopen dan 

uiteen en komen bij het gemaal De Blocq van Kuffeler aan het Oostvaardersdiep 

weer samen. Verder zijn er nog gemalen bij Lelystad (Wortman) en bij Harderwijk 

(Lovink). Voor de scheepvaart zijn er schutssluizen bij Ketelhaven en bij de Blocq 

van Kuffeler met daarbij sluizen tussen de Hoge en Lage Vaart. Op grotere diepte 

bevindt zich grondwater dat onder meer vanuit de hoger gelegen Veluwe naar de 

polder toestroomt en uitstekend geschikt drinkwater. 

 

Over het aantal steden en dorpen dat in beide polders moest komen, is tientallen 

jaren discussie gevoerd. Het eerste idee voor Oostelijk Flevoland was één 

centrumgemeente (het huidige Lelystad) aan het Oostvaardersdiep bij de 

Houtribsluizen en één kleiner stadje (Dronten) met daar omheen elf kleine dorpen. 

In 1959 is dit plan uitgedund tot vijf dorpen waarvan er uiteindelijk maar twee zijn 

gerealiseerd: Swifterbant en Biddinghuizen. De naam van één van de elf 

‘verdwenen’ dorpen, Zeewolde is later teruggekeerd in Zuidelijk Flevoland. Dit 

snijden in het aantal dorpen heeft vooral te maken met de schaalvergroting bij 



zowel de landbouw als bij de voorzieningen. Ook de mobiliteit nam sterk toe, eerst 

vooral met de opmars van de bromfiets later gevolgd door de auto. Daarom is dan 

ook besloten in Zuidelijk Flevoland nog maar één andere plaats (Zeewolde) naast de 

grote stad Almere te realiseren. Deze aanpassing van het dorpenplan heeft wel 

gevolgen gehad. Tussen de kernen Dronten en Biddinghuizen is de afstand te klein 

en tussen Biddinghuizen en Zeewolde juist evenredig groot. 

 

Door al deze ontwikkelingen zien het landschap van Oostelijk en Zuidelijk 

Flevoland er anders uit; is het in de Noordoostpolder nog vooral de landbouw die 

het beeld bepaalt; in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is het meer een combinatie 

van steden, hoogspanningsleidingen en zendmasten, snelwegen en spoorlijnen, 

bossen en recreatievoorzieningen en dat alles omringt door de randmeren. Toch 

ontbreekt ook hier de landbouw bepaald niet; in de middengebieden van beide 

polders nemen de boeren nog altijd de belangrijkste plaats in waarbij vooral de 

vormgeving van de boerderijen kenmerkend is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veranderd land 
 
 
 
 
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn, anders dan de beide eerste polders, aan alle 

kanten omringd door water, de randmeren, het IJsselmeer en het Markermeer. 

Tussen het oude en het nieuwe land liggen randmeren van verschillende breedten 

om verdrogingverschijnselen op het oude land te voorkomen. 

 

In 1950 begon het werk aan Oostelijk Flevoland met de aanleg van de bouwputten 

van de gemalen bij Lelystad, Ketelhaven en Harderhaven. Bij Lelystad en 

Ketelhaven zijn schutsluizen gebouwd voor de scheepvaart; terwijl bij Roggebot een 

definitieve en bij Harderwijk een tijdelijke sluis in de Randmeren werd gebouwd; 

om de Veluwemeerboezem te scheiden van de IJsselmeerboezem aan de ene kant 

en van de IJmeerboezem aan de andere kant. Hoewel de aanleg van de dijk 

voorspoedig verliep hebben de tijdelijke bewoners van het werkeiland Lelystad-

Haven heel wat te verduren gehad. 

 

In de jaren 1952-1956 deed zich een reeks strenge winters voor, afgewisseld door 

zware stormen waardoor de bewoners verschillende malen geïsoleerd kwamen te 

zitten. Aan die situatie kwam pas een eind toen begin 1956 de Knardijk naar de 

vaste wal klaar was. In dat jaar werd ook tussen Lelystad en de Kamperhoek het 

laatste sluitgat gedicht. Op 29 juni 1957 viel Oostelijk Flevoland droog waarmee 

54.000 ha nieuw land was gewonnen. 

 

De bewoning is begonnen met min of meer tijdelijke nederzettingen bij Lelystad-

Haven (1952), Ketelhaven (1957) en Roggebotsluis (1958). De semi-permanente 

woningen bij Roggebotsluis zijn later omgezet in vakantiewoningen, terwijl het oude 

werkeiland Lelystad-Haven is gerenoveerd tot cultuurhistorisch monument waarbij 

langs de kade onder meer veel oude schepen afmeren. Bij Ketelhaven verrezen 

definitieve woningen voor het personeel van het gemaal en de sluizen; ook een 

jachthaven en een Scheepsarcheologisch museum dat later is verhuisd naar 

Lelystad. 

 



De openluchtrecreatie en de natuur hebben in Flevoland meer de ruimte gekregen. 

Voor de recreanten zijn vooral de randmeren met hun voorlanden en stranden 

langs de dijk aantrekkelijk. Deze randmeren zijn steeds belangrijker geworden voor 

de watersport. Ze vormen een veel gebruikte verbindingsroute voor de pleziervaart 

tussen Holland en Friesland. Langs de oevers is een aantal jachthavens tot stand 

gekomen en zijn er aanloophaventjes voor passanten aangelegd. 

 

Elders in de polder zijn uitgestrekte bossen geplant met vijvers, fiets- en 

wandelpaden. In de loop der tijd zijn hier kampeerterreinen, vakantiecomplexen en 

andere voorzieningen opgezet waardoor een uitgestrekte recreatiezone met een 

karakteristiek landschap is ontstaan. Verder het land in bieden de kanalen met 

hun vis- en picknickplaatsen, bosstroken en dorpsbossen uitstekende 

mogelijkheden. Vooral sinds met de aanleg van sluizen bij Almere-Haven, 

Harderwijk en de sluis bij het Larserbos werd het ook mogelijk kriskras door het 

polderland te varen. Al vroeg is begonnen met de aanleg van een stelsel van lange-

afstandwandelpaden en het fietspadennet door de polders dat tot de beste in 

Nederland behoort. Flevoland biedt ook ruimte voor andere sporten als zweefvliegen 

en parachutespringen, modelvliegtuigen, auto- en motorcrossen, paardrijden en 

kleiduivenschieten. 

 

In de eerste schetsen voor Flevoland neemt Lelystad als regionaal centrum een 

belangrijkste positie in. De stad is in de oude plannen – waarin de Markerwaard 

nog voorkwam – zo centraal mogelijk in de polders gesitueerd aan de monding van 

het Oostvaardersdiep en bij het kruispunt van een aantal belangrijke 

verbindingswegen. In 1948 werd ervan uitgegaan dat Lelystad als polderhoofdstad 

naar 25.000 inwoners zou doorgroeien. Dit beeld is drastisch veranderd door het 

overloopbeleid waarbij Lelystad – en Almere – een belangrijke functie kregen voor 

het huisvesten van mensen uit de overbevolkte Randstad. Hoewel Lelystad wat 

betreft het inwonertal is overvleugeld door Almere is het wel de hoofdstad gebleven. 

In 1963 werd begonnen met de bouw van Lelystad. 

 

Op dat moment lag tussen deze nederzetting en de Randstad nog steeds een grote 

plas water, het nog droog te leggen Zuidelijk Flevoland. Mede om die reden kwamen 

de eerste bewoners van Lelystad die op 2 oktober 1967 arriveerden, niet uit het 

westen maar uit het oosten van het land. De ontwikkeling was in het begin niet 

eenvoudig omdat het agrarisch draagvlak ontbrak voor zo’n grote plaats en er dus 

direct al niet agrarische werkgelegenheid moest komen. Daarom werden al snel de 

Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), de Directie Zuiderzeewerken (ZZW) en 

het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders in Lelystad gevestigd, 

aangevuld met instellingen zoals politie, onderwijs en gezondheidszorg. Ook 

kwamen er bedrijven die bij het opbouwen van een stad nodig waren zoals winkels 

en aannemers. 

 

Lelystad wordt vooral gekenmerkt door eengezinswoningen die ondanks latere 

uitzonderingen toch bepalend zijn als belangrijkste woonvorm. Deze laagbouw ligt 



merendeels verscholen achter de groenstroken langs de stadsautowegen in het 

woningaanbod is naderhand meer variatie gekomen. Net als elders in Nederland 

neemt ook in Lelystad het aandeel koophuizen steeds toe. Een bijzonder element 

vormen de villawijken zoals bij het Golfpark langs de Houtribweg en in de 

Hollandse Hout grenzend aan de Oostvaardersplassen. Langs het IJsselmeer en het 

Markermeer wordt de bouw aan het water bepaald door opvallende flatgebouwen en 

woningen. Ook elders rond de stad doen zich vergelijkbare ontwikkelingen voor. 

Opvallend is dat in 2000 begonnen is met de sloop van een van de grotere oudere 

woonwijken: Schouw-Oost. Dat toont aan dat het ontwikkelen van een stad een 

dynamisch proces is dat zowel de opbouw als afbraak vereist. 

 

Het openstellen van de autosnelweg (A6) in 1985 maakte een einde aan de situatie 

dat alle verkeer tussen Lelystad en Amsterdam gebruik moest maken van de smalle 

Oostvaardersdiepdijk. Een mijlpaal was ook de komst van de spoorlijn uit 

Amsterdam in 1988. Daarmee kreeg Lelystad een modern vormgegeven station dat 

een centraal punt is geworden voor de verdere stadsontwikkeling. Aan de ene kant 

ligt het centrum met het stadhuis, winkels en andere voorzieningen. Aan de andere 

kant het provinciehuis en de in 2001 gebouwde rechtbank. 

 

Aan het eind van de twintigste eeuw werd stevig gediscussieerd over de plannen om 

de Zuiderzeelijn verder te ontwikkelen tot de hogesnelheidslijn tussen de Randstad 

en het noorden van het land. In het regeerakkoord van 1998 is vastgelegd dat een 

dergelijke verbinding er moet komen maar wanneer dat plan wordt gerealiseerd is 

nog onduidelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van water tot (Flevo)land 
 
 
 
 
Nadat in de eerste jaren het aantal arbeidsplaatsen sneller groeide dan de 

beroepsbevolking kwam er in 1975 een omslagpunt en raakt de werkgelegenheid 

achter bij de toename van de beroepsbevolking. Het gevolg was dat de uitgaande 

pendel sterk toenam. Het probleem werd nog verergerd doordat in de jaren zeventig 

de groei van het aantal bedrijven sterk afzwakte door het inzakken van de 

economie. Vooral de vestiging van bedrijven bleef daardoor sterk achter. 

 

In de jaren tachtig en begin negentig stagneerde de groei opnieuw door 

achterblijvende bevolkingsgroei en werkgelegenheid en maakte Lelystad een 

moeilijke periode door. Door een gecoördineerde aanpak onder leiding van de 

gemeente, gesteund door de rijksoverheid en de provincie Flevoland (Lelystad werd 

artikel 12 gemeente) is de opgaande lijn in de volgende jaren weer duidelijk ingezet. 

Het centrum heeft zich sterk ontwikkeld met een verdere uitbreiding van het 

winkelareaal en de renovatie van het centrumgebied. Ook voor de werkgelegenheid 

heeft Lelystad de groeilijn opgepakt. Mede door nieuwe vestigingsmogelijkheden 

langs de A6 is Lelystad zeer aantrekkelijk geworden voor nationale en 

internationale bedrijven. De beide andere grote bedrijvenlocaties Oostervaart en 

Noordersluis blijven eveneens van belang. 

 

Zuidelijk Flevoland sluit bij de Knardijk aan op Oostelijk Flevoland, de Knardijk lag 

al vast net als de van de Markerwaard ‘geleende’ Oostvaardersdiepdijk. Het 

stedelijk gebied van Almere ligt dan ook aan de zuidwestkant, als een schiereiland 

in het IJmeer. Terugbuigend om het Gooi- en Eemmeer volgt de dijk verder de kust 

van het oude land om uiteindelijk tegenover Harderwijk weer aan te sluiten op de 

Knardijk. Op de plaats waar Zeewolde aan het randmeer moest komen, is de dijk 

het land ingeschoven waardoor een groot meer ‘het Wolderwijd’ is ontstaan. Nadat 

het besluit was gevallen dat Zuidelijk Flevoland voorrang zou krijgen op de 

Markerwaard kwam in 1959 de Oostvaardersdiepdijk gereed en werd in 1967 het 

laatste sluitgat gedicht. Op 23 mei 1968 viel deze – laatste – polder van 44.000 ha 

droog. Het lager gelegen deel tussen de Lage Vaart en de Oostvaardersdijk – de 

huidige Oostvaardersplassen – stond toen echter nog blank 



 

Bij het bepalen van de plaats voor enige verzorgingskern in het landelijk gebied van 

Zuidelijk Flevoland werd eerst de vraag gesteld of deze plaats centraal, meer 

richting Biddinghuizen nabij de Knardijk dan wel tegen het randmeer bij de 

recreatiezone zou moeten komen. Gekozen is voor het Wolderwijd waardoor 

Zeewolde naast een verzorgingskern voor de boeren vooral een recreatieve functie 

kon krijgen. 

 

Het inwonertal van Zeewolde waarin februari 1984 de eerste bewoners kwamen, is 

oorspronkelijk gesteld op vijftienduizend. Ondanks alle discussies is de gemeente in 

snel tempo doorgegroeid. Wat eerst een enkele woonwijk rond een klein centrum 

aan de haven was is nu een middelgrote plaats waarin die haven – met jachthaven 

en andere watersportactiviteiten – nog altijd een centrale rol speelt. Vergeleken met 

de andere polders is Zeewolde in een latere fase van de inrichting van de grond 

gekomen. Dat had als voordeel dat de omgeving al voor een groot deel was 

ingepland en dat er zo vanaf het begin al een aantrekkelijk leefklimaat bestond. 

Zowel in het achterland met bossen en recreatievoorzieningen als langs het 

voorland met stranden en een grote jachthaven. 

 

De late start heeft ook veel kritiek geleid bij de reeds gevestigde boeren en hun 

organisaties. Wel is voorafgaande aan de uitgifte van boerderijen een 

bedrijventerrein tot ontwikkeling gebracht: het Trekkersveld. Oorspronkelijk had 

dit een agrarische bestemming maat later heeft het Trekkersveld zich ontwikkeld 

tot een locatie voor nationale en internationale ondernemingen waar met name de 

logistieke sector sterk is vertegenwoordigd. In de toekomstvisie van de gemeente 

Zeewolde wordt er rekening mee gehouden dat op de kruising van de A6 en de A27 

een bedrijventerrein van regionale betekenis kan worden. 

 

De per 1 januari 1984 ingestelde gemeente Zeewolde heeft een oppervlakte van 

27.000 ha (waarmee het in oppervlakte een van de grootste gemeenten van 

Nederland is) en in 2002 een inwoneraantal van ruim 19.2000 mensen. 

 

De grondverdeling in deze laatste polder laat duidelijk zien dat stedenbouw, 

recreatie, bossen en natuur en speciale voorzieningen als zendmasten, boven- en 

ondergrondse kabels veel ruimte hebben opgeëist. Minder dan de helft van de totale 

oppervlakte is overgebleven voor de landbouw. Daaruit blijkt nog eens dat het 

tijdsbeeld een grote rol speelt bij de bestemmingen van de poldergronden. Ook na 

de eerste distributie gaat de ontwikkeling soms anders dan voorzien. Zo heeft zich 

bij het bedrijventerrein De Vaart bij Almere-Buiten een aantal glastuinders 

gevestigd die in Amsterdam het veld moesten ruimen voor woningbouw. Voordat in 

Zuidelijk Flevoland landbouwbedrijven werden uitgegeven wilde het rijk zich eerst 

bezinnen op de vorm en de hoogte van de pacht. Dit heeft niet alleen geleid tot een 

aanzienlijke verhoging van de pachtsommen maar ook moesten de boeren meer 

bijdragen aan de kosten van de gebouwen. Bij de uitgifte zelf is het accent komen te 

liggen op boeren uit ruilverkavelingen en natuurgebieden op het oude land terwijl 



de vrije sector is ingeperkt. In deze polder zijn voor het eerst ook gronden in 

eigendom uitgegeven met als doel van de opbrengst ergens anders weer 

natuurgebieden aan te kopen. 

 

Na de eerste uitgiften heeft de landbouw zich in alle IJsselmeerpolders sterk 

ontwikkeld. Naast economische motieven, zoals een noodzakelijke schaalvergroting 

of overschakeling op andere gewassen spelen daarbij ook politieke ontwikkelingen 

op nationaal of Europees niveau een grote rol. Een goed voorbeeld is het in 1984 

door de EEG ingevoerde melkquota om zo van zuiveloverschotten af te komen. Om 

een redelijk inkomen te halen moest een bedrijf voldoende groot zijn. Dat leidde er 

toe dat in Flevoland de bedrijfsgrootte is opgevoerd van vijfenveertig tot vijftig 

hectare. Ook vond er een verschuiving plaats naar akkerbouw. 

 

De economische functie van de landbouw of in breder verband de agribusiness is in 

Flevoland met tweeëntachtig honderd banen eind 2000 ofwel acht procent van de 

werkgelegenheid relatief groter dan in andere delen van Nederland. Toch steekt dit 

alles schril af bij de alles-overheersende rol die de boeren nog spelen in het prille 

begin van de Wieringermeer of de Noordoostpolder. Zijn in de laatste polder bijna 

2.000 bedrijven uitgegeven, in Zuidelijk Flevoland stond de uitgifte per 1 januari 

1997 op nog geen driehonderd boerderijen. De provincie Flevoland meldde in de 

ontwerpnota Landbouwontwikkeling van juli 2003 dat er op dat moment in 

Flevoland 2.330 agrarische bedrijven waren die samen 88.000 hectare grond in 

gebruik hadden. 

 

Een bijzonder aspect is de milieuvriendelijke landbouw. Een eerste aanzet hiertoe 

was het in 1974 opgezette spuitvrije bedrijf van de RIJP waarop een stuk land van 

vijfhonderd ha geen chemische bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Later is bij 

Lelystad ook een belangrijke concentratie van bedrijven voor biologisch-dynamische 

landbouw gekomen. Begin 2002 waren er in Flevoland honderdzevenenveertig 

biologische landbouwbedrijven met samen achtduizendvijfhonderd ha teelt 

waarmee de regio goed is voor bijna een kwart van het totale areaal in Nederland. 

 

Ook is in Flevoland een ‘pomologische’ (pomologie=ooftkunde) proeftuin opgezet 

waar een collectie oude appelrassen is ingeplant. Bij het voorlichtingscentrum ‘De 

Kemphaan’ tussen Almere en Zeewolde gaf men voorlichting over plantenteelt in 

het algemeen en over het houden van een volkstuin. Hier werd een aantal 

voorbeeldtuinen aangelegd waarbij verschillende milieuvriendelijke methoden 

werden getoond naast een traditionele moestuin. Later heeft de gemeente Almere 

het terrein omgebouwd tot het stadslandgoed De Kemphaan waar zelfstandige 

instellingen zijn gevestigd die zich op de een of andere manier met de natuur- 

dieren of planten – bezighouden. 

 

Natuurbouw is het met technische maatregelen scheppen van een milieu dat 

aantrekkelijk is voor bepaalde plant en diersoorten, die tezamen een 

leefgemeenschap ofwel ecosysteem vormen. Bij de aanleg van natuurterreinen in 



Zuidelijk Flevoland waren met name in Oostelijk Flevoland opgedane kennis en 

ervaring van groot belang. Al gauw splitste dat zich toe op het laaggelegen gebied 

tussen de Lage Vaart en de Oostvaardersdijk waar na het droogmalen, een plassen- 

en moerasgebied achterbleef. Dit drieduizendzeshonderd ha natte deel van het 

Oostvaardersplassen gebied ontwikkelde zich tot een patroon van open water en 

een deels gesloten begroeiing van moerasandijvie, lisdodde en riet. De 

Oostvaardersplassen hebben zich met al die biologische rijkdom kunnen 

ontwikkelen tot een wereldvermaard vogelreservaat. Van de grote ruimte is ook 

gebruik gemaakt door hier speciale diersoorten als Schotse hooglandrunderen 

onder te brengen. 

 

Ook in andere delen van Zuidelijk Flevoland krijgt natuurbouw de ruimte. Een goed 

voorbeeld is het Horsterwold: een groot bos waarbij de centrale ‘stille kern’ zich als 

een natuurbos moet ontwikkelen. Deze kern biedt onder meer mogelijkheden voor 

de das, de boommarter en de steenmarter. Het Horsterwold is met ruim vierduizend 

ha het grootste aaneengesloten loofhoutbos van Europa. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrakkenkerkhof 
 
 
 
 
Jaarlijks komt er een grote groep Air Gunners naar de IJsselmeerpolders om de 

vrienden te herdenken die omgekomen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij 

doen dit temidden van Flevolanders die ieder jaar op 4 mei bij het monument voor 

de geallieerde vliegers op De Rede in Dronten een dodenherdenking houden ter ere 

van de gevallenen. Misschien lijkt het op het eerste gezicht vreemd dat deze 

herdenkingen plaatsvinden in Oostelijk Flevoland, een gebied dat eerst na de 

Tweede Wereldoorlog ontstond. De reden hiervan is dat geallieerden en Duitsers 

tijdens oorlogsvluchten over Nederland zijn neergestort in dat deel van het 

IJsselmeer dat eenmaal drooggelegd Oostelijk en Zuidelijk Flevoland heet. Voor de 

nabestaanden op de hoogte van de vindplaats van een zoon, broer, vader, 

echtgenoot of goede vriend vormen de IJsselmeerpolders een bijzonder stukje 

Nederland waarmee zij zich altijd verbonden zullen voelen. 

 

Vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog werd door de Duitsers een andere 

wijze van oorlogsvoering toegepast dan men voorheen in het krijgswezen gewend 

was. Zoals de Duitsers tijdens de Spaanse Burgeroorlog vechtend aan de zijde van 

Franco al hadden laten zien met de vernietiging van Guernica (1937) waren niet 

langer uitsluitend militaire doelen het object van de aanval. Voor het eerst in de 

geschiedenis werden nu op grote schaal burgerslachtoffers gemaakt doordat met 

bommenwerpers de grote steden werden aangevallen. De verwoestingen aangericht 

in Warschau (1939), Rotterdam (1940), Coventry (1940) en Londen (1940) wekten 

wereldwijd ontzetting. Als antwoord op deze aanvallen zagen de geallieerden 

bombardementen op Duitsland als een rechtvaardig middel om het Derde Rijk tot 

een spoedige overgave te dwingen. Door Duitse steden veelvuldig aan te vallen zou 

men industrieën kunnen vernietigen en de Duitse bevolking demoraliseren. 

 

De bevelhebber van het Bomber Command van de Britse Royal Air Force (RAF), 

luchtmaarschalk Sir Arthur (Bomber) Harris verwoorde in een toespraak dit 

geallieerde gevoelens als volgt: 

 

‘The Nazis entered this war under the rather childish delusion that they were  going 



tot bomb everybody else and nobody was going to bomb them. At  Rotterdam, 

London, Warsaw and half a hundred other places, they put that rather naïve theory 

into operations. They sowed the wind and now they are going to reap the 

whirlwind.’ 

 

Tot 1943 voerde de RAF als enige de bombardementen uit op Duitsland en dan nog 

alleen door ‘s nachts te vliegen. Hoewel de Verenigde Staten van Amerika na de 

aanval op Pearl Harbor, 14 december 1941 ook in staat van oorlog raakte met 

Duitsland; duurde het tot januari 1943 voordat de eerste bommenwerpers van de 

United States Army Air Force (USAAF) in Europa in actie kwamen. Vanaf dat 

moment werden de Duitse steden de klok rond aangevallen. Overdag stegen de 

Amerikanen op met hun Vliegende Forten en Liberators, ’s nachts vertrokken de 

Halifaxes, Wellingtons, Lancasters en Stirlings met aan boord bemanningsleden 

afkomstig uit Groot-Brittannië, de Commonwealth en bezet Europa. De Duitsers 

antwoordden op deze voortdurende stroom van geallieerde bommenwerpers met het 

leggen van een gordel van luchtafweerbatterijen en de stationering van 

jachtvliegtuigen (Messerschmitts en Focke Wulfs) op vliegvelden in de bezette 

gebieden. Met behulp van radar werden de Duitse jagers naar de geallieerde 

vliegtuigen geleid zodat ze deze konden neerhalen voordat ze het Duitse luchtruim 

bereikten. Aangezien Nederland op de vliegroute van Engeland naar Duitsland lag, 

speelde een groot deel van de luchtgevechten zich boven ons grondgebied af. Naar 

schatting zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan zevenduizend vliegtuigen 

neergekomen in Nederland: zo’n vijfendertighonderd van de RAF, ruim 

twaalfhonderd van de USAAF en circa vijfentwintighonderd van de Duitse 

Luftwaffe. Het grootste deel van deze vliegtuigen kwam op land terecht en werd 

tijdens en na de oorlog geborgen; een deel stortte neer in de kustwateren van de 

Noordzee en zo’n tweehonderdvijftig vielen in het IJsselmeer. Slechts een klein 

aantal van de in het IJsselmeer terechtgekomen vliegtuigen werd gedurende de 

bezetting geborgen. Soms waren de Duitsers niet op de hoogte van de precieze 

positie van neerkomen; of hadden geen tijd de wrakken te ruimen omdat er zoveel 

vliegtuigen op één moment neerkwamen. Ook maakte de diepe ligging van het 

vliegtuigwrak een berging soms onmogelijk. Onder de druk van de oorlog werden de 

wel gevonden wrakken en lading snel onderzocht door de Duitse inlichtingendienst. 

Bommen en munitie werden verwijderd; nog goed materiaal werd opnieuw gebruikt 

en de rest werd vernietigd. Eindelijk bleek pas na de oorlog hoezeer het IJsselmeer 

een wrakkenkerkhof geworden was toen de IJsselmeervissers klaagden over soms 

pal naast elkaar gelegen scheeps- en vliegtuigwrakken waar zij hun netten aan 

stuktrokken. Klachten en verzoeken tot schadevergoedingen waren het gevolg. Deze 

meldingen van de vissers en het bebakenen van de wrakken maakten het voor 

Rijkswaterstaat mogelijk in samenwerking met en op kosten van het Ministerie van 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening reeds vanaf eind jaren ’40 een aantal 

wrakken boven water te halen. Dit bergingswerk werd gedaan door de Mijnen 

Opruimingsdienst (MOD), het Rijkskabelschip m.s. ‘Poolster’ en het directievaartuig 

‘Noord-Holland’ van Rijkswaterstaat. 

 



Na de Tweede Wereldoorlog waren er particulieren – schroothandelaren en 

IJsselmeervissers waarmee het economisch gezien slechter ging – die in een periode 

waarin er een tekort aan grondstoffen en metalen was (met name een gebrek aan 

aluminium tijdens de Koreaanse Oorlog), in de vliegtuigwrakken waardevolle en 

gewilde voorwerpen zagen. Van de overheid kregen zij toestemming op de wrakken 

in het IJsselmeer te ‘vissen’, onder de voorwaarde dat ze bij het vinden van 

menselijke resten en/of explosieven contact op zouden nemen met de 

Hulpverleningsdienst (HVD), een organisatie die ressorteerde onder het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en de Gravendienst van de Koninklijke Landmacht, een 

onderdeel van het Ministerie van Defensie. Op deze wijze werden lang niet alle 

wrakken uit het IJsselmeer verwijderd. Vele lagen te diep voor de bergers of waren, 

mede door het feit dat zij geen belemmering vormden voor visserij en scheepvaart, 

nog gevonden. Minstens vijfenvijftig keer zouden wrakken of wrakdelen worden 

geborgen tijdens de drooglegging en inrichting van de Zuidelijke IJsselmeerpolders; 

vanaf het begin van de jaren ’60 tot en met het einde van de jaren ’80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Drooggelegd land, blootgelegd 
verleden  
 
 
 
 
Nadat in 1857 de dijk was gesloten rond Oostelijk Flevoland en de gemalen waren 

begonnen met het wegpompen van het water werden de eerste vleugels, propellers 

en vliegtuigmotoren hier zichtbaar. Tijdens de latere ontginning van het gebied zou 

overigens blijken dat bij het letterlijke droogvallen van de polder nog maar een klein 

deel van de aanwezige wrakken te zien was geweest. De eerste organisatie die met 

de vliegtuigwrakken geconfronteerd werd was de Dienst der Zuiderzeewerken 

(ZZW), de dienst die verantwoordelijk was voor de uitvoering van de 

waterbouwkundige werken in het IJsselmeergebied. Bij het graven van de tochten 

en sloten stuitten de polderwerkers op de restanten van neergestorte vliegtuigen. 

De tweede organisatie was de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), die zich 

bezighield met het in cultuur brengen van het nieuwe land. Zij kwam de 

vliegtuigwrakken voornamelijk tegen vanaf het moment van ontginning: bij de 

begreppeling, drainage en grondbewerking. In veel mindere mate werden daarna 

nog vondsten gedaan bij de uitvoering van bouwkundige en civieltechnische 

werken. Voor ZZW en RIJP vormden de vliegtuigwrakken obstakels die zo snel en 

effectief mogelijk uit de weg geruimd dienden te worden. Het nieuwe land moest 

klaar gemaakt worden voor bewoning en bedrijvigheid en daarom behoorde de 

grond ontdaan te worden van explosieven en vliegtuigresten.  

 

In het voorjaar van 1960 vond ZZW voor het eerst een vliegtuigwrak, één met 

Nederlandse nationaliteitstekens. Het ging om een Gloster Meteor straaljager, 

afkomstig van de vliegbasis Soesterberg. De straaljager was op 17 maart 1954 zo’n 

20 km ten westen van Elburg in het IJsselmeer neergestort. De Bergingsdienst van 

de Koninklijke Landmacht; op dat moment de meest gepaste organisatie werd 

ingeschakeld en het wrak kwam terecht op de schroothoop van de toenmalige 

thuisbasis van de Bergingsdienst in Gilze-Rijen. Het eerste contact met de 



Koninklijke Luchtmacht was hiermee gelegd. 

 

Hierna stuitte de Dienst der Zuiderzeewerken op de vliegtuigwrakken daterend uit 

de Tweede Wereldoorlog waarvan sommige nog voorzien waren van bommen en 

scherpe munitie. Bewust van de mogelijke gevaren en de moeilijkheid van deze 

bergingen besloot de dienst voortaan al het opruimwerk te laten uitvoeren door de 

specialisten van de Koninklijke Luchtmacht. Een berging door de dienst zelf zou 

veel problemen opleveren: ‘daar de wrakdelen van vliegtuigen dikwijls geheel of 

grotendeels in de bodem zijn weggezakt en/of destijds in de loop der jaren zijn 

ondergeslibt veroorzaakt de opruiming daarvan zonder voldoende geschikt 

materiaal waarover dezerzijds niet wordt beschikt dikwijls grote bezwaren.’ 

 

Met de Commandant van het Commando Depots materieel Luchtmacht (CDML) te 

Soestduinen sprak ZZW daarom af dat bij ieder gevonden wrak onafhankelijk van 

de nationaliteit een schriftelijk verzoek tot het opruimen ervan gezonden zou 

worden aan de Chef Luchtmachtstaf te ’s Gravenhage. ‘Voor het verwijderen van 

grote en zware vliegtuigdelen (romp, motoren, cockpit, met de daarbij aanwezige 

bewapening en explosieven e.d.) zal uw hulp worden ingeroepen terwijl de losse 

wrakstukken, vleugels, staartstukken, wielen, enz. van minder omvang dezerzijds 

zullen worden verzameld en centraal opgeslagen waarna deze van tijd tot tijd 

vanwege uw dienst kunnen worden afgevoerd.’ 

 

Afgesproken werd dat alleen de Koninklijke Luchtmacht zich met de berging zou 

belasten. De taken van ZZW en RIJP zouden beperkt blijven tot het signaleren en 

melden van de wrakken, het registreren van de locaties (kavelnummers) en het 

betalen van de berging. 

 

Via circulaires kreeg het personeel instructies wat te doen bij het vinden van 

vliegtuigwrakken. Om de polderwerkers attent te maken op explosieven werden 

waarschuwingsbordjes bij die wrakken geplaatst die waren voorzien van bommen, 

granaten, mijnen en patronen. Daarnaast werd het gewone publiek via de pers 

voorgelicht over de gevaren van het aanraken en meenemen van oorlogstuig. Dit 

bleek maar al te noodzakelijk te zijn omdat binnen korte tijd de eerste 

nieuwsgierigen, souvenirjagers en vliegtuigliefhebbers zich al opmaakten om een 

voor hen waardevolle buit te vergaren van stukken romp, motoronderdelen en 

munitie. 

 

Het was zelfs nodig maatregelen te treffen voor een snelle opruiming van de 

vliegtuigwrakken. Op 25 april 1961 bijvoorbeeld meldde de wachtmeester van de 

rijkspolitie eerste klasse, Johan Dijkstra een diefstal bij de landdrost van het 

openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (ZIJP). Vier jongeren hadden in de 

omgeving van Kamperhoek zo’n twee- tot driehonderd meter in oostelijk Flevoland 

wapens en munitie gestolen uit vliegtuigwrakken. Naar eigen zeggen hadden ze ook 

nog twee maanden daarvoor een bom uitgegraven en in een sloot gelegd om te 

voorkomen dat iemand er overheen zou rijden. De bom was inmiddels verdwenen 



en de wachtmeester vond dat het zo niet verder kon: ‘ik zou u ernstig in overweging 

willen geven dat wanneer er vliegtuigwrakken gevonden worden – zowel in het 

belang van ieders veiligheid als om diefstal tegen te gaan – deze zo spoedig mogelijk 

te laten opruimen’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Het Biddinghuizer Colfschip 
 
 
 
 

De ‘M 11’ was al op 27 augustus 1984 gemeld, nadat het wrak tijdens 

landbouwwerkzaamheden aangeploegd was. Nog tussen 3 en 7 september van 

hetzelfde jaar heeft op het wrak een proefonderzoek plaatsgevonden dat een 

algemene afmeting en de zestiende eeuwse datering opleverden. Door de hoge 

ligging ten opzichte van het grondwaterniveau was duidelijk dat dit schip op korte 

termijn onderzocht moest worden. Het heeft toch nog tot 1992 geduurd voordat de 

opgraving plaats kon vinden. 

 

De ‘M 11’ is opgegraven tussen 13 april en 14 oktober 1992. Het betreft een geheel 

overnaads gebouwde kustvaarder met een lengte over de stevens van ongeveer 20 

meter en een breedte van ongeveer 5 meter. Hoewel de zijkanten van het schip 

losgebroken en omgeklapt waren is het schip opmerkelijk goed bewaard gebleven. 

Het moet een overdekt voor- en achteronder gehad hebben en was voorzien van 

gangboorden. Op de bodem van het vooronder heeft zich een vuurkist bevonden 

met fraaie tegeltjes met gotische teksten. Interessant is vooral de wijze waarop de 

bodemplanken onderling bevestigd zijn: kleine houten pennetjes op enige afstand 

van elkaar met daartussen steeds drie ijzeren klinknagels. De planken van de 

zijkanten zijn daarentegen alleen door klinknagels aan elkaar verbonden. Een 

vergelijkbare verbinding is al eerder aangetroffen bij een grote, vroeg – zestiende 

eeuwse vrachtvaarder van kavel U34 in Oostelijk Flevoland. 

 

Het schip heeft een sterk ‘vallende’ achtersteven gehad en een gebogen voorsteven. 

Opmerkelijk is verder dat veel losse onderdelen bewaard zijn gebleven zoals het 

roer, katrollen, een anker en vele meter uitstekend geconserveerd touw. 

 

De vooral uit de munten te herleiden datering van ongeveer 1540 AD slaat op de 

ondergang ruim 450 jaar geleden. Het zegt echter weinig over de bouwdatum van het 

schip. Reparaties wijzen er op dat de ‘M 11’ misschien al twintig jaar in gebruik 

was. Wel kon geconstateerd worden dat het schip opnieuw uitgerust was; de 

vuurplaats was duidelijk recent vernieuwd en ook het kookgerei maakte een 



‘nieuwe’ indruk. 

 

De inhoud van het schip valt algemeen uiteen in een categorie lading en een 

categorie overige vondsten zoals gereedschappen, eet- en drinkgerei en persoonlijke 

bezittingen. De tweede categorie leverde het ‘gebruikelijke’ materiaal op en bevatte 

weinig echt bijzondere vondsten. Het zijn echter wel die vondsten die een algemene 

datering opleveren en een inzicht geven in het leven aan boord. Van de lading was 

relatief weinig overgebleven maar dat betekent niet dat het schip geen lading bevat 

heeft. In het schip zijn namelijk twee grote ijzeren haken gevonden; van een type 

dat diende om bij een bergingspoging vanaf een naast of boven een wrak gelegen 

schip zoveel mogelijk boven water te trekken. Dat moet dus bij dit schip het geval 

zijn geweest. 

 

Van de achtergebleven lading vormden zeventien houten tonnetjes met visresten, 

waarschijnlijk haring, de grootste hoeveelheid. Verder werden zes ovale loodbaren 

gevonden deels met stempels en alle met ingekraste nummer: 1 tot V11 (nummer 

V1 ontbrak). Hoewel mogelijk niet op deze tocht moet het schip toch ook regelmatig 

graan vervoerd hebben; tussen de spanten zijn namelijk graankorrels aangetroffen. 

Bovendien werden één reeds veel gebruikte en één splinternieuwe houten 

graanschep gevonden ingeklemd tussen de onderkant van het gangboord en knieën 

die het gangboord ondersteunden. De loodsbaren, vis- en graanresten wijzen 

(mogelijk) op handelscontacten met de Oostzee. 

 

Vrij kort na elkaar werden drie loden objecten gevonden met aan één zijde nog een 

klein restant hout. Aangezien elders al eerder vergelijkbare objecten gevonden 

waren, was het direct duidelijk dat het zogenaamde colfsloffen betrof vergelijkbaar 

met de irons of ijzers van de tegenwoordige golfclubs. Op zich waren dit aardige en 

vrij zeldzame, maar niet unieke voorwerpen. De bij de colfsloffen behorende 

stokken of schachten waren echter nog nooit in archeologische context 

aangetroffen. De opwinding nam pas toen gaande de opgraving niet alleen nog drie 

losse colfsloffen werden gevonden maar ook tien exemplaren met (vrijwel) complete 

stokken. In enkele gevallen voorzien van windsels aan de bovenzijde. Een 

belangrijke vraag is: moeten de colfstokken gezien worden als lading of zijn het 

persoonlijke bezittingen van de bemanning. De loden colfsloffen zijn zo goed 

bewaard gebleven dat geconstateerd kon worden dat ze ongebruikt waren. Het 

aantal lijkt erg groot voor persoonlijke bezittingen van de bemanning gezien de niet 

al te grote omvang van het schip en dus de bemanning. Voorlopig wordt er daarom 

vanuit gegaan dat het lading betrof. 

 

De Biddinghuizer colfstoffen bestaan in wezen uit drie onderdelen: de loden 

colfslsof, de steel of schacht en de met touw of leer omwikkelde ‘grip’. Er is sprake 

van twee groepen: twaalf grote voor volwassenen en vier kleine voor kinderen. De 

colfstoffen zijn alle gemaakt van lood. Op de dwarsdoorsnede zijn de sloffen alle 

min of meer driehoekig in doorsnede: een platte onderkant, een eveneens plat, licht 



schuinstaand slagvlak, het tegenoverliggende vlak over het algemeen enigszins bol 

en schuiner staand. Soms is de doorsnede echter bijna symmetrisch. Bij de grote 

colfsloffen kan onderscheid gemaakt worden tussen negen rechtshandige (met het 

slagvlak links als men achter de colfstok staat) en drie linkshandige (slagvlak 

rechts). Bij de kleine colfsloffen gaat het om twee rechtshandige en twee vrijwel 

symmetrische. Kleine linkshandige sloffen zijn niet aangetroffen. De lengte van de 

grote sloffen is 94-106 mm, de breedte 30.5-39 mm, de hoogte 37-43.5 mm. Het 

gewicht varieert van 250 tot 333 gram. Van de kleine sloffen is de lengte 78.5-89 

mm, de breedte 20.5-29.5 mm, de hoogte 29.5-32 mm en het gewicht 96-142 gram. 

 

Het is opvallend dat de gemiddelde afmetingen van de kleine sloffen 72-86 % van 

die van de grote sloffen bedragen maar het gemiddelde gewicht nog geen 45 %. De 

sloffen zijn om de stokken heen gegoten waarschijnlijk met behulp van een mal, en 

(soms) vervolgens bijgesneden. De vorm van de sloffen, dus ook van de mal volgt 

vrij nauwkeurig die van de houten kern (of onderkant van de steel). De wanddikte 

van de kleine sloffen is 1-2.5 mm, van de grote 2-4 mm. Op enkele sloffen zijn op 

de niet-slagkant versieringen aangebracht met behulp van ingekraste lijnen of 

stempels. De stelen van de colfstokken zijn gemaakt van essenhout. Verwacht werd 

– omdat de sloffen niet recht maar in een hoek op de steel staan – dat voor een 

grotere sterkte gebruik gemaakt zou zijn van kromgegroeide dikke takken. Dit is 

echter niet het geval. De stelen zijn gemaakt van een plank die niet dwars op het 

hart gezaagd is maar parallel aan de jaarringen. De vrij grote breedte van de 

jaarringen en de aanwezigheid van spinthout. De buitenste ‘levende’ jaarringen, 

tonen bovendien dat geen kernhout gebruikt is. Dit is waarschijnlijk zeer bewust 

gedaan; kernhout is namelijk het hardste hout van de boom. De buitenste 

jaarringen zijn echter taaier wat van belang is voor een goede en soepele ‘slag’. De 

stelen zijn rond/ovaal in doorsnede en aan de bovenzijde het dikst: grote stelen 

gemiddeld ongeveer 28 mm, kleine 25 mm. Ze worden tot 1/3 van de hoogte 8-9 

mm dunner en lopen naar de slof weer dikker uit. De grootste lengte van de stelen 

is (vanaf de sloffen) bij de grote stelen 107-114 cm, bij de kleine 82.5-83 cm. Bij 

vier stelen was de bovenzijde of handgreep omwikkeld met touw of leer, beginnen 

op ongeveer 1 cm onder de bovenkant. Bij twee betrof het over 27 en 33 cm lange 

verticale leren banden aan de bovenzijde nog omwikkeld door een horizontale leren 

band, gezekerd met spijkertjes. De banden bevatten indrukken van niet bewaard 

gebleven, horizontale banden die erop wijzen dat de greep van vlechtwerk voorzien 

was. Eén greep is spiraalsgewijs met leren banden omwikkeld geweest waarvan nog 

26 cm over is. Ook deze omwikkeling kan langer geweest zijn. De laatste 

omwikkeling bestond uit fijn touw, spiraalsgewijs en dicht aaneen. Van de 

touwomwikkeling is zeker de oorspronkelijke hoogte bewaard: 28 cm. Aan de 

onderzijde, deels vastgeklemd door de touwwikkeling bevond zich nog een restant 

van een horizontaal leren bandje. Bij de handgrepen zonder omwikkeling hoeft deze 

niet persé verdwenen te zijn; het totaal ontbreken van leer- of touwresten en 

spijkertjes wijst daarop. In die gevallen zijn de handgrepen in plaats van een 

omwikkeling soms voorzien van een ‘facettering’. 

 



Hoewel duizenden boeken zijn geschreven over het golfspel en zijn oorsprong, 

leverden slechts weinige daadwerkelijke informatie over de voorlopers van het 

golfspel op. De reden is dat er gewoon weinig gegevens zijn. Veel boeken zijn 

bovendien door buitenlandse auteurs geschreven terwijl de belangrijkste 

schriftelijke bronnen in het Nederlands gesteld zijn en dus voor hen ontoegankelijk. 

Voor informatie over het colfspel is men namelijk vooral afhankelijk van 

Nederlandse (stads)archieven die vanaf het einde van de dertiende eeuw 

voorkomen. De enige werkelijk bruikbare auteur voor het onderzoek naar en het 

voorkomen van colfstokken is schriftelijke bronnen en op zoek naar en het 

voorkomen van colfstokken in schriftelijk bronnen en op afbeeldingen is S.J.H. van 

Hengel. 

 

In twee opzichten komt het oude colfspel overeen met het hedendaagse golf; men 

moet in zo weinig mogelijk slagen van het ene vaste punt naar het ander zien te 

komen en het is een lang spel d.w.z. over afstanden van honderd meter of meer. 

Volgens Van Hengel vond de eerste colf-partij waarschijnlijk op 26 december 1297 

plaats, ter herinnering aan de moord op Floris V bij Muiderberg. Deze wedstrijd zou 

onafgebroken jaarlijks gespeeld zijn tot 1831! De latere vermeldingen over het 

colfspel betreffen niet zozeer het spel zelf maar vooral de verboden op het colven op 

de openbare weg. Het volgende citaat is ontleend aan Van Hengel: 

 

De straten werden onvrij, goede luyden beseert en glaesen werden uytgesmeten, 

quetsingen komen te ontstaan, slick ende vvuylnis met harer colven tegen de huysen 

te smijten, de persoons die ’s heerene staten sijn gebruykende worden in  haer 

aengesichten, tegen haar lijff ende benen aangeslagen, gras ende gewas werden 

vertrapt, koeien verjaagd. 

 

Op de overtredingen van de verboden stonden verschillende straffen, niet alleen 

geldboetes maar ook verbeurd verklaren van kleding. In Middelburg (1484) betrof 

het slechts een soort lange cape (pallore) zoals die door rederijkers werd gedragen 

maar in Amsterdam (1480) ging men verder: ‘... die verbuernisse van hoere 

clederen die ze an hebben’. Zo werd het kuise colfspel ook de voorloper van het 

‘strippoker’! 

 

Het colven lijkt een van oorsprong typisch Hollandse sport te zijn, die mogelijk in 

de twaalfde eeuw ontwikkeld is. Uit de nu bekend (archief)gegevens zou echter 

geconcludeerd mogen worden dat colven niet in specifieke havensteden maar in 

‘plattelands’ plaatsen ontstaan is als een buitensport. De verboden en afbeeldingen 

wijzen er verder op dat niet alleen op ijs gespeeld werd, maar vooral ook op straat of 

in het veld. Door de verboden werd het spel zoveel mogelijk naar buiten de 

stadsmuren verdrongen of naar speciale speelvelden zogenaamde Malievelden (waar 

overigens ook het verwante maliespel gespeeld werd). 

 

Al in een Zwols keurboek van 1429 wordt gesproken van ‘colven, die van voren 

verlood of verijsert sijn’.  



 

Het ‘Biddinghuizer Colfschip’ was mogelijk op weg naar het Oostzeegebied, maar 

moest eventueel ook de colfstokken in een plaats als Kampen afleveren. In de 

omgeving waarvan het zonk en waar het colfspel juist in deze periode op lijkt te 

komen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wonen op het nieuwe land 
 

 

 

Wie zich met de huisvesting van de Flevolandse bevolking bezighoudt, kan zijn 

onderwerp vanuit verschillende gezichtshoeken benaderen. Wonen kan immers 

ruim worden verstaan en omvat de beschrijving en analyse van zowel de 

gerealiseerde huizen als de elementen die het wonen mede bepalen. De 

woonomgeving is in de IJsselmeerpolders sterk beïnvloed door de spreiding en de 

aard van de nieuwe nederzettingen en door de inrichting van de bevolkingskernen. 

Deze verhandeling over de materiële vormgeving van het wonen in Flevoland richt 

zich achtereenvolgens op: 

 

- nederzettingenpatroon; 

- stads- en dorpsplannen; 

- aard en het aanzien van de binnen raamwerken gerealiseerde woningen. 

 

Hoewel de stedenbouwkundige en architectonische aspecten van het wonen een 

belangrijk aandeel hebben in de inrichting en samenlevingsopbouw van Flevoland; 

en daarom een uitgebreide behandeling verdienen; moet hier uit 

ruimteoverwegingen worden volstaan met een schets van de hoofdlijnen. Een 

vergelijking met het wonen buiten de Flevolandse dorpen en steden is niet in de 

beschouwingen opgenomen. Wel is er aandacht voor de langdurige invloed van het 

Rijk op de huisvesting in het ‘nieuwe land’ en voor de toenemende oriëntatie van de 

Zuidelijke IJsselmeerpolders op de Randstad. Deze zaken hebben in de Flevolandse 

stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingen hun sporen nagelaten. 

 

Dat het Rijk op de huisvesting in Flevoland een langdurige invloed heeft gehad was 

een gevolg van het ontbreken van ‘normale’ bestuurlijke en maatschappelijke 

verhoudingen in de eerste ontwikkelingsfase van de IJsselmeerpolders. Elders in 

Nederland bepalen gemeenten op welke wijze een dorp of stad zal worden ingericht 

of uitgebreid. In het ‘nieuwe land’ lag deze taak jarenlang in handen van het Rijk 

omdat lokale overheden ontbraken. Het invullen van woongebieden als een 

gezamenlijke inspanning van gemeenten, woningbouwcorporaties, beleggers en 



individuele bouwers deed in de IJsselmeerpolders pas zijn intrede toen gemeenten 

werden ingesteld. Die bestuurlijke zelfstandigheid kwam gefaseerd en binnen een 

tijdsbestek van meer dan twintig jaar tot stand. Noordoostpolder kreeg in 1962 

haar gemeentelijke bestuur, Dronten in 1972, Lelystad in 1980 en Almere en 

Zeewolde in 1984. Tot deze tijdstippen drukte de rijksoverheid een sterk stempel op 

het wonen in de polders daar ze zich de eerste inrichting en ontwikkeling van de 

drooggelegde IJsselmeerpolders expliciet had voorbehouden. 

 

Aan die overheidsbemoeiing heeft vooral de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 

(RIJP), tot 1963 Directie Wieringermeer geheten gestalte gegeven. Het ontwerpen 

van stads- en dorpsplannen, de stimulering van de woningbouw in de aanvangsfase 

van een bevolkingskern en vooral de zorg voor voldoende betaalbare huurwoningen 

waren taken waarvoor de zorg voor voldoende betaalbare huurwoningen waren 

taken waarvoor de RIJP zich gesteld zag. In de jaren zeventig en tachtig werd de 

sociale woningbouw in Lelystad, Almere en Zeewolde behartigt door nauw aan de 

RIJP gelieerde rijkswoningbouwstichtingen. Nadat een gemeente ingesteld was 

bleven de Rijksdienst en de rijksstichtingen vaak nog enige tijd actief met een 

afwerkprogramma of met het verrichten van hand- en spandiensten voor het nog 

jonge en vaak onervaren gemeentelijk apparaat. Het opgebouwde bezit aan 

huurwoningen droeg men geleidelijk over aan inmiddels opgerichte 

woningbouwverenigingen. Naar de rol van particuliere personen en beleggers in de 

Flevolandse huisvesting is nog weinig onderzoek gedaan. Wel kan worden gezegd 

dat de aanvankelijke aarzeling van deze woningbouwpartners om in het ‘nieuwe 

land’ te investeren na enige tijd omsloeg in actieve deelname aan de opbouw van 

steden en dorpen. Daarbij moet men er wel op bedacht zijn dat particuliere 

investeerders marktgericht werken en pas interesse tonen zodra er met goede 

rendementsverwachtingen geïnvesteerd kan worden. Het Rijk streefde er trouwens 

naar door een realistische tijdschema en door een eigen bouwprogramma als een 

soort motor te fungeren voor particuliere bouwactiviteiten. Het streven van het Rijk 

was er uiteindelijk op gericht de organisatie en de realisering van het wonen in de 

polders op dezelfde leest te schoeien als op het ‘oude land’ en daarbij een 

belangrijke plaats in te ruimen voor het particulier initiatief. 

 

Voor een goed begrip van de ontwikkelingen in de Flevolandse huisvesting is het 

niet alleen van belang dat er rekening wordt gehouden met de jarenlange directe 

invloed van het Rijk maar ook met de veranderde functies van de 

IJsselmeerpolders. Oorspronkelijk had het Zuiderzeeproject waarvan de polders het 

resultaat zijn vooral ten doel: het bieden van veiligheid tegen overstroming, het 

verbeteren van de afwatering van het omringend land, de vorming van een 

zoetwaterbekken en het winnen van vruchtbare landbouwgrond. De ruimtelijke 

inrichting van de Noordoostpolder was nog geheel geënt op de agrarische functie 

van die polder en sloot dan ook nauw aan bij de ontwikkeling van de 

Wieringermeer; de eerste polder van het Zuiderzeeproject die vooral in het 

decennium vóór de Tweede Wereldoorlog werd ingericht. 

 



Oostelijk en Zuidelijk Flevoland kregen in de jaren vijftig en zestig een rol 

toebedeeld in de structuurverbetering van het ‘oude land’. Ze werden aangewezen 

als gebieden waarin de bevolkingsdruk uit de Randstad zou kunnen worden 

opgevangen. Dit hield in dat de oorspronkelijke agrarische bestemming van de 

drooggevallen gronden deels werd gewijzigd. Deze kregen nu ook functies als woon-, 

industrie- en recreatiegebieden. Wel moet hier worden aangetekend dat de invulling 

van het landelijk gedeelte van Oostelijk Flevoland nog hoofdzakelijk agrarisch van 

aard is gebleven. De plannen voor dit gebied waren immers al veel vroeger gemaakt 

dan de eerste nationale beleidsnota’s voor de ruimtelijke ordening. 

 

De veranderde functies van de IJsselmeerpolders hadden natuurlijk grote gevolgen 

voor het wonen. Was de huisvesting aanvankelijk geheel afgestemd op een 

agrarisch georiënteerde bevolking; Lelystad en Zuidelijk Flevoland werden ook 

woongebieden voor mensen uit de Randstad met name uit Amsterdam. Dit hield 

niet alleen een vergroting van het aantal te bouwen huizen in maar ook andere 

eisen over de woning en de woonomgeving. 

 

Met het bouwen van woningen in de IJsselmeerpolders kon eerst een begin worden 

gemaakt nadat er gepland was waarin het ‘nieuwe land’ de toekomstige inwoners 

gehuisvest worden. De plannenmakers gingen ervan uit dat de pachters van de 

bedrijven en een deel van de landarbeiders verspreid over het platteland zouden 

gaan wonen terwijl een ander deel van de landarbeiders en de mensen in 

dienstverlenende beroepen onderdak zou moeten krijgen in dorpen of steden. Het 

wonen buiten de kernen is door de landbouwmechanisatie en het nagenoeg 

verdwijnen van de stand der boerenknechts in de loop van de tijd steeds verder 

afgenomen. Daarmee zou de suggestie kunnen worden gewekt dat de ontwikkeling 

van nederzettingen pas in een later stadium aan importantie zou hebben 

gewonnen. Dat moet worden ontkend: de ontwikkeling is door het Rijk van het 

begin af aan van groot belang geacht. De dorpen en steden hadden in de opbouw 

van de poldersamenleving immers een belangrijke functie: ze moesten zowel voor 

hun eigen inwoners als voor het omliggende platteland voorzieningen leveren. 

 

Dat een goede tijdschema van de bevolkingskernen geen gemakkelijke opgave was, 

bleek reeds in de Wieringermeer. Daar leverde de evenwichtige ontwikkeling van de 

drie, in de jaren dertig in aanbouw genomen dorpen de nodige problemen op 

aangezien ze te dicht bij elkaar geprojecteerd waren. Daarom werd besloten voor de 

Noordoostpolder (drooggevallen in 1942) een meer overwogen 

nederzettingenpatroon tot stand te brengen. De situering van de centrumplaats van 

de nieuwe polder was gezien de geografische vorm van het gebied snel vastgelegd; 

het bepalen van het aantal en de ligging van de omringende dorpen was heel wat 

moeilijker. Niet alleen de onduidelijke bevolkingsomvang van de polder speelde 

daarbij een rol; ook de gewenste woon-werkafstand voor de landarbeiders. In 

overleg met de vakorganisaties van boeren en landarbeiders kwam er uiteindelijk in 

1948 een kernenpatroon van tien dorpen rond de centrumplaats Emmeloord tot 

stand. 



 

Toen in het midden van de jaren vijftig alle dorpen in aanbouw waren, bleek dat de 

bevolkingsprognoses te hoog waren geweest. De snel voortschrijdende mechanisatie 

zorgde immers voor een grote vermindering van het aantal werknemers in de 

landbouw. De landarbeidersstand verdween vrijwel geheel. Daarnaast deed de 

privé-motorisering zo snel zijn intrede dat de ‘dorpsbinding’ in relatief korte tijd 

sterk afnam. De meeste dorpen in de Noordoostpolder hebben dan ook nimmer de 

geplande omvang bereikt. Van deze ontwikkeling profiteerde Emmeloord dat tot een 

echt streekcentrum is uitgegroeid. 

 

De eerste inrichtingsplannen voor Oostelijk Flevoland (drooggevallen in 1957) 

vertonen grote overeenkomsten met de Noordoostpolder. Ook hier werd 

aanvankelijk gedacht aan een regionaal centrum met een tiental dorpen. Dit 

centrum was in het oosten van de polder gesitueerd omdat in het westen het 

hoofdcentrum van de IJsselmeerpolders, Lelystad was voorzien. Ten gevolge van de 

ervaringen in de Noordoostpolder kwamen er in Oostelijk Flevoland uiteindelijk 

slechts drie dorpen tot stand: Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Deze waren 

bovendien niet alleen bestemd voor hen die economische gebonden waren aan het 

‘nieuwe land’ maar ook voor gegadigden uit het randgebied. Daar was vanwege de 

naoorlogse woningnood en de behoefte om ‘buiten’ te wonen inmiddels de nodige 

belangstelling ontstaan voor een huis in Oostelijk Flevoland. 

 

De plaats waar Lelystad zou moeten worden gebouwd was in 1948 reeds 

beargumenteerd in een studie van Ch. A. P. Takes. Weliswaar werd ten gevolge van 

het nationale beleid voor de ruimtelijke ordening de omvang van het beoogde 

poldercentrum later meer dan verdrievoudigd over de oorspronkelijke doelstelling 

(100.000 in plaats van 30.000 inwoners); aan de ligging werd niet meer getornd. 

Dat ook in het zuidwestelijk deel van Zuidelijk Flevoland een stedelijk gebied zou 

moeten ontstaan heeft weinig discussie opgeleverd. Er is bij de inrichting van die 

polder vanaf het begin rekening gehouden met de realisering van een urbaan 

(wellevend) gebied. 

 

Dorpen kwamen in Zuidelijk Flevoland (drooggevallen in 1968) aanvankelijk niet tot 

stand. De uitgifte van landbouwbedrijven verliep in een lager tempo dan tot dan toe 

in de IJsselmeerpolders gebruikelijk. Bovendien was het maar de vraag of het 

mogelijk zou zijn dorpen van een redelijke omvang tot stand brengen met 

uitsluitend inwoners die in de regio werkzaam waren. Het op niveau brengen van 

landelijke kernen door een toestroom van forensen werd onwenselijk geacht. Het 

overheidsbeleid was er zeker sinds de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening (1966) op 

gericht suburbanisatie tegen te gaan. Uiteindelijk kon er begin jaren tachtig toen 

nog gestart worden met de bouw van Zeewolde. Behalve verzorgende taken voor het 

agrarische platteland heeft deze kern ook een belangrijke recreatieve functie. 

Daardoor zal het mogelijk worden het voorzieningenniveau te scheppen dat de 

agrarische bevolking wenst maar dat zijzelf alleen nooit zou kunnen onderhouden. 

 



Nadat in grote lijnen duidelijk was geworden op welke plaatsen de nieuwe inwoners 

van de polders hun huisvesting zouden kunnen vinden werd het noodzakelijk het 

tijdschema van de bevolkingskernen ter hand te nemen. Hoe dat tijdschema er 

uiteindelijk uitzag, was van een groot aantal factoren afhankelijk. Zowel de functies 

van de polders als de stedenbouwkundige ontwikkelingen en de beschikbare 

financiën speelden hierbij een rol. De vele onzekerheden die de langdurige 

realisering van het Zuiderzeeproject in zich borg dwongen de RIJP, zeker vanaf de 

inrichting van Oostelijk Flevoland tot een flexibele tijdschema. Op deze manier was 

het immers mogelijk tot tijdige bijstelling van de plannen te komen zodra 

omstandigheden zich wijzigden. Aangezien een tijdschema een volgend en 

procesmatig karakter draagt moge het duidelijk zijn dat het te realiseren eindbeeld 

van een stad of dorp minder strak omlijnd is dan wellicht gewenst. Het resultaat 

van het procesmatige tijdschema draagt niet zelden een hybride karakter. Hybride 

is een product van een kruising, ook wel bastaard genoemd. Critici van deze 

ontwerpmethode hebben vaak met enig leedvermaak naar de ontwikkeling van 

Lelystad gewezen. 

 

In de Noordoostpolder waren de stedenbouwkundige plannen echter nog sturende 

instrumenten bij de inrichting van het ’nieuwe land’. Zij gaven duidelijk aan waarin 

de ontwikkeling van de dorpskernen zou moeten uitmonden. Dat de vormgeving 

van de Noordoostpolder helder oogt kan in belangrijke mate worden toegeschreven 

aan het feit dat de dorpen (op Nagele na) allen ontworpen werden door of onder 

supervisie van ontwerpers van de Delftse School. In deze traditionalistisch 

ingestelde stroming waarvan prof. Dr. M.J. Granpé Molière de grote inspirator was. 

Hij heeft ook een sterk stempel op de Wieringermeer gedrukt vormde het dorp een 

deel van het agrarisch landschap en moest zich ook als zodanig manifesteren. De 

dorpsverkaveling diende nauw aan te sluiten bij de kavelstructuur van het 

polderlandschap. Dat de dorpen door opgaande groengordels toch visueel 

gescheiden werden van de omringende landbouwgronden moet geweten worden aan 

de invloed van de opkomende landschapsarchitectuur. 

 

De woonkernen in de Noordoostpolder kunnen bijna alle worden aangemerkt als 

varianten van dorpen op het ‘oude land’. De hoofdruimtes van de dorpen worden 

gevormd door groengebieden waar omheen de belangrijkste woningen, winkels en 

openbare gebouwen zijn gegroepeerd. Kerken met toren vormen de beeldbepalende 

elementen van elke woonkern. Emmeloord kreeg als hoofdplaats in de polder een 

stadsplein en een ‘poldertoren’ die als optisch centrum van de gehele 

Noordoostpolder moest fungeren. 

 

Nagele, dat wel het ‘stenen manifest’ van de stedenbouwkundige en architecten van 

het Nieuwe Bouwen wordt genoemd is anders van opzet. Kenmerkend zijn: de 

functiescheiding (waarbij voorzieningen en woningen apart werden geconcentreerd), 

de introductie van de zich herhalende wooneenheid, de rechthoekige strokenbouw-

verkaveling met veel groen en de scheiding tussen het dorp en het doorgaande 

verkeer. Dat Nagele toch goed past in het kernenpatroon en het geheel van de 



polderdorpen ligt ongetwijfeld aan de bestaansvoorwaarden waarbinnen het dorp 

werd ontworpen en waarvoor de Directie Wieringermeer de verantwoordelijkheid 

droeg. Ook in de dorpsplannen van Oostelijk Flevoland valt de scheiding van de 

functies wonen, werken, verzorging, groen en recreatie duidelijk op. Deze zones 

worden verbonden met een vrijliggend hoofdwegennet. Het functionele denken dat 

ook al zijn toepassingen had gevonden in Nagele is in Oostelijk Flevoland dus 

duidelijk herkenbaar. Toch zijn in de plannen voor Dronten, Swifterbant en 

Biddinghuizen ook nog elementen van de Delftse School terug te vinden: de 

groepering van diverse elementen rond een groen hart en een kanaal als 

oriëntatiepunt en ruimtelijke begrenzing. In de drie dorpen zijn ten opzichte van de 

Noordoostpolder de grootschalige bos- en recreatievoorzieningen bedoelt als 

strategische reservering voor toekomstige stedelijke functies opvallend. 

 

In Zuidelijk Flevoland is uiteindelijk één dorp tot stand gekomen: Zeewolde. Voor 

dit dorp stond de plannenmakers al vroeg een recreatieve functie voor ogen en een 

ligging aan het water. In 1968 werd het definitieve verkavelingplan voor Zuidelijk 

Flevoland vastgesteld en sindsdien was Zeewolde voorgoed aan het Wolderwijd 

gesitueerd. Van uitgewerkte planvorming kwam vervolgens jarenlang weinig terecht 

omdat hoge prioriteit werd gegeven aan de ontwikkeling van Lelystad en Almere. In 

1982 werd er uiteindelijk een structuurplan goedgekeurd en een aanvang gemaakt 

met de woningbouw. De hoofdopzet van Zeewolde is orthogonaal (rechthoekig) en 

eenvoudig. De maten van de oorspronkelijke landbouwkavels zijn herkenbaar. In 

het centrum wordt bewust gestreefd naar een menging van wonen en 

voorzieningen. 

 

Dat in Flevoland naast dorpen ook grote steden tot ontwikkeling gebracht moesten 

worden werd aan het einde van de jaren vijftig duidelijk toen de ruimtenood in het 

westen van het land in overheidsrapporten sterk naar voren werd gebracht. In de 

jaren zestig resulteerde dat in streefcijfers voor een bevolkingsomvang van 100.000 

voor Lelystad en 250.000 voor Almere. De ontwikkeling van dergelijke omvangrijke 

steden was nieuw voor Nederland en de RIJP zag wel in dat konden volstaan met de 

ontwikkeling van een vergroot Emmeloord of een vergroot Dronten. Men oriënteerde 

zich vooral in Engeland waar na de Tweede Wereldoorlog verschillende zogenaamde 

‘new towns’ waren verrezen. Dit waren tuinsteden waarvan de ontwikkeling in 

handen lag van ‘development corporatieons’ die zich zowel met onderzoek, 

tijdschema als uitvoering van de werkzaamheden bezighielden. De opzet van steden 

met veel groen en de gecentraliseerde aanpak spraken de RIJP bijzonder aan. 

Vandaar dat de Rijksdienst in de jaren zestig een geslaagde poging ondernam de 

ontwikkeling van Lelystad geheel aan zich te trekken. Dit hield wel in dat prof. C. 

Van Eesteren, die een eerste stadsplan voor Lelystad had ontworpen op een 

zijspoor werd gemanoeuvreerd. In Almere heeft de RIJP vanaf het begin de zaak in 

eigen hand gehouden. 

 

De uitgangspunten en hoofdopzet van Lelystad zijn in principe door de jaren heen 

onveranderd gebleven. In feite is Lelystad het product van twee concepten: de 



functionele stad en de tuinstad. Eerstgenoemd concept is herkenbaar in het 

grootschalige hoofdwegensysteem en de daardoor ontstane opdeling van de stad in 

functioneel gescheiden gebieden: woonbuurten, een centrumzone en drie 

bedrijventerreinen. Weliswaar is op sommige plaatsen ook een menging van 

functies tot stand gekomen maar nergens is dat overheersend. Het tuinstadconcept 

vinden we terug in de woonbuurten: kleinschalige groene woongebieden met het 

traditionele eengezinshuis met tuin als dominante woonvorm. 

 

Bepalend voor de hoofdstructuur van Almere is de meerkernige opzet die niet alleen 

doet denken aan de traditionele opzet van bij elkaar gelegen tuinsteden; ook 

mogelijkheden biedt het stadslichaam gefaseerd en iedere keer afgerond tot 

ontwikkeling te brengen. Opvallend is ook het primaat van het openbaar vervoer en 

het langzaam verkeer boven het autoverkeer. Een directe relatie met een goede 

bereikbaarheid van de stedelijke buitenruimte is in de plannen nagestreefd. Het 

stadslandschap tussen en rondom de kernen wordt als complementair aan de 

bebouwing gezien. Een vergelijking met het Gooi dringt zich op. 

 

In de planvorming van de Almeerse kernen weerspiegelen zich de 

stedenbouwkundige trends van de afgelopen twee decennia. Almere-Haven getuigt 

van de ambachtelijke benadering. Deze kleinschaligheid is ook nog terug te vinden 

in Almere-Stad maar op grotere voet. Toch is hier in sommige wijken reeds een 

drang naar versobering en eenvoud waarneembaar. Deze tendens zet zich door in 

Almere-Buiten dat met zijn orthogonale (loodrecht) opzet die geïnspireerd is op de 

polderverkaveling als een typisch product van de jaren tachtig wordt gezien. Toch 

doet de opzet van deze kern ook enigszins denken aan de eerste woonbuurten van 

Lelystad. Er is ook naar gestreefd ieder Almeers stadsdeel een eigen gezicht te 

geven. Almere-Haven presenteert zich als een stad aan het water, Almere-Stad heeft 

een duidelijk urbaan karakter en Almere-Buiten legt de nadruk op de ruimtelijke 

relatie met het landelijk gebied. 

 

Het Rijk heeft er in de IJsselmeerpolders altijd naar gestreefd een zo aantrekkelijk 

mogelijk woonmilieu te creëren voor de nieuwe inwoners. De mensen waren immers 

niet gedwongen naar de polders te komen. De RIJP achtte het dan ook noodzakelijk 

tegemoet te komen aan de woonwensen van de potentiële inwoners. En die 

verlangden in overgrote meerderheid een eengezinswoning met een tuin. In de 

polders was ruimte genoeg om aan deze wens te voldoen. Daarom treffen we in het 

‘nieuwe land’ vooral laagbouw aan terwijl in de jaren vijftig en zestig de hoogbouw 

in Nederland een bijzonder hoge vlucht had genomen. Waar er in die tijd in de 

polders al op bescheiden schaal flatgebouwen tot stand gekomen had dit alleen 

maar de bedoeling een bepaald woongebied een meer stedelijk karakter te geven. 

 

Aanvankelijk hadden de woningen in het ‘nieuwe land’ zeer ruime tuinen. Vooral de 

landarbeiders in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland sprak dat bijzonder 

aan. Zij wensten op hun eigen ‘erf’ groenten te verbouwen of kleinvee te houden. In 

de loop der tijd zijn de percelen waarop de woningen werden gesitueerd kleiner 



geworden maar ter compensatie werd wel de gelegenheid geboden een volkstuintje 

te exploiteren. De mogelijkheid om te tuinieren is zo niet alleen in de dorpen maar 

ook in de Flevolandse steden Lelystad en Almere altijd ruimschoots aanwezig 

gebleven. De vermindering van het areaal van de privé-tuinen kreeg een 

complement (aanvulling tot 90 graden) in de toegenomen oppervlakte openbaar 

groen. Door bij de inrichting van de woongebieden behalve aan de woningen ook 

aan deze groenvoorziening ruimschoots aandacht te schenken is reeds geprobeerd 

het woonmilieu ondanks de veranderde omstandigheden wervend te houden. 

 

Ter bevordering van een goed vestigingsklimaat probeerde het Rijk ook binnen de 

haar gegeven financiële mogelijkheden ruime en efficiënt ingedeelde woningen te 

realiseren. Lange tijd werden er met graagte brede woningen ontworpen, die niet 

alleen interessante architectonische mogelijkheden boden maar ook tuinen van 

royale afmetingen impliceerden. Ten einde de aantrekkelijkheid van de huizen te 

verhogen werd geprobeerd een groot aantal typen in verschillende huurklassen te 

ontwerpen. Ook konden de bewoners tijdelijk aanspraak maken op financiële 

tegemoetkomingen om te wennen aan de huurprijs of aan het leven in een stad in-

opbouw. In Lelystad kwamen de eerste door de overheid gefinancierde huurhuizen 

met centrale verwarming tot stand. 

 

Het Rijk bouwde aanvankelijk alleen huurwoningen in de polders. Wel was de 

overheid op den duur bereid huizen uit dit bestand aan de bewoners te verkopen. 

Op deze wijze werd geprobeerd het eigen woningbezit te bevorderen, zolang de 

particuliere sector nog onvoldoende in koophuizen voorzag. In de jaren zeventig en 

tachtig hebben de rijkswoningbouwstichtingen in Lelystad en Almere echter ook 

complexen gesubsidieerde koopwoningen gebouwd. 

 

Toen de rijkswoningbouw in Flevoland zich twee decennia geleden sterker begon te 

richten naar wat gangbaar was op het ‘oude land’ moest men zich in de polders 

(althans wat de sociale woningbouw betreft) onderwerpen aan de richtlijnen van het 

Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dit hield in dat de eisen 

voor de bouw en exploitatie van een huurwoning vergelijkbaar werden met wat 

elders in Nederland gebruikelijk was. We zien dan ook dat de woningen in 

Flevoland zich sindsdien nauwelijks meer onderscheiden van wat er elders in ons 

land is en wordt gebouwd en dat de bijdrage van de woning aan het wervende 

woonmilieu er relatief door vermindert. 

 

Overheersten in de polders aanvankelijk de grote eengezinswoningen met drie tot 

zes slaapkamers door het kleiner worden van de gezinnen en de veranderde 

samenlevingsvormen ontstond er in de jaren zeventig en tachtig ook behoefte aan 

andersoortige woningen. Ook die werden in de polders gebouwd, zij het om de 

toekomstige bevolkingsontwikkeling wellicht in te geringe mate. In Almere-Stad 

werden ook enkele futuristische woningbouwprojecten gerealiseerd het meest 

recent in de Filmwijk. 

 



Om de aantrekkelijkheid van bestaande huizen voor veranderde woonwensen te 

verhogen werden daarnaast zowel in de Noordoostpolder als in Oostelijk Flevoland 

renovaties uitgevoerd en de inrichting van woongebieden opnieuw ter hand 

genomen. Twee spectaculaire voorbeelden daarvan zijn te vinden in Lelystad. In de 

Zuiderzeebuurt zijn huizen met twee en halve woonlaag en een plat dak 

omgebouwd tot woningen met één slaapverdieping en een zolder onder één kap. En 

in de wijk Tjalk werd een woongebouw voor jongeren geheel onder handen genomen 

voor seniorenhuisvesting. Ook renovaties en reorganisatie (Schouw-Oost en Wold) 

dragen er in het nog jonge Flevoland toe bij dat een wervend woonmilieu nog steeds 

één van de grootste troefkaarten van de IJsselmeerpolders. 

 

De huizen die tot nu toe in Flevoland gerealiseerd zijn bieden een staalkaart van 

een halve eeuw Nederlandse woningbouwarchitectuur. Daarbij vallen 

architectonische hoogstandjes minder op dan de grote schaal waarop in een 

bepaalde stijl is ontworpen en gebouwd. Zo is het merendeel van de huizen in de 

Noordoostpolder in een sobere architectuur via traditionele bouwwijzen tot stand 

gekomen. Kenmerkend van deze woningen zijn de overheersende toepassing van 

baksteen en hout en aanwezigheid van met pannen gedekte puntdaken. De 

soberheid van de huizen sloot goed aan bij de veelgehoorde opvatting dat een 

eenvoudige vormgeving karakteristiek diende te zijn voor de plattelandscultuur. 

 

In Nagele maar ook elders in de Noordoostpolder kwamen in de naoorlogse periode 

ook ‘moderne’ gebouwen tot stand: platte daken, afwijkende indeling en vormgeving 

en toepassing van nieuwe bouwmaterialen als staal en beton. De moderne 

architecten: onder andere Gerrit Rietveld maakten bij het realiseren van hun 

ontwerpen in de polder vanwege de schaarste in de eerste tijd na de Tweede 

Wereldoorlog vaak noodgedwongen gebruik van traditionele bouwmaterialen. Vanaf 

het moment dat staal en beton ruimer beschikbaar kwamen gingen ook de meer 

traditioneel ingestelde architecten hiermee experimenteren. In de architectuur van 

de Noordoostpolder komen stijlvermengingen dan ook veelvuldig voor en daarmee 

levert dit gebied een belangrijke bijdrage aan wat later wel 

‘wederopbouwarchitectuur’ is genoemd. 

 

De woningen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn zo gevarieerd wat vormgeving 

en uitvoering betreft dat ze niet onder één noemer te vangen zijn. Een zekerheid 

biedt Almere-Haven. Daar is het merendeel van de huizen in dezelfde stijl en in 

korte tijd (tweede helft jaren zeventig) tot stand gekomen. De kleinschaligheid en de 

romantisering van de bouwkust vierde toen triomfen. Op die grond zien we in de 

woningbouw veel verspringende gevels, lange dakvlakken, veel dakkapellen, 

aandacht voor het detail en dure hoekoplossingen in de strokenbouw. Critici van 

deze ontwikkeling gebruikten veelvuldig de termen ‘nieuwe kneuterigheid’ of 

‘nieuwe truttigheid’. 

 

Deze kwalificatie is geenszins van toepassing op de eerste woningen van Lelystad. 

Die waren royaal van oppervlakte en ruim gelegen en zagen er met hun halve 



tweede verdieping en een dakterras geheel anders uit dan wat er tot dan toe elders 

in de polders was gebouwd. De waardering voor deze zogenaamde pianowoningen is 

gezien de eerder aangehaalde renovaties niet altijd even groot geweest. Toch is een 

woning met een hele of halve tweede verdieping, zij het in een wat duurdere 

prijsklasse op dit moment weer bijzonder in trek in Flevoland. Een rondgang langs 

de verschillende bouwfronten van Almere toont dat duidelijk aan. 

 

De vormgeving van de woningen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is deels bepaald 

door de toegepaste nieuwe bouwmethoden. Daarbij moet worden gedacht worden 

aan systeembouw, houtskeletbouw en toepassing van gietbetonnen casco’s. Al deze 

methoden hadden in eerste instantie tot doel de productie van woningen efficiënter 

en goedkoper te maken. Dit werd noodzakelijk toen het zich liet aanzien dat er in 

de IJsselmeerpolders in grote aantallen en in hoog tempo gebouwd moest gaan 

worden om een deel van de Randstedelijke bevolking op te vangen. 

 

Voor de volledigheid zij erop gewezen dat in de Noordoostpolder ook al in de 

naoorlogse jaren een aantal woningen via een niet-traditionele wijze werden 

gebouw. Zoals de Airy-woningen in Emmeloord die als een voorbeeld van 

montagebouw kunnen gelden en het honderdtal houten huizen dat de regering van 

de Tweede Wereldoorlog uit Oostenrijk heeft geïmporteerd. De laatste werden in 

Emmeloord, Marknesse en Ens gesitueerd. Ze waren aanvankelijk niet voor 

permanente huisvesting bedoeld maar zijn vanwege hun populariteit ook nu nog 

bewoond. Deze woningen vormen er een goede illustratie van dat het wonen in 

Flevoland de afgelopen vijftig jaar niet alleen bepaald is door plannenmakers en 

huizenbouwers maar ook door de mensen die zich in het ‘nieuwe land’ hebben 

gevestigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het zeventiende eeuwse 
vistransportschip 
 

 

 

Op 20 maart 1961 is door medewerkers van de Archeologische Afdeling van de 

Directie Wieringermeer een bezoek gebracht aan de scheepsvondst op kavel H 41 in 

Oostelijk Flevoland. Tijdens deze eerste verkenning kon worden vastgesteld dat het 

een vrij lange scheepsrest betrof waarvan een opstaand gedeelte zichtbaar was. De 

ouderdom en het scheepstype konden echter niet worden vastgesteld, wel werd de 

vondst ingemeten. ‘Het wrak lag op ongeveer 20 m van de weg in zuidwestelijk 

richting en ongeveer 80 m van de hoek van de weg in noordelijke richting bij de 

keet van Haayer’. Indertijd is de scheepsrest gereserveerd voor later onderzoek. 

 

Bij een herinventarisatie in 1981 door medewerkers van de afdeling 

Scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (de opvolger van 

de Directie Wieringermeer) kon het scheepswrak niet meer worden gelokaliseerd. 

Begin jaren zestig was het gebied met ongeveer een meter zand opgespoten voor de 

aanleg van het dorp Swifterbant; de ‘keet van Haayer’ was inmiddels verdwenen. De 

gemeente Dronten werd van dit feit op de hoogte gesteld met het verzoek indien 

men bij het verrichten van graafwerkzaamheden op het wrak stuitte, dit 

onmiddellijk te melden. 

 

Op 18 september 1986 was dit het geval: een kraanmachinist ontdekte het wrak bij 

het graven van een rioolsleuf. Aangezien de gemeente Dronten in verband met 

toekomstige woningbouw vergaande afspraken over de oplevering van het terrein 

had gemaakt restten slechts drie weken voor het uitvoeren van een noodopgraving. 

Gezien de korte tijd die voor het noodonderzoek beschikbaar was werd besloten het 

schip uit te graven en alleen de plaats van de voorwerpen in te meten.  

 

Tijdens de opgraving werd een voor meer dan de helft compleet, onder zware slagzij 

over bakboord liggend schip aangetroffen met een uitzonderlijk grote bun 

(visreservoir). Een bun is een door dwarse waterdichte schotten afgescheiden deel 



van het ruim; de scheepshuid is ter plaatse van de bun doorboord zodat het water 

vrij in de bun kan stromen en vers blijft. In de bun kan levende vis worden 

bewaard. De grote bun en een partij handelswaar duidden aan dat het schip 

vermoedelijk als ventjager (rondtrekkend venter) was gebruikt voor transport van 

levende vis. 

 

De hoofdafmetingen van het karveel (bouwwijze waarbij de huidplanken met de 

zijkanten tegen elkaar aansluiten. De planken zijn door houten, pennen of spijkers 

aan de inbouten bevestigd) gebouwde, platboomde (plat van bodem) schip zijn als 

volgt: lengte over de stevens 14.5 m, breedte op het grootspant 4, holte in de zij 1.7 

m en een diepgang van bijna 1 m. In het midden van het schip bevindt zich een 

ongeveer 5.7 m lange bun bestaande uit drie afzonderlijke compartimenten en 

toegankelijk via twee troggen. Een trog is een trechtervormige bak die bovenop de 

dekken van een bun staat. Via de trog wordt de vis in de bun gebracht. Met een 

maal- of schepnet werd de vis via de trog uit de bun geschept. De ruimte boven de 

troggen kon geheel worden afgedekt. Onder het voor- en achterdek bevonden zich 

respectievelijk het voor- en achteronder. In het achterdek is een deel van de 

binnenbetimmering en een complete stookplaats teruggevonden. Op basis van 

enkele goed gedateerde voorwerpen kon worden vastgesteld dat het schip rond 

1700 was vergaan. 

 

Gezien de goede kwaliteit van het eikenhout en de wens het schip zo volledig 

mogelijk te documenteren zijn delen als de dekken en de binnen betimmering 

gedemonteerd waarna de romp in drie delen is gelicht. Op basis van de lijnenplan 

is voor het vistransportschip de buninhoud en de waterverplaatsing bepaald. 

Hierbij is ervan uitgegaan dat er twintig centimeter water in de trog stond. Voor de 

berekeningen zijn met behulp van een planimeter de spantoppervlakte bepaald 

waarna met behulp van de regels van Simpson de inhoud van het onderwaterschip 

en de bun is berekend. De regels van Simpson zijn genoemd naar de Engelse 

wiskundige Thomas Simpson. Deze regels, benaderingsformules voor het 

berekenen van oppervlakken van figuren die door gebogen lijnen worden begrensd 

worden in de scheepsbouw veelvuldig gebruikt. In wezen vormen zij de basis voor 

een groot aantal hydrostatische (hydrostatica: leer van het evenwicht van 

vloeistoffen, hydrotechniek: waterbouwkunde) berekeningen in de moderne 

scheepsbouw. Vaak worden zij in aangepaste vorm toegepast en verwerkt in 

geautomatiseerde berekeningsmethoden. Voor de ventjager en enkele andere 

schepen zijn de relatief eenvoudige berekeningen met de hand uitgevoerd. 

 

Voor een aantal andere, van een bun voorziene vissersschepen waaronder: een 

blazer (zeilend vissersvaartuig), een Wieringeraak (vaartuig, meest platgeboomd) en 

een Noordzeebotter zijn dezelfde berekeningen gemaakt. Voor twee andere schepen: 

een waterschip en een palingaak waren de gegevens over het scheepsgewicht en de 

buninhoud eveneens bekend. Het scheepsgewicht (in ton) en de buninhoud (m2) is 



voor een: 

 

- blazer 20 en 4; 

- Wieringeraak 17 en 5; 

- waterschip 42 en 13; 

- Noordzeebotter 22 en 10; 

- ventjager 18 en 8; 

- Friese palingaak 47 en 23. 

 

Voor een ventjager is de verhouding net als voor een typisch vistransportschip als 

de Friese palingaak erg groot. Een reden om aan te nemen dat de ventjager uit 

Swifterbant speciaal was ingericht voor het transport van vis. Een ander argument 

hiervoor is dat tijdens de opgraving geen vistuig is aangetroffen; en dat op de 

scheepsromp geen slijtagesporen veroorzaakt door het binnenhalen van vistuig 

aanwezig zijn. Op een relatief oud vaartuig als de ventjager zou het visserijbedrijf 

zeker zijn sporen hebben nagelaten. Dat het schip reeds lange tijd in de vaart was 

kon worden afgeleid uit een groot aantal reparaties aan de buitenzijde van de romp 

ter hoogte van de waterlijn op de grens tussen water en wind (dat deel van de 

scheepsromp dat door het bewegen van het schip en/of het klotsen van het water 

afwisselend nat of droog is). 

 

Voor het levend bewaren en transporteren van vis kunnen verschillende middelen 

worden gebruikt. Eén van de oudste vormen is de zogenaamde bun, dit is een 

gevlochten rieten mand die in het water werd gehangen. Op vele oude prenten komt 

men deze bunvorm tegen. Een ander middel om de vis in te bewaren is een kaar. 

De kaar, een geperforeerde houten of stalen bak werd in het water gehangen als 

visbewaarplaats of ook wel als vistransportmiddel gesleept. De vondst van een 

viskaar nabij Zwammerdam uit de Romeinse tijd duidt aan dat deze vorm van 

vistransport al aan het eind van de tweede eeuw in Nederland voorkwam. Overigens 

worden de begrippen bun en kaar vaak door elkaar gebruikt wat soms tot 

verwarring leidt. In welke eeuw voor het eerst schepen van een vaste bun werden 

voorzien is niet duidelijk. Mogelijk ligt dit in de eerste helft van de veertiende eeuw 

daar in 1339 reeds sprake is ‘Van enen waterschepe met levenden visschen van 

elken rume twe alde groten’. Uit de zestiende eeuw zijn een aantal afbeeldingen 

bekend waarop met een bun uitgeruste schepen staan afgebeeld. Eén van de 

oudste en fraaiste is die van Philips Galle uit 1582. 

 

Gezien de vindplaats van de ventjager: een kilometer ten zuidzuidwesten van Urk 

en ongeveer zestien kilometer ten westen van Kampen; beperk ik mij tot enkele 

opmerkingen over de visserij en het vistransport zoals dit in dat deel van de 

Zuiderzee plaatsvond. De stadsbesturen zagen er doorgaans op toe dat de prijs van 

de eerste levensbehoeften, waaronder vis zo laag mogelijk bleef. Tussenhandel werd 

zoveel mogelijk uitgesloten. Voorverkoop van vis was in Amsterdam binnen een mijl 

van de stad en in Kampen binnen de vrijheid van de stad die zich ook uitstrekte 

over de visgronden in de IJsseldelta verboden. De stad verhuurde de vispercelen 



aan beëdigde stadsvissers. Het was de vissers niet toegestaan er kaarschepen 

(kaar=bak met gaatjes om vis levend te bewaren) op na te houden en de verkoop 

van de gevangen vis moest via de plaatselijke markt plaatsvinden. Sommige 

burgers kregen het recht er een kaarschip op na te houden waarbij het hen werd 

toegestaan vis van buiten de vrijheid aan te voeren. Zo werd bijvoorbeeld aan 

Willem Claessens in mei 1648 toegestaan vis van Urk, Kuinre, Lemmer en andere 

plaatsen aan te voeren terwijl het hem verboden werd om vis uit de stad te voeren. 

In het Oud Archief van de gemeente Kampen is hierover een aantekening bewaard 

die als volgt luidt: in de marge:  

 

Willem Claessens caerschuyte: Opte req(ueste) van Willem Claessens toe Brunnepe, 

versoeckende restitutie van sijn aeckschuitte om voirtaen Van Urck, Cuindre, Lemmer 

ende ander Plaetsen ael, bott ende sulcks te haelen ende alhyr toe Campen te merck 

te brengen sonder dat supp(liant) eenige visch van hyr elders werdt vervoeren. Was 

geapp(ostilleerd) Schepenen ende raedt accorderen nae den inholt van sijn requeste, 

contrarie averts doende gedencken haer Acht(baren) hem daervoor aen te sien. 

 

Dat de sluitende afspraken die het stadsbestuur met de vissers en de viskopers 

probeerde te maken toch regelmatig werden overtreden blijkt uit een opmerking in 

een archiefstuk uit het Oud Archief van de gemeente Kampen van 17 april 1624. In 

de marge: 

 

Visschers caerschuiten: Voortz also schepenen ende raedt dagelix ervaren grootelix 

 int vervueren vanden visch durch deser stadt vischeren met haere caerschuiten  

gefraudiert worden nyet tegenstaende voele ende verscheydene waerschouwingen  

daer van an deselve gedaen. Soe ist dat haer Ed(elen) haeren schuldigen plicht  nae 

ende tot voortsnat van haere burgerije ende tot beneficie vande vismerkt,  

goetgevonden ende geordoneert hebben vermuegens resolutie vanden XV11  

novembris lestleden, alle die caerschuiten durch den dieneren gehaelt ende in de  

peerdesteyger gebracht ende dientenvolgentz die voor(segde) caeren aldaer  

oepentlicken durch der stadtz tymmerluyden in ende entstucken geslagen sullen  

worden ende datter oock hinvorder geene meer gemakt ofte gebruickt sullen  muegen 

worden, bij verbuerte serselver schuitten ende arbitrale straffen.  

 

Voorgaande duidt echter ook aan dat het stadsbestuur streng optrad tegen de 

overtreders en er niet voor terugdeinsde de ‘caeren’ in stukken te slaan en de 

schepen verbeurt te verklaren. Of de schipper van de op kavel H 41 nabij 

Swifterbant gevonden ventjager zich aan de voorschriften hield is niet bekend. Een 

eventuele overtreding is in ieder geval niet bestraft met de inbeslagname van zijn 

schip. Hem overkwam een andere ramp: zijn schip verging rond 1700 op de soms 

woelige en verraderlijke Zuiderzee. De restanten van schip en de inventaris werden 

bijna driehonderd jaar later opgegraven, geborgen en overgebracht naar het 

Rijksmuseum te Ketelhaven. Op 28 januari 1999 zijn de restanten en de inventaris 

overgebracht naar het Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwater 

Archeologie (NISA) te Lelystad. Na een conserveringsbehandeling wordt de originele 



binnenbetimmering waaronder de stookplaats weer in het schip aangebracht.  

 

Direct na de opgraving en berging van de ventjager is in Ketelhaven begonnen met 

de conservering en restauratie van de in het vaartuig gevonden voorwerpen. De 

driehonderdvierentwintig objecten vertegenwoordigen de waarschijnlijk (vrijwel) 

complete inventaris en een deel van de uitrusting. Een opvallende plaats neemt het 

kombuisgoed in. Enerzijds wordt dat bepaald door de stookplaats anderzijds door 

de samenstelling van het kookgerei. De stookplaats werd compleet tot aan het dek 

samen met het benodigde stookgerei aangetroffen en nam een dominerende plaats 

in binnen de kleine woonruimte. De stookplaats bevindt zich boven de kiel direct 

achter de bun in het woonverblijf. Hij bestaat uit een vloertje waarop het open vuur 

werd gestookt en een achterwand van dunnen eikenhouten planken; waartegen een 

gietijzeren haardplaat geplaatst was aan weerszijden geflankeerd door halve houten 

zuiltjes en een eikenhouten rookkap met schoorsteenmantel. In de haard waren 

ook vijftal wandtegels verwerkt waarop spelende kinderen staan afgebeeld. Het is 

de meest complete vaste haardplaats in deze uitvoering die tot nu toe in een schip 

in Flevoland is aangetroffen en rond 1600 aan boord van binnenvaart- en 

vissersschepen in gebruik kwam. 

 

Het verdiepte deel van de vloer: de eigenlijke stookplaats wordt gevormd door een 

platte houten bak met een binnenmaat van 59 X 63 cm en een hoogte van ongeveer 

8.5 cm. Het grootste deel van de bak was afgedekt met een gietijzeren plaat. Om 

oververhitting van de onderliggende houten spanten te voorkomen is hij 

waarschijnlijk gevuld geweest met zand. Een brok zandsteen met brandsporen kan 

voor hetzelfde doel in het zand midden onder de plaat hebben gelegen; een situatie 

die eerder is aangetroffen. De gietijzeren stookplaats rustte op balkjes die enkele 

centimeters onder de bovenkant van de bak waren aangebracht. De ongeveer 

anderhalve cm boven de plaat liggende rand van de vloer van het woonverblijf was 

afgewerkt met een ruim vijf cm brede geel koperen strip met haak naar beneden 

omgezette rand; eveneens uit het oogpunt van brandpreventie. 

 

Plaatjes van geel koper zien we ook als bekleding van de tien cm hoge en brede 

sokkels van de twee halve zuiltjes die de gietijzeren haardplaat tegen de 

achterwand klemmen. De plaat zelf is vijfentachtig cm hoog, eenenzestig cm breed 

en geheel glad met een eenvoudig geprofileerde opstaande rand. De bovenkant 

springt aan weerszijden in zoals gebruikelijk en is verder halfrond afgewerkt. 

 

De rookkap steekt veertig cm in het slechts anderhalve m lange en triënnale m 

brede woonverblijf in en is opgebouwd uit zes eikenhouten plankjes die onder 

breder zijn dan boven. Twee daarvan dienen als zijkanten, twee plankjes sluiten 

daar schuin voor het midden op aan en de twee laatste vormen samen de voorkant. 

Aan de bovenkant zijn de plankjes tegen de dekplanken gespijkerd aan de 

onderkant in een sponning van de schoorsteenmantel. Deze is opgebouwd uit toen 

delen: vijf vlakke plankjes van achttien cm hoog waarop boven aan een 

geprofileerde lijst is aangebracht. Uit eveneens vijf delen van vijfenhalve cm hoog en 



vijf cm breed. Op de plankjes van de rookkap zijn witte verfsporen gezien terwijl de 

schoorsteenmantel rood was geverfd. 

 

Als brandstof werd turf gebruikt. Een voorraadje van veertien baggelaars (kleine 

harde laagveen turven) is teruggevonden in het achteronder. Om het vuur aan te 

maken werden stukjes van afgehakte takken gebruikt. Onontbeerlijk bij het 

gebruik van een open vuur en standaard aan boord sinds het gebruik van vaste 

haardplaatsen is een doofpot. Meestal zijn deze van aardewerk maar in dit geval 

betreft het een conisch (kegelvormig) exemplaar van geel koper met platte bodem, 

twee horizontale aangezette oren en een deksel die in het woonverblijf is gevonden. 

In de doofpot zaten nog enkele verkoolde stukjes turf van het laatst gestookte vuur. 

Om het vuur te kunnen onderhouden en de gloeiende kooltjes in de doofpot te 

deponeren gebruikte de bemanning een ijzeren vuurtang. Het kookgerei werd boven 

het vuur geplaatst op een vermoedelijk ronde ijzeren treeft met drie ongeveer 

twintig centimeter hoge poten.  

 

Door het grote aantal reeds opgegraven vaartuigen is de samenstelling van het 

kook- en bakgerei aan boord van zowel laatmiddeleeuwse als post middeleeuwse 

vracht- en vissersschepen op de Zuiderzee inmiddels redelijk bekend. Zo is vrijwel 

altijd sprake van tenminste drie tot vijf (in afmetingen) verschillende rood 

aardewerken kookpotten en naast de gebruikelijke koperen ketel, bronzen kookpot, 

een of twee koekenpannen. 

 

Bij een kleine vrachttjalk opgegraven op kavel OZ 71 in Zuidelijk Flevoland, dat 

waarschijnlijk ongeveer tien jaar eerder dan de ventjager is vergaan zien we dat het 

aantal kookpotten zelfs vrij groot is: namelijk zeven. De aard en omvang van de 

inventaris van dit schip doet vermoeden dat het een bemanning van twee personen 

had. 

 

Onder de tien voorwerpen die zijn gebruikt voor het bereiden van (warm) voedsel 

bevindt zich slechts één rood aardewerken kookpot. Uit de verf- en teerresten op en 

de vindplaats van de andere (oude) kookpotten in het achteronder bij het 

onderhoudsgereedschap kon worden afgeleid dat ze een ander laatste gebruik 

hebben gekend. 

 

De ook op dit schip niet ontbrekende (geel) koperen ketel waarop de oude in 

incomplete witte majolica (Italiaans aardewerk) schotel als deksel gebruikt kan zijn, 

is geschikt voor het koken van water, het bereiden van (vis)soep of het bakken van 

vis in olie. De schuimspaan van geel koper zal bij het laatste een onmisbaar 

attribuut zijn geweest. 

 

Witteveen maakt op grond van informatie uit oude kookboeken onderscheid tussen 

de benamingen ‘ketel’ en ‘teil’. Het belangrijkste kenmerk van de ketel is volgens 

hem dat hij nooit in een open vuur stond maar erboven werd gehangen: ‘ende water 

opt vier (vuur) ghehangen in een Ketel (...)’ of ‘doeghet van den rooster en de werpet 



in den ketele die daer over hangt’. ‘Een ketel had een hengsel om hem aan de haal 

boven het vuur te kunnen hangen. Hij was meestal van geel koper gemaakt. Omdat 

hij opgehangen werd boven het vuur en niet in het vuur gezet, had hij geen pootjes 

om op te kunnen staan. De bodem was enigszins bol’. Over de teil schrijft Witteveen 

dat deze meestal kleiner van afmeting is dan de ketel en niet boven het vuur 

gehangen wordt maar er in gezet. Teilen hadden pootjes om in het vuur te kunnen 

staan en handvatten om hen te kunnen gebruiken. 

 

In oude inventarislijsten van te verkopen schepen komen we alleen de benaming 

‘ketel’ tegen. In het geval van grote schepen slaat dat meestal op grote ijzeren ketels 

‘4 Keetels met haer decksels, weegende 208 pont’ die ongetwijfeld boven het vuur 

werden opgehangen. Bij kleinere schepen lezen we bijvoorbeeld ‘ 1 Copere Vleesktel 

met zijn deksel, 2 dito Visketels’. 

 

De ketel van rood koper komt in een vaste uitvoering standaard voor aan boord van 

schepen die op de Zuiderzee zijn vergaan in de periode 1300-1650 maar wordt ook 

nog wel in schepen uit het midden van de achttiende eeuw aangetroffen. Rond 

1650 zien we de eerste geel koperen exemplaren. 

 

Bij de honderden tot nu toe in Flevoland reeds opgegraven schepen uit de periode 

1250-1900 is nog geen enkele maal een aanwijzing gevonden voor het ophangen 

van de ketel; ook in de ventjager niet. De ketel stond altijd op een treeft of op enkele 

oude bakstenen die respectievelijk boven en rond het (kleine) vuur werden 

geplaatst dat op het midden van de stookplaat werd gemaakt. 

 

Het zou ook veel te gevaarlijk zijn om de meestal betrekkelijk kleine ketels op te 

hangen (inhoud 6-7 liter, een enkele keer een grotere met een inhoud van 17 liter). 

Zelfs als het vaartuig aan de wal lag zou bij het lopen aan boord de ketel gevaarlijk 

gaan slingeren. De enigszins bolle bodem van de ketel past precies op de iets naar 

beneden wijzende drie steunen aan de binnenkant van de bovenrand van de 

treeften. 

 

Er zijn slechts twee koperen ketels of pannen uit negentiende eeuwse schepen 

bekend, die beantwoorden aan de omschrijving van ‘teil’ en één uit een schip uit de 

tweede helft van de zeventiende eeuw die beantwoord aan de omschrijving ‘1 

Copere Visketel met Deksel’ (scheepswrakken K 64, L 84 en K 45 Oostelijk 

Flevoland, dossiers Centrum voor Scheepsarcheologie). 

 

Het andere kook-, stoof- en bakgerei uit de ventjager bestaat uit: 

 

• een hoge en gesteelde rood aardewerken pan met deksel en een fragment van 

een zelfde exemplaar. Naast koken ook in het bijzonder geschikt voor het 

stoven (en eventueel bakken) van voedsel; 

• een (rood) koperen platte koekenpan met ijzeren steel waar een houten 

handvat in gezet kon worden. De binnenkant is vertind, aan de buitenkant 



zijn rechts naast de steel vier kruizen ingekrast, vermoedelijk voor de sier. 

De pan heeft  een diameter van negenentwintig cm en is zwaar beroet aan      

de buitenkant;  

• twee rood aardewerken koekenpannen met een diameter van respectievelijk  

27.6 en 23 cm, beide met een schenklip links en haaks op de steel (voor een 

rechtshandige gebruiker) en aan de buitenkant eveneens een vettige 

roetaanslag; 

• twee gesteelde komvormen op drie knobbelvoetjes, eveneens met een 

schenklip links en haaks op de steel en aan de buitenkant beroet. De 

diameters zijn respectievelijk 18.5 en 25 cm.  

 

De koperen ketel met schuimspaan, de drie koekenpannen, de twee hoge 

steelpannen en de twee gesteelde komvormen zijn allen te gebruiken voor het 

bereiden van vis. De kookpot lijkt daar minder geschikt voor. Ze hebben wel 

allemaal een (vettige) en opvallende roetaanslag, die aanduidt dat er rijkelijk olie of 

vet bij de bereiding van het voedsel werd gebruikt. 

 

Het aantal voorwerpen waarin kon worden gebakken, gestoofd of gebraden lijkt zich 

niet te verhouden tot de slechts vier kleine rood aardewerken etensbordjes en de 

vier tinnen lepels. Twee bordjes vertonen veel slijtage en waren dus al oud bij het 

vergaan van het schip. Drie van de vier tinnen lepels waren nieuw en ongebruikt en 

hingen in een lepelrekje tegen de bakboordzijde in het woonverblijf. Verder werd 

slechts één rood aardewerken kommetje gevonden waaruit kon worden gedronken. 

 

De bordjes, de lepels en het kommetje en ook de twee maten schoeisel die zijn 

aangetroffen doen vermoeden dat de (vaste) bemanning uit twee of hooguit drie 

personen heeft bestaan. 

 

Het verhoudingsgewijs grote aantal braad- en bakpannen is in dit geval misschien 

te verklaren door te veronderstellen dat niet alleen voor de bemanning vis werd 

bereid. Ook voor meerdere personen bijvoorbeeld de verkoop van gebakken vis op of 

bij een markt. 

 

De reeds eerder genoemde incomplete grote witte majolica schotel kan naast het 

gebruik als deksel op de koperen ketel ook als dienschaal zijn gebruikt. Deze 

functie mogen we ook veronderstellen voor de grote in blauw, licht mangaan en geel 

gedecoreerde Noord-Nederlandse majolica schotel. De gevonden vergiet (‘gatepetiel’) 

van rood aardewerk werd vrijwel zeker gebruikt voor het laten uitlekken van 

gebakken en/of gekookte of gestoofde vis. De gedraaide houten schaal, met in de 

rand drie ingekerfde kruisjes is mogelijk gebruikt om de olie op te vangen die door 

de vergiet lekte. 

 

De drie fraaie groenen flessen van verschillend formaat en de twee 

baardmankruikjes zijn gebruikt voor het bewaren van vloeistoffen. Twee flessen en 

een baardmankruik waren nog gevuld. Wat ze bevatten is nog niet onderzocht. Het 



is zeer goed denkbaar dat in de flessen en kruiken olie heeft gezeten voor het 

bakken van vis. 

 

Een fles vrijwel vergelijkbaar met het grootste exemplaar met medaillon is te zien op 

het schilderij ‘Herderlijke vermaning’ van Jan Steen. De onderste helft van de fles 

op het schilderij is echter boller. Dit geldt ook voor de flessen die Schrijver toont. 

Schrijver dateert de flessen respectievelijk eerste helft zeventiende eeuw en rond 

1600. De afgebeelde flessen hebben één oor dat bij de flessen uit het schip alleen 

bij de twee kleine exemplaren het geval is. Eén van de twee baardmankruikjes voert 

het medaillon op de buik van tal 1688. 

 

De twee kleine gietijzeren krukgewichten met boven op een loden kraag 

ondersteunen de gedachte dat naast het transport van levende vis in de uit drie 

compartimenten bestaande bun vanaf het schip ook (verse en of gebakken) vis werd 

verhandeld. Op één van de gewichten zijn er van het grote aantal aangebrachte 

ijkmerken nog twee leesbaar. Ze geven de jaartallen 1658 en 1667. Een rond 

merkje toont een gans of iets dergelijks. Op het andere gewicht staan in de loden 

kraag een letter A en 111. Ze wegen respectievelijk 

negenduizendzevenhonderdvijfentwintig en dertienhonderdtweeentachtig gram wat 

oorspronkelijk voor twintig en drie (Amsterdamse?) ponden zal hebben gestaan. 

 

Het onderzoek van schip en inventaris is nog niet afgesloten. Met enige 

voorzichtigheid kan voorlopig aan Amsterdam als thuishaven of marktplaats 

worden gedacht. Het wapen van Amsterdam op de vier tinnen lepels en de drie 

kruisjes op de houten schaal doen de gedachte daar naar uitgaan. Dergelijke 

‘duurdere’ tinnen objecten kocht men vroeger meestal bij een vertrouwd adres in de 

eigen woonplaats. 

 

Het reeds genoemde jaartal 1688 op de baardmankruik, maar vooral een tal met 

1695 op een tonduig dateren het vergaan van het schip post quem. De algemene 

datering van andere dateerbare voorwerpen uit de inventaris zijn daar niet mee in 

tegenspraak en duiden aan dat de ramp zich waarschijnlijk rond 1700 zal hebben 

voltrokken. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de bodem van de Zuiderzee  
 
 
 
 
Nergens in Flevoland komt het samenspel tussen land en water zo goed tot uiting 

als juist in de Lepelaarplassen en het Wilgenbos. Dat begint al met de reis erheen, 

als u via de Oostvaardersdijk komt aanrijden. Aan de ene kant de blikkerende 

uitgestrektheid van het Markermeer en aan de andere kant wuivende rietlanden en 

wilgenbossen. Ogenblikkelijk maakt zich maakt zich het ware natuurgevoel van u 

meester. 

 

Het is ongelooflijk dat de natuurgebieden de Lepelaarplassen en het naastliggende 

Wilgenbos nog zó vogelrijk zijn. Want het zestienhonderd hectare grote gebied 

wordt aan de zuid- en westzijde begrensd door de bebouwing van Almere-Stad. 

Ondanks de prille ontstaansgeschiedenis van het gebied en de nabijheid van de 

mens ontstonden er echte wetlands ofwel uitgestrekte moerasgebieden met plassen 

afgewisseld door bos- en rietlanden zoals die tienduizenden jaren geleden ook in 

onze streken te vinden waren. 

 

Daardoor heeft zich in de Lepelaarplassen een ongelooflijke vogelrijkdom kunnen 

handhaven. Zo kunt u in de Lepelaarplassen verrast worden door de pijlsnel over 

het water scherende ijsvogel maar evengoed maakt u kans de machtige zeearend 

boven het gebied zijn zweefvlucht te zien uitvoeren. En in de dichte begroeiing van 

het terrein kunt u allerlei bijzondere zangers zien en horen waaronder de 

blauwborst, het baardmannetje, de sprinkhaanzanger, nachtegaal, grasmus, putter 

en de kneu. In het voorjaar maakt u kans om langs het fietspad de in Nederland 

zeldzame roodmus en buidelmees tegen te komen. Wie nog nooit een zaagbek, 

zomertaling, watersnip, purperreiger of exotische gasten als de heilige ibis, grote- of 

kleine zilverreiger, steltkluut, vorkstaartplevier of koereiger heeft gezien die moet 

zichzelf al helemaal tracteren op een wandeling. Vanuit bezoekerscentrum De 

Trekvogel naar de observatiehut aan de Lepelaarplassen kunt u de vogels zien. Wat 

er vanuit De Lepelaarhut te zien is kan nog het best omschreven worden als de Hof 

van Eden voor natuurliefhebbers: een uitgestrekte watervlakte, omzoomd door 

wilgen en riet waarop honderden watervogels liggen te dobberen, zich onbespied 



wanend door de mens. 

 

Hoe komt het dat er zoveel (water) vogelsoorten voorkomen in de Lepelaarplassen? 

Dat komt doordat het gebied grenst aan het Markermeer en ook nog eens midden 

in een belangrijke Europese vogeltrekroute ligt. De Lepelaarplassen zijn daardoor 

een belangrijke rust- en foerageerplaats voor trekvogels van allerlei pluimage. En 

wat voor een foerageerplaats! De plassen zijn nergens veel dieper dan een meter en 

de bodem wordt gevormd door een metersdikke laag slappe klei die in deze 

voormalige zandwinput is gespoeld voordat in 1968 Zuidelijk Flevoland werd 

drooggemalen. Het is een zeer voedzame bodem voor watervlooien, duikerwantsen, 

stekelbaarsjes, slakjes en ander klein gedierte in het water die op hun beurt weer 

een optimaal voedsel vormen voor een groot aantal soorten vogels. 

 

De Lepelaarplassen en het Wilgenbos zijn ontstaan toen de polder nog helemaal 

geen polder was. Voorheen waren het zandwinputten op de bodem van het 

voormalige IJsselmeer ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de 

Oostvaardersdijk. Na de drooglegging ontstond er een uitgestrekt plassengebied 

met daaromheen spontaan ontluikend rietland en wilgenbos.  

 

Even ten zuidoosten van de Lepelaarplassen liggen de Noorderplassen. Daar is het 

precies andersom gegaan: deze plas ontstond namelijk jaren later nadat de polder 

een feit was en de gemeente zand nodig had om de wijk Almere-Stad te 

ontwikkelen. Het water van de Noorderplassen is veel dieper: zo’n vijftien meter 

terwijl de ‘architectuur’ van het gebied ook strakker is. 

 

‘Het ware natuurgevoel’. Daaraan kunt u zich in De Lepelaarplassen en het 

Wilgenbos helemaal overgeven want er zijn prachtige mogelijkheden gecreëerd om 

door te dringen in deze bijzondere wereld. Een deel van de Lepelaarplassen is het 

hele jaar toegankelijk via een aantal wandel- en fietsroutes waarbij de 

observatiehut van de Lepelaarplassen natuurlijk een belangrijke trekpleister is. Een 

deel van de gebieden is permanent gesloten vanwege een gevaarlijke moerassituatie 

of om verstoring van schuwe vogels te voorkomen. Het startpunt voor de wandeling, 

ook in het Wilgenbos of fietstocht is het bezoekerscentrum De Trekvogel aan de 

Oostvaardersdijk naast het gemaal De Blocq van Kuffeler. De fietsroute tussen de 

Natte Graslanden en de Lepelaarplassen is afgesloten van 1 maart tot 1 augustus. 

Dit om absolute rust voor broedende vogels te waarborgen. Even ten noordoosten 

van de Lepelaarplassen ligt Het Wilgenbos. Ook dit gebied bestaat uit een door riet 

en wilgenbomen omzoomde voormalige zandwinput. Er zijn op strategische plekken 

uitkijkschermen geplaatst zodat u de watervogels op de plas onopgemerkt kunt 

bespieden. 

 

Sinds 1986 is Het Flevo Landschap de particuliere natuurbeschermingsorganisatie 

voor de provincie Flevoland. Het Flevo Landschap is aangesloten bij De 

Landschappen, het samenwerkingsverband van de twaalf provinciale 

Landschappen. De stichting beheert en ontwikkelt inmiddels ruim 4500 ha aan 



bos, landschapselementen en natuurgebieden. Het Flevo Landschap wordt 

financieel gesteund door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 

de Provincie Flevoland en sponsors als de Nationale Postcode Loterij. Regelmatig 

worden er in de bossen en natuurgebieden excursies gehouden bijvoorbeeld in het 

Larserbos, Schokland, natuurpark Lelystad, de Lepelaarplassen en Pampushout. 

 

Het Larserbos is een natuurgebied met driehonderd hectare aan 

recreatiemogelijkheden. Er zijn twee bungalowparken voor familieplezier. Twee 

wandelroutes doorkruisen het Larserbos, één met een lengte van vijf, de ander met 

een lengte van zeven kilometer. Wielewalen, zanglijsters, Vlaamse gaaien en kool- 

en pimpelmezen begeleiden u op uw tocht. 

 

Natuurpark Lelystad is een avontuurlijk natuurgebied van ongeveer vierhonderd 

hectare, met wilde dieren die zich ondanks de raster gedragen alsof ze in de vrije 

natuur leven. Veilige ontmoetingen met een otter, eland, wisent, wild zwijn of 

przewalskipaard zijn eerder regel dan uitzondering. 

 

‘Het Observatorium’ is een beroemd kunstwerk van Robert Morris aan de 

Swifterringweg. Zijn Land Art vormt een prachtig geheel met de omgeving. Op deze 

unieke plek kunt u in het landschap de ritmes van dag en nacht en de wisselingen 

der jaargetijden beleven. Hier wordt elk jaar met het Festival Sunsation de komst 

van de zomer gevierd. 

 

Kunstenaar Pieter Sleegers is de maker van het grootste landschapskunstwerk in 

ons land. Zijn kunstwerk van golvend gras heet ‘Pleisterplaats de Aardzee’, een 

vorm van Land Art. Deze kunstvorm ontstond in de jaren zeventig als nieuwe 

variant van beeldende kunst. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koude roofvogels 
 
 
 
 

Sinds 1992 wordt binnen een samenwerkingsverband tussen SOVON- district 

Flevoland en de vogelwerkgroepen in Flevoland een midwintertelling van alle in 

Flevoland voorkomende roofvogels gehouden. 

 

De Vogel- en Natuurwacht ‘Zuid Flevoland’ houdt daarnaast in december een 

zogenaamde ‘voortelling’. Een mix van ervaren en minder ervaren vogelaars in een 

team maakt het dat er op zo’n dag veel te zien en te leren valt. De gegevens worden 

verzameld en toegestuurd aan SOVON. In Zuidelijk Flevoland verzorgt Jan 

Boshuizen al jaren de coördinatie. De ontwikkeling van het landschap in Flevoland 

heeft onmiskenbaar invloed gehad op de overwinterende roofvogels. Daarnaast 

spelen factoren van nog grotere schaal op de aantalontwikkelingen. 

 

Er wordt gebruik gemaakt van de integrale gebiedstelling met kartering. Dat 

betekent dat vrijwel het gehele Flevolandse grondgebied wordt gedekt. De tellingen 

worden voor het grootste deel vanuit de auto en buiten de stedelijke bebouwing 

gedaan. In groepen van twee tot vier personen wordt een toegewezen gebied geheel 

of roofvogels afgezocht. Plaats, terreintype, gedrag, soort, tijd en km-afstand 

worden genoteerd. De tellingen vinden plaats medio december en eind januari 

begin februari. Gezien de aard van de telling, het oppervlakte van het telgebied en 

de grote niet of nauwelijks te tellen natuurgebieden (Oostvaardersplassen, 

bosgebieden buiten de met auto toegankelijke wegen) kunnen we gerust stellen dat 

de gepresenteerde aantallen geen absolute aantallen zijn maar wel zeer bruikbaar 

als indicator van de aantalontwikkelingen. Als voorbeeld: in recente jaren broeden 

vijftig tot zestig paar haviken in Zuidelijk Flevoland. Van deze standvogel zijn in de 

winter naar schatting minimaal tweehonderd vogels in Zuidelijk Flevoland aanwezig 

(2x50=2x50 jongen). Toch worden slechts vijftien haviken geteld. Nu is de havik een 

doorgaans wat teruggetrokken soort. Van de buizerd zal een hoger aandeel van de 

aanwezige vogels worden gezien maar het blijft onduidelijk welk aantal werkelijk in 

Flevoland overwintert. 

 

Het zal duidelijk zijn dat door de weersomstandigheden een reguliere telling in de 



wintermaanden met regelmaat in het water zal vallen. Om organisatorische 

redenen bleek het onmogelijk om bij plotseling slecht weer vooraf alle telgroepen te 

herroepen zodat ook bij slecht weer steeds is geteld. Met name slecht zicht en 

harde wind zijn spelbrekers bij het tellen van roofvogels. In de eerste situatie gaat 

de telling de mist in doordat de vogels op grotere afstand simpelweg niet worden 

gezien. In de tweede situatie zoeken veel vogels de dekking op en blijven aan de 

grond zodat stormachtige discussies oplaaien over het nut van de telling. 

 

De enige keer dat een rode wouw op de roofvogeltelling is gezien was op 14 februari 

1988. Het betrof een overwinterend exemplaar op de vuilstortplaats Braambergen 

in Almere; de vogel werd gezien van 11 november tot 12 maart. 

 

In december werd vanaf 1996 vrijwel jaarlijks één zeearend geteld. Alleen in 1999 

(straffe wind) ontbrak deze krent in de roofvogelpap. Blijkbaar zijn in december nog 

niet alle zeearenden in Nederland gearriveerd want op de jan-feb telling werden 

vaker meerdere vogels geteld. Met name de jaren 1998-2002 waren productief met 

respectievelijk 3, 2, 0, 1 en 3 vogels. 

 

De bruine kiekendief is een van die roofvogelsoorten waarvan het grootste deel 

Nederland in de winter verlaat om warmere streken op te zoeken. Als het weer 

echter niet te bar wordt en er voldoende voedsel is worden soms enkele 

overwinterende vogels gezien. 

 

De blauwe kiekendief: een groot deel van de Nederlandse broedvogels blijft in eigen 

land, maar krijgt bovendien bezoek van vogels uit Scandinavië. De Nederlandse 

broedpopulatie is sinds het midden van de jaren 90 van de twintigste eeuw aan het 

slinken, wat ook zijn weerslag heeft op de achteruitgang in Flevoland. Het leidt 

echter geen twijfel dat de achteruitgang in Flevoland toch vooral ook zijn oorsprong 

heeft in het ‘volwassen worden’ van Flevoland. Ruige terreinen hebben 

plaatsgemaakt voor bebouwing en hoog productieve agrarische gronden waar iedere 

vierkante meter telt. Met name de jan-feb tellingen laten een forse achteruitgang 

zien van gemiddeld vijfentwintig vogels naar vijf vogels. 

 

De havik is een standvogel waarvan alleen de jonge vogels enig zwerfgedrag aan den 

dag leggen. Verder is de plaatselijke stand sinds de jaren tachtig behoorlijk 

gegroeid. Een piek in 1992-1993 en vervolgens een daling tot 1999 waarna weer 

een groei inzette; als iets in tegenspraak is met het verwachtingspatroon dan zien 

we het hier! Nu kunnen we het afdoen met de stelling dat hier sprake is van toeval, 

maar lekker zit het mij niet. Het is dan ook gelukkig dan de jan-feb telling waarbij 

gegevens over een langere periode beschikbaar zijn, meer in overeenstemming is 

met de verwachting. De aantallen uit 1999, 2000 en 2002 zijn in vergelijking met 

2001 echter moeilijk verklaarbaar. 

 

De sperwer is deels een standvogel, deels brengen noordelijke vogels de winter bij 

ons door. Van de sperwer zal maar een klein aantal Flevolandse vogels 



daadwerkelijk worden geteld. Dit heeft vooral te maken met het jachtgebied van 

deze soort dat maar een geringe overlap heeft met de telgebieden. Het stedelijk 

gebied wordt niet geteld en bosgebieden worden maar deels gedekt. Daarbij komt 

nog dat vanwege de grote oppervlakten vooral vanuit de auto roofvogels worden 

gezocht. Het gehoor is één van de makkelijkste manieren om (jagende) sperwers te 

vinden is van groot belang. Een jagende sperwer resulteert namelijk altijd in een 

groot aantal alarmerende vogels; een vogelaar weet dan waar hij op moet letten. 

Toch worden jaarlijks aardige aantallen sperwers geteld (gemiddeld 12.2 in 

december en 7.8 in jan-feb. Met name de jan-feb telling laat een duidelijke groei 

zien, deze groei is in de decembertelling minder duidelijk aanwezig. Dit heeft echter 

naar verwachting te maken met het feit er geen oudere decembertellingen zijn. De 

aantallen voor 1992 zullen in december ook wel lager hebben gelegen. De groei is 

vrijwel zeker te verklaren uit het verder begroeid en bebouwd raken van Zuid 

Flevoland waarmee het geschikte jachtgebied voor de sperwer ontstond. Ook zal de 

plaatselijk broedpopulatie een aardige groei hebben doorgemaakt, hoewel daarover 

weinig kwantitatieve gegevens bekend zijn. Dat de aantallen waargenomen vogels 

bij slecht weer aanzienlijk teruglopen blijkt wel uit de jan-feb grafiek in de jaren 

1993 (harde wind) en 1997 (mist). 

 

De torenvalk is van algemene roofvogel het zorgenkindje geworden. Nog maar een 

derde van de aantallen uit het begin jaren negentig wordt tegenwoordig geteld. Van 

de veldmuispieken zoals deze in de Avifauna van Nederland worden genoemd zien 

in 1989, 1990 en 1996 terug in de tellingen. De driejarige muizencyclus zien we 

helemaal niet in de gegevens terugkomen. Ook als broedvogel heeft de torenvalk 

veel terrein prijs gegeven. 

 

De buizerd is op alle dagen de meest getelde roofvogel in Flevoland gebleken. Ook 

als broedvogel geldt deze vogel als de meest succesvolle en algemeenste roofvogel. 

De soort laat zich bij redelijk weer uitstekend tellen. De jan-feb telling lijkt een 

stijgende lijn te vertonen. Dat is geen verrassing gezien de groeiende broedpopulatie 

in Nederland. Ook de Flevolandse populatie zit in de lift. Toch zal de buizerd zijn 

beste tijd hebben gehad. Het areaal buizerdland zal in de polders verder 

zienderogen afnemen, de veldmuispieken zullen afvlakken (dat is vermoedelijk al 

aan de gang) en de broedresultaten zijn de laatste jaren ook niet geweldig. Ook voor 

2003 wordt algemeen verwacht dat zich weer een matig jaar zal aandienen. 

Tekenen is in ieder geval dat erg weinig onvolwassen vogels in de afgelopen winter 

aanwezig waren (doorgaans is de helft tot driekwart van de aanwezige vogels een 

half jaar oud, nu slechts een kwart) en de voor ringonderzoek gevangen adulte 

dieren niet bepaald aan zwaarlijvigheid lijden. Dat de decembertelling een minder 

uitgesproken trend laat zien, heeft zijn oorsprong in het feit dat deze relatief kortere 

periode vrijwel geheel de topjaren van de buizerd in Flevoland bestrijkt. Van de 

buizerd is algemeen bekend dat deze de driejarige (soms vierjarige) veldmuiscyclus 

volgt. Deze lijken ook in de jan-feb telling te zien maar de slechtweertellingen 

maken een harde uitspraak hierover te precair. 

 



De aantallen en trend van de smelleken zijn door de geringe aantallen en lage 

trefkans niet goed met een integrale gebiedstelling in beeld te brengen. Wat voor de 

grote zeearend geldt, geldt dus ook voor de kleinste roofvogel. De aantallen van de 

decembertellingen schommelen tussen nul en zes (gemiddeld 2.4 vogels per telling) 

en van de jan-feb tellingen tussen de nul en drie vogels (gemiddeld 1.4 per telling). 

Er is echter geen aanleiding om te veronderstellen dat het lagere gemiddelde aantal 

in de jan-feb tellingen een reële afspiegeling is van de werkelijkheid. De doortrek is 

namelijk doorgaans in december al uitgedoofd. 

 

De betrouwbaarheid van tellingen als deze is niet boven iedere twijfel verheven. 

Naast de weersinvloeden zijn zaken als ‘inter-tellervariatie’ van belang. Er wordt 

gestreefd naar een zo lang mogelijke teller-telgebied verbintenis maar in de 

tussentijd zijn toch tellers gestopt. Ook de vaste krachten leren in de loop der jaren 

beter hun telgebied uit te kammen waardoor de gegevens wat kunnen worden 

vertroebeld. Verder is de inkrimping van de oppervlakten telgebied een complexe 

factor. Het is niet zo dat als terreinen niet meer praktisch bereikbaar zijn deze ook 

direct geen roofvogels huisvesten. Deze moeilijk in beeld te brengen 

landschapsveranderingen zijn van groot belang. Het oppervlak aan leefgebied voor 

roofvogels wordt beperkt door de immer voortrazende stedelijke bebouwing. In die 

zin zouden de tellingen goed in beeld brengen hoe de stand van overwinterende 

roofvogels zich aan het dynamisch Flevoland aanpast. Voorafgaand aan bebouwing 

worden echter aanzienlijke oppervlakten landbouwgebied uit productie gehaald. 

Dat betekent verhoging van de roofvogelstand; doorgaande wegen worden 

afgesloten, nog meer roofvogels. Daarna neem langzaam de menselijke activiteit toe 

en binnen no-time is weer een woonwijk uit de grond gestampt en de roofvogels 

verdwijnen. We weten simpelweg weinig hoe deze ontwikkelingen de telresultaten 

beïnvloeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorjaar in de Buitenhout 
 
 
 
 

Tussen de A6 en de Bloemenbuurt in Almere Buiten ligt een bescheiden bosgebied, 

de Buitenhout. Ieder voorjaar ziet men in de heggen en vlierstruiken nesten met 

eitjes, blauwgroen met donkere vlekken. Het vinden van de nestjes is helemaal niet 

zo moeilijk. Doordat er ineens een merel opvliegt ziet men vrij gemakkelijk het nest 

tegen een boomstam zitten. Het lijkt veel op dat van de zanglijster maar het is 

minder hoog. Een merel gebruikt soms zelfs een oud nest opnieuw. Simpel en klein 

vindt men het nestje van de zwartkop gemaakt van verdroogde plantenstengels en 

met witte pluisjes aan de buitenkant bekleed.  

 

De eitjes zijn crèmekleurig met bruine vlekken. Het nest van de heggenmus lijkt wel 

wat op dat van de merel maar het kommetje ervan is veel ondieper en de fel 

blauwgroene eitjes liggen in mos. Het nestje van de winterkoning bestaat 

hoofdzakelijk uit oude bladeren het is bolvormig met de ingang aan de zijkant. De 

binnenkant is bekleed met mos. De reigers zijn weer terug in het sparrenbosje; ze 

maken vreselijk kabaal daar hoog in de bomen. Ook zijn de wielewaal en de 

koekoek zoals ieder jaar te horen. In de Almeerse bossen hoort en ziet u tijdens een 

wandeling echter nog veel meer vogels. 

 

In een pioniersgebied hoort men jarenlang van ‘eerste’ waarnemingen. Zo 

langzamerhand stabiliseert zich het landschap in Flevoland en wordt het tijd voor 

de bewoners van de ouder wordende bossen. Het is volkomen zeker dat de 

boommarter zich in Flevoland aan het vestigen is. Enerzijds omdat hij op de 

aangrenzende Veluwe voorkomt en anderzijds omdat het echte trekkers zijn. Ze 

zwerven kilometers van huis en zien niet op tegen lange afstanden door vlak en 

boomloos gebied. Ze komen voor waar voedsel is: de kleine zoogdieren en vogels. 

Voor het werpen van de jongen prefereren ze een veilige holte in een dikke boom 

zoals die in de oudere bossen van Nederland door spechten gemaakt worden. Zo 

langzamerhand mogen we de boommarter al wel tot de inheemse fauna van 

Flevoland rekenen. 

 

De boommarter is een roofdier dat heel behendig kan klimmen in de kruinen van 



bomen. Ondanks de naam brengt hij echter veel meer tijd door op de grond. Ze 

hebben de grootte van een poes met een flinke pluimstaart. Meer dan tweemaal zo 

groot als een eekhoorn zijn het flinke dieren. In de winter tot eind april zijn ze 

vaalbruin; daarna zet de zomervacht door en worden ze donker chocolade kleurig, 

bijna blauwzwart. De bef is geel oranje met wat bruine vlekken. Elk individu heeft 

een eigen patroon aan vlekken. Met de scherpe klauwen klimmen ze razendsnel 

bomen heen en weer. Bij het dalen zetten ze de klauwen van de achterpoten zo’n 

meter of twee boven de grond (achteruit) vast in de boom en maken aldus een 

duidelijk herkenbaar remspoor in de schors. De rustplaatsen bevinden zich 

hoofdzakelijk in grove dennen. Ook holle stammen van afgebroken bomen worden 

gebruikt ondanks de grote kans op inregenen. Vaak liggen marters gewoon op 

takken te slapen. Omdat het in principe nachtdieren zijn valt men maar zelden het 

geluk ten deel een boommarter waar te nemen. Wil men boommarters zien dan 

moet men dus eigenlijk eerst een nest vinden. Als de jongen opgroeien moet de 

moeder echter ook overdag op jacht om ze te kunnen voeden. In die periode is er 

een kans ze te observeren. 

 

Boommarters zijn in de jaren 90 van de twintigste eeuw een paar maal gevonden in 

Flevoland. In de laatste jaren lijken in het Kuinderbos en het Voorsterbos een 

aantal meldingen op voortplanting te wijzen. Nabij Lelystad is een (waarschijnlijk 

zogend) wijfje helaas dood gevonden. In de Noordoostpolder zijn steenmarters 

gezien; dus als men een ‘marter’ ziet is het niet altijd een boommarter. De 

verschillen met de steenmarter zijn subtiel; een steenmarter heeft kleinere oren, 

een wittere bef die zich meer naar de poten uitbreidt en een lichtere neus. Een 

lichte ondervacht die door de lichtbruine bovenvacht heen schemert. 

 

Sinds juli 1988 is dankzij KNNV-leden (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 

Vereniging afdeling Lelystad) bekend dat de ringslang in het Oostvaardersveld 

(Praambos) voorkomt. Vrijwilligers van Landschapsbeheer Flevoland hebben in dit 

terrein al enkele jaren drie broeihopen voor de ringslang liggen en controleren deze 

eenmaal per jaar. In april 2003 werden in een van die broeihopen 1145 eieren 

gevonden. Een nieuw record! Het Oostvaardersveld is in Oostelijk en Zuidelijk 

Flevoland het enig bekende voortplantingsgebied. De jonge ringslangen zijn dus 

naast het op standhouden van de populatie in het Oostvaardersveld ook van groot 

belang voor de uitbreiding naar andere gebieden in Flevoland. Flevoland zal dus 

heel zuinig moeten zijn met de populatie in het Oostvaardersveld! 

 

Hans Raaijmakers hoorde tijdens een broedvogelinventarisatie op 22 april 2003 in 

het Harderbos, Zuidelijk Flevoland ’s ochtend luid gepiep uit een boom komen. 

Omdat hij ook actief is in de bossen rond Leuvenum op de Noord-Veluwe, herkende 

hij dit meteen als rosse vleermuizen. Omdat hij weet dat je er bij vleermuizen snel 

bij moet zijn is hij ’s avonds meteen de uitvliegers gaan tellen. Het waren er 

zeventien en inderdaad rosse vleermuizen. Het is de eerste vleermuisboom van 

Flevoland; het bos is nu vijfendertig jaar oud en blijkbaar is een dode populier 

(waar hij inzat) dan toch al voldoende om een kolonie te herbergen. 



 

De gemeente Lelystad heeft allerlei plannen met gebiedjes in haar regio. Door de 

inwerkingtreding van de Flora- en Faunawet moet en wil de gemeente meer weten 

over de natuurwaarde in deze terreinen. Daarom heeft de gemeente enkele 

ingenieursbureaus in de arm genomen om deze natuurwaarde in kaart te brengen. 

Een van de soorten die onderzocht moet worden is de rugstreeppad. Een soort die 

zwaar beschermd wordt dankzij de Europese Habitatrichtlijn. Uit het lopende 

onderzoek is al vast duidelijk geworden dat de rugstreeppad op enkele plaatsen in 

de verschillende onderzoeksgebieden voorkomt. Er zijn door Frank Boïnk enkele 

waarnemingen verricht in Lelystad-Haven en bij het voormalig zwembad De 

Schoener. 

 

Er waren in 2003 weer enkele meldingen van groepen aalscholvers die hun 

toevlucht zochten in de binnenwateren. Vaarten en grote vijvers werden soms 

plotseling door een groep van honderden aalscholvers op vis afgestroopt. Een 

imposant gezicht. Ook de jonge zangvogels zullen het niet best hebben gehad. Door 

het slechte weer waren de insecten vaak langdurig niet actief. Als ik zie hoe vaak de 

koolmezen in de tuin met een rups naar de nestkast komen; moeten ook andere 

insecteneters veel voer aanvoeren om de hongerige magen te kunnen stillen. Ook de 

broedende weidevogels en pleviertjes hebben het moeilijk gehad. De jonge 

weidevogels zijn nestvlieders en moeten zelf proberen aan hun kostje te komen door 

het vangen van vliegjes en andere insecten op de bodem en van grashalmen en 

planten. Door het natte gras zijn veel van deze donsbolletjes onderkoeld geraakt. 

Ook de nog broedende weidevogels maakten soms barre tijden door. Kieviten, 

grutto’s, tureluurs, watersnippen, graspiepers, bontbekplevieren e.d. maken hun 

nest vaak op natte graslanden, drooggevallen slikplaten of in greppelkanten. Door 

de vele regen van de afgelopen weken steeg in veel natuurterreinen de waterstand 

enkele decimeters en is een deel van deze nesten verloren gegaan. Een voorbeeld 

van een dergelijke ‘ramp’ was te zien op het graslandje bij het 

natuurinformatiecentrum De Trekvogel. Op dit graslandje broeden de laatste jaren 

een tiental kieviten en enkele tureluurs. De broedende kieviten zijn vanaf de 

Oostvaardersdijk in sommige gevallen goed op het nest te zien. Enkele dagen later 

zag ik één van deze kieviten omgeven door een grote watervlakte ‘op het water’ 

zitten broeden. Rond het nest had de vogel wat extra materiaal aangesleept. De 

eieren moeten deels in het water liggen: een triest gezicht. 

 

De Lepelaarplassen en het natuurinformatiecentrum De Trekvogel zijn niet meer 

over de Oostvaardersdijk te bereiken. De Oostvaardersdijk is afgesloten in verband 

met de versterking van deze dijk. Al langs grote delen van de dijk zijn door 

Rijkswaterstaat de wilgen gerooid. De dijk ziet er nu op die plaatsen akelig kaal uit. 

De trekvogels zijn de luwte langs de dijk kwijt; bij slecht weer benutten vooral 

zwaluwen de luwte van de bomen om aan voedsel te komen. Die mogelijkheid is 

lang grote stukken van de dijk verloren gegaan en over enkele maanden volgen de 

resterende stukken. Het vellen van de wilgen langs de dijk heeft inmiddels ook al 

enkele futen het leven gekost. Deze futen broeden in de Oostvaardersplassen maar 



zoeken voedsel in het Markermeer. Tot de velling van de wilgen werden de futen bij 

passage van de Oostvaardersdijk gedwongen hoger te gaan vliegen. Nu de wilgen 

verwijderd zijn vliegen ze laag over de dijk en vallen ten prooi aan het autoverkeer. 

 

Ook verder langs de Oostvaardersdijk heeft de natuur een tegenslag moeten 

incasseren. Destijds is in het Rijksbeleid opgenomen dat langs de Oostvaardersdijk 

een Ecologische Hoofdstructuur zou worden ingericht. Deze EHS zou een 

verbindingsas moeten vormen tussen het zuidwesten en het noordoosten van het 

land. De Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen vormden kerngebieden in deze 

EHS. Tussen deze natuurgebieden is na veel weerstand van de gemeente Almere 

uiteindelijk toch een ecologische verbindingsstrook aangelegd. Deze wordt ten 

zuidwesten van de Lepelaarplassen in de vorm van een Kwelzone nog twee km 

voortgezet maar eindigt dan in het bos. Het waterschap was tot voor kort bereid de 

natuurstrook nog iets door te trekken door in de (brede) strook langs de dijk een 

strookje rietruigte te laten staan. Ondanks de ‘groene wind’ die tegenwoordig bij de 

waterschappen lijkt te waaien is in het voorjaar van 2003 besloten deze smalle 

natuurstrook toch weer enkele malen per jaar te gaan maaien. 

 

In april 2003 kon men in Lelystad weer geregeld genieten van laag over de stad uit 

de noordoostelijke streken overvliegende grauwe ganzen. Er zijn  2003 weer vele 

duizenden grauwe ganzen die in het veilige rietland van de Oostvaardersplassen de 

rui willen doorbrengen. De grauwe ganzen krijgen trouwens steeds meer gezelschap 

van andere ganzen. Het aantal Nijlgansen neemt ook in Flevoland steeds grotere 

vormen aan en ook de Canadese gans lijkt zijn weg naar Flevoland te hebben 

gevonden. En de brandganzen blijven tegenwoordig in het voorjaar erg lang op de 

kortgrazige graslanden van de Oostvaardersplassen plakken. Tot eind april waren 

vanaf het Jan van den Boschpad en de Grote Praambult vele honderden 

brandganzen waar te nemen. In de omgeving van de Praamweg werd in mei ook 

geregeld een flamingo waargenomen. Ook werden er weer enkele visarenden in de 

Oostvaardersplassen en omgeving waargenomen. Naar het lijkt heeft het paartje 

visarenden dat vorig jaar (2002) met de bouw van een nest was begonnen toch van 

verdere plannen afgezien. Raven schijnen vaste voet te hebben gekregen in de 

bossen langs de randmeren en ook de grauwe klauwier en de roodborsttapuit lijken 

weer tot de Flevolandse avifauna te kunnen worden gerekend. Er werden door de 

vogelspecialisten ook weer tal van bijzondere gasten waargenomen. Dan gaat het 

om vogels als klapekster, rode en zwarte wouw, wespendief, stelkluut, 

roodkeelpieper, waterrietzanger, hop, poelruiter, bosruiter, Temmincks strandloper, 

steenloper, drieteenstrandloper. Er loopt, kruipt en vliegt nogal wat in Flevoland. 

Geniet ervan! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Structuurplan Almere 
 
 

 

Groeien, natuurgebieden behouden en aantrekkelijk recreatief en ecologisch 

waardevol groen ontwikkelen in de stad. Voor deze ingewikkelde opgave staat 

Almere. Tot 2010 moet deze stad groeien tot tweehonderdvijftigduizend inwoners. 

Daarna, afhankelijk van de wensen van rijksoverheid en groei van de bevolking, 

misschien wel tot vierhonderdduizend. Dat combineert lastig met behoud en 

versterking van waardevolle natuurgebieden in en rond de stadsgrenzen. Groei en 

behoud van natuur is niet onmogelijk. Vorig jaar kwam de gemeente Almere met 

een concept Structuurplan voor de ontwikkeling van de gemeente tot 2010 en een 

aanzet tot plannen voor na die tijd: tot 2030. 

 

In het voorontwerp Structuurplan kwam de natuur er bekaaid af, de natuur lijkt 

een bijrol te krijgen in het toekomstige Almere. Natuurlijk, de erkende 

natuurreservaten Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen en de verbinding tussen 

die twee werden op papier niet aangetast. Onvoldoende werd er echter rekening 

houdende met de druk die de groeiende stad en met name de bebouwing rond de 

Noorderplassen op beide gebieden betekent. Het bestuur van de Vogel- en 

Natuurwacht ‘Zuid-Flevoland’ pleitte daarom voor een betere zonering rond de 

Lepelaarplassen om bijvoorbeeld aalscholvers en lepelaars tegen de verhoogde 

recreatieve druk te beschermen. Bovendien stelde stichting dat de verbinding 

tussen de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen robuuster zou moeten worden 

dan de huidige strook. Voor nieuwe bedrijven zou er in dat deel geen plaats meer 

moeten zijn. Inmiddels heeft de gemeente op alle aanbevelingen en opmerkingen 

een reactie gegeven. 

 

Behoud van de Lepelaar- en Oostvaardersplassen blijft duidelijk een stiefkindje. 

Wettelijke bescherming van deze gebieden wordt natuurlijk erkend maar uit de 

reactie blijkt geen ambitie om de natuurwaarden van de beide gebieden te 

versterken. Ook op voorstellen die zijn gedaan voor betere bescherming door 

zonering blijft de gemeente onduidelijk. De stichting Vogel- en Natuurwacht 

reageerde ook op ideeën van de gemeente voor het buitendijks bouwen bij de 

IJmeerdijk en Pampushaven. De plannen hierover spelen met name na 2010. De 

Vogel- en Natuurwacht is hier nog steeds negatief over in verband met het belang 

van IJmeer en Markermeer voor verschillende soorten duikeenden. Niet voor niets 



is dit gebied aangewezen als belangrijk vogelgebied. De gemeente houdt voor het 

buitendijks bouwen alle mogelijkheden echter open. Bovendien lijkt ze niet van 

plan om op voorhand al af te zien van buitendijks bouwen gezien de status van het 

gebied. 

 

Enerzijds is Almere trots op haar in de schoot geworpen ‘topnatuur’, anderzijds 

weet ze die schat slecht te combineren met de groei. Voor het stedelijk groen en de 

parkbossen lijkt de gemeente wat meer oog voor de ecologische waarden te krijgen. 

Naast een kwalitatieve verbetering van de recreatieve voorzieningen wil de gemeente 

voor deze gebieden ook een zogenaamd ecologisch masterplan ontwikkelen. Daarbij 

wordt de kennis van de stichting Vogel- en Natuurwacht over de natuurwaarden 

van en in de stad betrokken. Daarover zijn inmiddels al de eerste contacten gelegd. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broedvogels: een kwart eeuw 

verandering 
 

 

 

 

Flevoland... natuurland! Op de vruchtbare gronden van de nog jonge Flevopolders 

ontwikkelt zich een uniek planten- en dierenleven. Nadat mensenhanden het 

poldergebied hebben ‘aangekleed’ met alle denkbare voorzieningen; om het leven en 

wonen in Flevoland voor een ieder zo aangenaam mogelijk te maken komt de 

natuur in actie en doet alles nog eens dunnetjes over. 

 

De natuur bouwt voort op wat haar gegeven werd door mensenhanden. Wat 

betekent dat voor de polders? Onnoemelijk veel! Dat betekent dat de machinaal 

aangeplante grootschalige bosterreinen reeds na een jaar of tien ècht gaan leven. 

De grond wordt bevolkt door tientallen soorten wilde planten die er nooit door de 

mens werden ingebracht. Orchideeën beginnen te groeien en vele soorten varens 

woekeren over de bodem en ongekend grote aantallen paddestoelen gaan de bossen 

bevolken. Insecten in bonte kleuren gonzen door het luchtruim en hier en daar 

steekt een groepje reeën het bospad over. Slechts in Zuid-Limburg en hier en daar 

bij de grote rivieren vinden we nog bossen die ook zo’n biologische rijkdom kennen! 

 

Het betekent echter nog veel meer. Flevoland kent enige grote natuurterreinen, 

gebieden die beschermd worden en daar een speciaal natuurbeheer kennen. Zo 

bezitten de Oostvaardersplassen nu zo’n grote biologische waarde dat zij in één 

adem worden genoemd met de Waddenzee en het Deltagebied. Internationaal staat 

dit natuurgebied zeer hoog aangeschreven... nog maar 50 jaar na zijn ontstaan. 

 

Daar, waar de steden werden gebouwd werd de natuur niet vergeten. Groene bos- 

en struikgordels en ook grote vijvers weven zich door Lelystad en Almere. Zij zorgen 

ervoor dat de natuur de kans krijgt haar nuttig werk te doen tot diep in het 

centrum van die steden. Konijnen, wezels en zelfs reeën vertonen zich regelmatig 

bij supermarkten en busstations. Deze dank zij de rechtstreekse verbindingen van 



het ‘stadse groen’ met het buitengebied. 

 

De natuur schildert zo op haar eigen wijze een ongekend groot aantal dieren en 

planten over het landschapsplan van Flevoland. Dankzij de vruchtbare gronden en 

de vele variaties in het terrein zullen de polders zich in de toekomst mogelijkerwijze 

kunnen ontwikkelen tot natuurgebieden van internationale betekenis. 

 

Van de jaren 1998 tot en met 2001 werden over heel Nederland broedvogels 

geïnventariseerd. Uit de vracht gegevens die dit heeft opgebracht werd de Atlas van 

de Nederlandse Broedvogels samengesteld. Nederland is in een kwart eeuw 

drastisch veranderd en dat is aan de broedvogels te zien. Rationalisering in de 

landbouw: meer bos, stadsuitbreidingen, minder gebruik van bestrijdingsmiddelen 

in de landbouw; het heeft invloed op de soorten en aantallen vogels. Het totaal 

aantal soorten steeg de afgelopen vijfentwintig jaar licht vooral door de toename 

van exoten. Zorgelijk is echter dat het juist de kritische soorten zijn waar het slecht 

mee gaat. De ortolaan en klapekster zijn verdwenen of staan op het punt om te 

verdwijnen zoals korhoen en duinpieper. Kritische soorten van natte graslanden als 

grutto, kemphaan, tureluur en watersnip hebben enorme klappen gekregen. 

Kortom: ook al zijn er meer soorten kan de atlas niet leiden tot de conclusie: ‘met 

de een gaat het wat beter dan met de andere’ dus ook niets aan de hand. 

 

Veel van deze veranderingen hebben te maken met het gewijzigde landschap en de 

daardoor ontstane andere leefgebieden voor vogels. Geen plek in Nederland die zo 

gewijzigd is in die vijfentwintig jaar als de Flevopolder. Ruige eindeloze rietvelden 

verschenen en verdwenen, akkers, keurig aangeplante bossen en de snel groeiende 

stad Almere kwamen er voor terug. Een enkel vogelrijk moerasgebied overleefde 

zoals de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. Die veranderingen ziet men in 

de vogelstand terug. Daar waar bijvoorbeeld de huismus landelijk van naar 

schatting een tot twee miljoen naar ruim een half miljoen broedpaar is gezakt; is 

die op de plek waar nu Almere ligt enorm toegenomen. Een enkele uitzondering als 

huismus daar gelaten volgt Flevoland aardig de landelijke trend. Het is in Flevoland 

echter vooral allemaal veel extremer. 

 

De afname van het aantal broedende rode lijstersoorten is in Flevoland fiks. De 

overgrote meerderheid van de blokken (gebied van 5-15 km) laat een achteruitgang 

zien, soms van wel tussen de elf en achttien rode lijstersoorten. In Flevoland is 

weinig meer over van het rijtje zomertaling, tureluur, grutto, kemphaan en 

watersnip. Zomertaling zat al niet in veel blokken maar is nog verder 

achteruitgegaan. Kemphaan verdween geheel uit de provincie Flevoland. Moeilijk te 

geloven van vijfentwintig jaar geleden zat de grutto nog in veel blokken; nu nog 

slechts in enkele net als de tureluur. Echt dramatische achteruitgang zien we 

bijvoorbeeld bij de velduil, daarvan broedden er in 1974 in Zuidelijk en Oostelijk 

Flevoland naar schatting honderdvijftig paar. Waarin de jaren zeventig Flevoland 

blijkbaar een geliefd oord voor velduilen was is de kaart van deze fraaie uil nu 

maagdelijk wit; er zit er geen één meer. 



 

Andere muizeneters van moeras- en open veld, kiekendieven is het niet veel anders 

vergaan. Van alle drie soorten, bruine, grauwe en blauwe zijn er nu minder. Vooral 

de blauwe kiekendief is teruggedrongen op een klein stukje: de 

Oostvaardersplassen. Eind jaren zeventig huisden er op de plekken waar nu 

mensen wonen of aardappels staan nog zo’n vijftig paar. De baardman is een 

andere vogel die korte tijd enorm profiteerde van de drooglegging. Deze schoonheid 

van het riet kelderde van naar schatting zevenduizend naar zo’n driehonderd tot 

achthonderd paar nu in de provincie Flevoland. Ondanks deze achteruitgang blijft 

Flevoland met ruim een kwart van de Nederlandse populatie, baardmanprovincie 

bij uitstek. 

 

Er zijn ook water- en moerasvogels in de provincie Flevoland die de afgelopen 

vijfentwintig jaar vooruit zijn gegaan. In 1977 waren er in heel Nederland nog 

drieduizend broedpaar aalscholver, nu broeden er alleen al in de Lepelaarplassen 

tussen de tweeduizend en vijfendertighonderd paar en in de Oostvaardersplassen 

ongeveer vijfduizend. Lepelaars en grote zilverreiger waren er vijfentwintig jaar 

geleden ook al niet in de polder. Verjaagd uit het Naardermeer door de vos vond de 

lepelaar nieuwe broedplekken in Oostvaarders- en Lepelaarplassen en de 

Waddeneilanden. Dat legde deze trots van ons land geen windeieren, waarvan zo’n 

honderdtachtig in de Flevopolder. De grote zilverreiger was er in de jaren zeventig 

nog helemaal niet. Tot 2000 broedde er een enkel jaar een enkel paartje. In 2000 

waren er plotseling elf paar waarvan tien in de Oostvaardersplassen. 

 

De echt grote verandering is natuurlijk die van de moeras- en ruigtevogels naar 

bos-, park- en stadsvogels. Bosvogels als havik en appelvink doen het uitstekend in 

de polder. Opvallend is dat de houtsnip en de wielewaal zuidelijk Flevoland ontdekt 

hebben maar in een groot deel van Oostelijk Flevoland weer zijn verdwenen. Dat 

ook de stad- en parkvogels spectaculair gestegen zijn spreekt voor zich. Ik noemde 

het voorbeeld van de huismus al. De stad en het park zijn sterk in opkomst. 

Groenling ontbrak vijfentwintig jaar geleden vrijwel in Zuidelijk Flevoland, nu is er 

geen blok meer groenlingvrij, dat geldt ook voor pimpelmees, tjiftjaf en 

boomkruiper. 

 

Het meeste rietland is omgezet in landbouw gebied en (nog) niet in stad en bos. 

Twee typische hoenders van het boerenland: patrijs en kwartel. Met de patrijs is 

het in de polder al niet anders dan in de rest van het land. Kwam die 25 jaar 

geleden in Oostelijk Flevoland nog in groot deel van de blokken voor; nu niet meer. 

De kleinste hoender, de kwartel verging het beter. In een groot deel van de polder is 

het nachtelijk roepje tegenwoordig te horen. In sommige delen zelfs in behoorlijke 

dichtheden. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Schepen vertellen verhalen 
 

 

 

 

In 1985 startte scheepsbouwmeester Willem Vos in Lelystad met de bouw van de 

‘Batavia’ volgens zeventiende eeuw procédé. Na de tewaterlating van dit VOC schip 

in 1995 werd, op wat inmiddels de Batavia-werf was gaan heten de kiel gelegd voor 

een tweede groot schip: het admiraliteitsschip ‘De Zeven Provinciën’. 

 

Met de historische reconstructies van de zeventiende eeuwse schepen heeft de 

Batavia-werf een bepaalde standaard gesteld voor de opzet en uitvoering van 

dergelijke projecten. Vanuit de hele wereld zijn mensen naar Lelystad gekomen om 

te kijken hoe de werf functioneerde. Velen van hen waren vanuit verschillende 

achtergronden en motivering van plan om ook zo een project te starten. 

 

De afgelopen jaren zijn er over de hele wereld talloze plannen gemaakt voor de 

herbouw van schepen en een groot aantal van die plannen is ook uitgevoerd. De 

meeste projecten hebben bepaalde kenmerken gemeen maar er zijn ook grote 

verschillen. Het totaal van de historische scheepsreconstructies kan worden 

beschouwd als een spectrum waarbinnen authenticiteit en doelstelling een 

plaatsbepalende rol spelen. 

 

Het maken van reconstructies van historische schepen is een bezigheid met een 

lange geschiedenis. Als het scheppen van reconstructies op papier wordt 

meegerekend kan worden gesteld dat al vanaf de zeventiende eeuw pogingen in die 

richting werden ondernomen. Artistieke impressies van bijvoorbeeld de Ark van 

Noach of het vissersscheepje van Jezus waren uiteraard al veel langer populair 

maar blinken niet uit in historische betrouwbaarheid. Dergelijke afbeeldingen 

kunnen wel worden beschouwd als een pictografische bron voor schepen uit die tijd 

van de maker maar niet om te weten te komen hoe die schepen er werkelijk hebben 

uitgezien. Ook zij die serieus belangstelling hadden voor scheepsbouw, zoals 

Nicolaes Witsen en Cornelis van Yk maakten tekeningen van schepen van de 

Griekse en Romeinse Oudheid. Ze hadden historische interesse maar projecteerden 

toch ook weer de scheepsbouw uit hun tijd op de schepen uit het verder onbekende 



verleden. 

 

Dit verandert in de late negentiende eeuw als er resten van oude schepen worden 

gevonden die vervolgens het onderwerp worden van wetenschappelijk archeologisch 

onderzoek. Het eerste gebeurde dit in Scandinavië. Binnen het onderzoek naar 

recentelijk gevonden Vikingschepen ging men ertoe over om reconstructies te 

bouwen van deze schepen op basis van het gevonden materiaal. Daarbij werden 

niet alleen modellen op schaal gebouwd maar ook op ware grootte. Eenmaal oog in 

oog met een levensgroot Vikingschip was de volgende stap natuurlijk dat mensen 

ook met deze schepen wilden varen. Hoe roei je een Vikingschip en waar beleg je de 

schoten van het zeil? Op dergelijke vragen geeft de traditionele archeologie meestal 

geen antwoord. Wanneer de bronnen zwijgen en men nieuw gebouwde schepen 

gaat gebruiken om antwoord te krijgen op historische vragen is een tak van 

wetenschap geboren die als ‘experimentele archeologie’ wordt aangeduid. 

Voorwaarde bij dergelijke reconstructies is dat de bouw volstrekt authentiek moet 

hebben plaatsgevonden omdat anders de onderbouwing voor wetenschappelijke 

theorievorming ontbreekt. 

 

Er wordt hierbij gesproken van reconstructies omdat de bouw plaatsvindt op basis 

van bijeen gesprokkelde gegevens en er geen sprake is van het nabouwen van een 

bepaald schip. Strikt genomen is er pas sprake van een replica wanneer een reëel 

bestaand of bestaand hebbend schip of een ander voorwerp voor 100 % wordt 

nagemaakt zoals bij een afgietsel. Desondanks wordt meestal en ook in dit artikel 

gesproken over replica’s als niet meer bedoeld is dan een herbouwproject van een 

historisch schip. 

 

Er valt veel voor te zeggen om de geschiedenis van de moderne replicabouw te laten 

beginnen in 1893. Enkele jaren daarvoor, in 1880 was in de buurt van het Noorse 

plaatsje Gokstad aan de Oslofjord een bijna compleet Vikingschip ontdekt. Dit 

schip maakte deel uit van een koningsgraf uit de achtste eeuw. Een Noorse 

voormalige marinecommandant Magnus Andersen raakte zo enthousiast over deze 

vondst dat hij het Gokstadschip liet nabouwen. De replica werd ‘Viking’ gedoopt en 

maakte in 1893 in drieëntwintig dagen een tocht over de Atlantische Oceaan van 

Bergen naar Newfoundland. In 1957 zeilde de ‘Mayflower 11’, een replica van het 

schip waarmee de Pilgrim Fathers in 1620 naar Amerika waren gevaren van 

Plymouth in Engeland naar Plymouth in Massachusets. 

 

De ‘Batavia’ mag gerekend worden tot die schepen waarbij wordt getracht een zo 

authentiek mogelijk resultaat te bereiken. Wanneer Willem Vos naar zijn 

beweegredenen wordt gevraagd om met de bouw van de ‘Batavia’ te starten geeft 

Willem Vos meestal als antwoord dat hij een historisch schip wilde bouwen waarin 

men zou kunnen rondlopen. En waarbij men werkelijk het gevoel zou krijgen aan 

boord te zijn van een zeventiende eeuwse Oost-Indiëvaarder. Vos wilde bovendien 

een schip afleveren dat op ambachtelijke wijze was gebouwd en waarop een 



zeventiende eeuwse scheepsbouwmeester trots zou zijn. Er is geen motor 

ingebracht wat vergaande gevolgen heeft voor de mobiliteit van het schip. De hoge 

kosten van de noodzakelijke sleep- en begeleidingsschepen vormen een remmende 

factor bij het uitvoeren van vaar- en zeilexperimenten. Ook hebben 

verzekeringsmaatschappijen en scheepvaartautoriteiten grote moeite met de 

zeventiende eeuwse bouwwijze van de ‘Batavia’. Zij fronsen hun wenkbrauwen bij 

de lage dekken, onvoldoende nooduitgangen, het lage vrijboord, gebruik van 

henneptouw in plaats van kunstvezel en de afwezigheid van modern sanitair. Vos’ 

doelstelling: het gevoel overbrengen dat men zich in een oorspronkelijk schip waant 

is op de ‘Batavia’ zeker gelukt getuige de zonder uitzondering positieve reacties van 

de vele bezoekers. 

 

De bouw van de ‘Batavia’ en tegenwoordig ook van ‘De Zeven Provinciën heeft niet 

uitsluitend tot doel een authentieke reconstructie af te leveren, al springt dat 

aspect natuurlijk het meest in het oog. De bouw van deze schepen heeft veeleer een 

algemeen culturele doelstelling: laten zien hoe het traditionele ambacht in staat 

was (en is) gegaan als de ‘Batavia’ en ‘De Zeven Provinciën’ te bouwen. Wat de 

laatste jaren bovendien steeds meer op de voorgrond treedt is de combinatie van 

het schip de ’Batavia’ met de attractie Batavia-werf die veel meer omvat dan 

‘slechts’ de bouw van een historisch schip. Dia- en filmvoorstellingen in het 

bezoekerscentrum, rondleidingen, de zeilmakerij, de beeldenmakerij, een 

restaurant en een winkel dragen allemaal bij aan de aantrekkelijkheid voor 

dagrecreanten.  

 

Het bestaan van de werf rust op twee pijlers. In de eerste plaats de toeristische 

exploitatie van de werf en de schepen voor een breed publiek en daarnaast het 

organiseren van een ambachtelijk scholingsproject voor jongeren. Het 

scholingsproject wordt mogelijk gemaakt door de bijdragen van een groot aantal 

donateurs. Deze opzet die een sociaal-economisch belang koppelt aan 

cultuurhistorische waarde heeft in hoge mate bijgedragen aan het succes van de 

werf. Dat de werf zou uitgroeien tot een gevestigde instelling was in 1985 niet 

voorzien. Het idee was toen om slechts één schip te bouwen en het werfje daarna 

weer op te doeken. De stroom bezoekers die na enkele jaren op gang kwam heeft 

zowel de Batavia-werf als de gemeente Lelystad tot het besef gebracht dat de werf 

ook na de ‘Batavia’ bestaansrecht had. De prachtige locatie van de werf aan het 

Markermeer bood in de ogen van velen grote mogelijkheden om het toerisme naar 

dit gebied te bevorderen. Dit is de voornaamste reden dat in 1995, na de 

tewaterlating van de ‘Batavia’ een begin werd gemaakt met de bouw van ‘De Zeven 

Provinciën’. De bouw van dit oorlogsschip uit de tweede helft van de Gouden Eeuw 

gebeurt volgens hetzelfde zorgvuldige uitgangspunt als bij de ‘Batavia’ het geval 

was. 

 

Het spreekt vanzelf dat de opzet die op de Batavia-werf gebruikt wordt de 

belangstelling wekte van instanties elders. Zeker toen de werf honderdduizenden 

bezoekers bleek te trekken naar uitgerekend Lelystad, een plaats die in het 



algemeen niet werd beschouwd als een toeristische trekpleister. De stad die 

geplaagd wordt door problemen op sociaal-economisch gebied en te kampen heeft 

met een slecht imago is blij zo een project binnen zijn grenzen te hebben. Lelystad 

was een artikel 12 gemeente; het sociaal-cultureel werk, de buitenzwembaden, de 

bibliotheek in de wijken werden ‘weggesubsidieerd’. In Nederland heeft het Batavia-

model inmiddels navolging gekregen in Kampen (Kamper kogge), Utrecht 

(Statenjacht) en Delfzijl (Loodskotter). Op stapel staat verder nog een project in 

Rotterdam (de ‘Delft’). Bij al deze projecten werken jongeren binnen een scholing- 

en werkervaringproject aan de bouw van een schip dat na voltooiing op toeristisch-

recreatieve wijze geëxploiteerd zal worden. 

 

In de wereld van de historische scheepsreconstructies neemt Engeland een 

bijzondere plaats in omdat dit land nog beschikt over een aantal originele 

achttiende eeuwse schepen waaronder de ‘Victory’ (thuishaven Portsmouth) en de 

‘Trincomalee’ voorheen ‘Foudroyant’ met thuishaven Hartlepool. Daarnaast zijn er 

ook in Engeland replica’s gebouwd. Opvallend is dat hier gekozen werd voor de 

vijftiende en zestiende eeuwse schepen. De ‘Matthew’ in Bristol was naar verluid 

het schip waarmee John Cabot in 1497 de kust van Labrador en Newfoundland 

verkende. Met de ‘Golden Hinde’ zeilde Sir Francis Drake tussen 1577 en 1580 de 

wereld rond. De replica ligt tegenwoordig als toeristische attractie afgemeerd in het 

Londense Southwark nabij het Shakespeare Globe Theatre eveneens een beroemde 

historische reconstructie. 

 

Schepen vertellen verhalen: bij alle genoemde herbouwprojecten draait het niet 

alleen om de bouw van een schip maar vooral ook om het verhaal dat rond en over 

dat schip te vertellen is en de dramatiek van de geschiedenis die op aansprekende 

wijze voor het voetlicht komt. Het succes van een historisch (scheeps) bouwproject 

hangt voor een belangrijk deel af van de mate waarin een aansprekend verhaal valt 

te vertellen rondom een aanstekelijk thema. Enkele thema’s die worden 

gepresenteerd op de Batavia-werf zijn: de daden (en wandaden) van de Verenigde 

Oost-Indische Compagnie (VOC), de ‘Ongeluckige Voyagie van ’t Schip ‘Batavia’, het 

leven van Michiel de Ruyter, de ontdekkingsreizen en de vermaarde Hollandse 

‘scheepsbou-konst’. Ze staan centraal in de presentatie aan het publiek. Sinds kort 

is daar het thema scheepsarcheologie bijgekomen. Het is de bedoeling dat dit 

thema de komende jaren zal uitgroeien tot een presentatie over tweeduizend jaar 

scheepsbouw en de scheepvaart in de Nederlandse rivierdelta. 

 

Al wordt het open landschap door sommigen wel eens als onherbergzaam ervaren. 

De wijdse locatie van de Batavia-werf aan het Markermeer draagt in belangrijke 

mate bij aan de sfeer op de werf. Soms ziet men in de lucht boven de werf 

honderden ganzen en andere vogels op weg naar verre oorden; met helder weer 

kunnen zowel Amsterdam als Enkhuizen in één blik worden gevat. Wanneer te 

midden van zo’n omgeving verhalen worden verteld over verre reizen of hevige 

zeeslagen dan is de bezoeker al half gewonnen. Op verzoek kunnen de kanonnen 

worden afgeschoten en er is een mogelijkheid om op de werf of in het schip te 



trouwen. 

 

 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Taalontwikkeling in een nieuwe polder 
 
 

 

 

In sociologisch opzicht bestaat Oostelijk Flevoland uit twee geheel verschillende 

delen. Aan de ene kant is er de provinciehoofdstad Lelystad die fungeert als 

overloop- en forensenstad voor Amsterdam waardoor het Amsterdamse accent in de 

taal van Lelystad overheerst. Aan de andere kant van het spectrum vinden we het 

landelijk gedeelte waarop deze bijdrage zich zal concentreren. Dit deel bestaat uit 

de drie dorpen, Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen met daartussen een 

uitgestrekt agrarisch gebied. 

  

De eerste bewoners van het landelijk gebied van Oostelijk Flevoland kwamen uit 

alle delen van het land. In de begintijd overheerste echter de immigratiestroom uit 

de Noordoostpolder. Die IJsselmeerdroogmakerij nam in 1965 niet minder dan 39 

% van de totale immigratie voor zijn rekening. In de Noordoostpolder liep de 

kolonisatie op zijn eind en veel werkers van het eerste uur trokken met hun 

gezinnen naar de nieuwe polder waar zijn hun passie voor het pionieren opnieuw 

konden uitleven. 

 

De taalkundige achtergrond van de inwoners van de Noordoostpolder was tamelijk 

divers. In 1947, aan het einde van de eerste kolonisatiejaren van deze polder 

droegen slechts drie provincies meer dan tien procent bij aan de totale 

bevolkingsomvang, namelijk Overijssel, Friesland en Noord-Holland. Van geen van 

deze drie provincies was het aandeel groter dan twintig procent. In Oostelijk 

Flevoland werd de diversiteit alleen maar groter: afgezien van de negenendertig 

procent die in 1965 uit de Noordoostpolder kwam, is maar één provincie die in de 

beginjaren van de kolonisatie meer dan tien procent van de totale immigratie voor 

zijn rekening nam te weten Overijssel. 

 

De hoge mate van verscheidenheid in regionale achtergronden impliceert een hoge 

mate van taalkundige diversiteit. Immers in de jaren zestig en zeventig, als gezegd 

de jaren van de kolonisatie was het Nederlandse platteland nog overwegend 

dialectsprekend. Pietersen geeft informatie over Friesland in de jaren zestig: niet 



minder dan eenenzeventig procent van de Friezen sprak thuis Fries, en nog eens 

zestien procent sprak een niet-Fries dialect zodat het getal van de 

Nederlandstaligen in Friesland niet boven de dertien procent uitstijgt. Er is geen 

reden om aan te nemen dat de stimulatie in andere provincies vooral die in het 

noorden, oosten en zuiden erg afwijkend van de Friese toestand was: ook hier 

overheerste de streektaal. 

 

Eenmaal in de nieuwe polder gearriveerd ontdekten de kolonisten al snel dat het 

vertrouwde dialect hen niet veel verder hielp. De grote afstand tussen de 

verschillende dialecten stond een ongehinderd gesprek met andere kolonisten in de 

weg. Er diende overgestapt te worden op een gemeenschappelijke taal, een lingua 

franca die uiteraard in een Nederlandse polder niets anders dan het Nederlands 

kon zijn. Dat ging niet zonder problemen en misverstanden. Begreep de 

landbouwer uit Driebergen de loonwerker uit Finsterwolde als deze zei dat hij de 

‘wendakker’ ging ploegen of sprak de boer zelf van ‘vooreind’? Werd een huisvrouw 

uit Sint-Annaparochie verstaan wanneer ze in de groentewinkel om ‘wortels’ en 

‘rode bietjes’ vroeg of zou de groenteboer uit Nieuw- en Sint-Joosland zelf in zo’n 

geval ‘peentjes’ en ‘kroten’ zeggen? Onzekerheid alom. 

 

Hoe zou men de Nederlandse woorden, of de juiste uitspraak ervan, kunnen leren, 

lang nadat men de school verlaten had? Wie zou als taalleraar kunnen fungeren in 

de verlatenheid van modder en klei? 

 

Een voor de hand liggende kandidaat is de radio. Radiotaal wordt immers algemeen 

gezien als de voorbeeldige uitspraak van de standaardtaal. In de naoorlogse jaren 

werd de radio bovendien een wijdverbreid medium. Een hogere levensstandaard en 

een lagere prijs voor een radiotoestel gevolg van de technische verbeteringen 

brachten de radio ook binnen bereik van de gewone man. Meer dan drie miljoen 

radio’s in Nederland in 1963 betekende in feite dat vrijwel elk huishouden over zo’n 

apparaat beschikte. Daarmee steeg het in populariteit ver uit boven het andere toen 

nog nieuwe en onbekende medium: de televisie. 

 

Twee technische vernieuwingen van de radio zijn op een andere manier van groot 

maatschappelijk belang geweest. De eerste vinding betrof de draagbare, op 

batterijen werkende ontvangers. Voortaan hoefde het beluisteren van de radio niet 

beperkt te blijven tot de tijd van de avonduren en de ruimte van de huiskamer. De 

polderarbeiders konden de radio meenemen naar het werk en naar de barakken 

waar de uitzendingen zowel de werkdagen als de avonden ver van huis bekorten. 

En ook in de keuken van de boerin en in de schuur van de bollenpellers werd de 

radio een geïntegreerd onderdeel van het dagelijks leven. 

 

De andere vernieuwing betrof de introductie van de FM-band, die radiostemmen 

deed klinken alsof de spreker zich in dezelfde ruimte bevond als de luisteraar. Wie 

ook maar onzeker was over de juiste uitspraak van een woord kon zijn ideeën en 

verwachtingen iedere keer toetsen aan wat hij op de radio hoorde. De stem van de 



‘speaker’ kon dienen als gids voor hen die niet vertrouwd waren met het gesproken 

Nederlands maar die deze taal plotseling wel nodig hadden in het contact met hun 

collega’s in de polder. 

 

De vraag is nu: werden deze richtlijnen ook daadwerkelijk gevolgd door een 

meerderheid van de immigranten en werd daardoor uiteindelijk de taal van de radio 

ook de taal van hun kinderen dat wil zeggen de jongere, ter plaatse geboren 

generatie? Met andere woorden: is de taal van hen die in Oostelijk Flevoland 

geboren zijn min of meer hetzelfde als wat op de radio te horen was gedurende de 

geboortejaren van deze polder? 

 

Deze vraag kan beantwoord worden door de resultaten van twee onderzoeken naast 

elkaar te leggen. Het eerste onderzoek is de Nijmeegse dissertatie van Hans van de 

Velde. Hij bestudeerde de uitspraak van het Nederlands op de Vlaamse en 

Nederlandse radio in de periode 1935-1993 met vijf door de tijd verspreide 

meetpunten. In deze bijdrage is het Nederland materiaal uit de jaren 1965, 1980 en 

1993 van belang. De andere bron is het onderzoek dat Margriet Kapteyn van de 

Universiteit Utrecht in de eerste helft van 1997 uitvoerde onder dertig sprekers die 

in Oostelijk Flevoland geboren waren. Haar zegslieden, vijftien mannen en vijftien 

vrouwen, waren tussen de zeventien en vierentwintig jaar oud. Van elke spreker is 

een half uur spontane spraak opgenomen. Zes taalkundige verschijnselen uit dit 

onderzoek kunnen vergeleken worden met hun tegenhangers uit het onderzoek van 

Van de Velde: de uitspraak van de (ee), van de (oo), van de (ei), van de (en) aan het 

woordeinde, van de (v) en van de (z). Elk verschijnsel is op te vatten als een 

variabele (veranderlijk), die in verschillende gedaanten zogeheten varianten 

(afwijkende, gewijzigde vorm) kan verschijnen: de variabele (ee), bijvoorbeeld, kan 

door de sprekers als een monogtong (eenklank) (e), als een lichte diftong 

(tweeklank) (e’), of als een volledige diftong (ei) gerealiseerd worden. Van een 

vastgesteld aantal voorkomens (in het vervolg realisaties (verwezenlijking) genoemd 

van de variabele (ee), bijvoorbeeld een aantal van vijfentwintig realisaties kan dan 

geturfd worden uitgezet tegen het totaal, de variabele. Bij bijvoorbeeld de (en) aan 

het woordeinde kan worden geteld hoe vaak die wordt weggelaten en worden 

berekend hoe vaak die had kunnen worden weggelaten. Voor dat laatste worden 

dan alle woorden genomen waarin in het Nederlands aan het eind –en wordt 

geschreven (dus niet altijd wordt uitgesproken). Voor het gemak worden overigens 

niet alle (en) - woorden genomen maar een representatieve groep bijvoorbeeld de al 

eerder genoemde vijfentwintig realisaties. Zo kan het procentueel aandeel van een 

variant binnen een variabele bij een spreker of een groep van sprekers worden 

berekend. Deze kwantitatieve benadering van de variabelen maakt de twee 

genoemde studies in hoge mate vergelijkbaar. 

  

Volgens het onderzoek zijn de percentages voor (e’) en (e) in Flevoland stemmen 

redelijk overeen met die van de radiotaal uit de jaren zestig. Na 1965 maken de 

monoftong (eenklank) en de (e’) in het Nederlands van de radio plaats voor de (ei). 

Getalsmatig zijn de percentages die gevonden werden in de Flevolandse taal uit 



1997 maar de percentages betreffen wel verschillende categorieën. Het aandeel van 

60 % hoort in de polder bij de (e’) en in de radiotaal bij de (ei). 

 

Natuurlijk is niet uit te sluiten dat er een gedeeltelijke overlapping bestaat tussen 

wat in het polderonderzoek is getranscribeerd (in transcriptie weergeven, 

transcriptie=weergeving in andere lettertekens) als (e’) en in de radiotaal als (ei). 

Dan nog lijkt het redelijk veilig om te veronderstellen dat de radio ten opzichte van 

de polder een fase verder is in het proces van de diftongering van de (ee). 

 

De (ee) en (oo), de (o), (o’) en (ou) zijn onderzocht. Zo ook de varianten (n), (e)n), (v) 

en (z). Van zowel de (v) als van de (z) worden in het onderzoek in oostelijk Flevoland 

iedere keer twee varianten onderscheiden: een stemhebbende variant (v) resp. (z) en 

een stemloze variant (f). Ongeacht welke berekeningswijze wordt gekozen is een 

duidelijke tendens te zien in de richting van het stemloos worden van (v) en (z) in de 

taal van de Nederlandse radio. Oostelijk Flevoland heeft echter in bijna alle gevallen 

een nog hoger percentage stemloze klanken en loopt dus duidelijk voor op de 

Nederlandse radio. Waar komt deze voorkeur voor het stemloos uitspreken van (v) 

en (z) vandaan nu deze tendens kennelijk niet door de radio op gang is gebracht? 

 

Niet minder dan drie potentiële bronnen kunnen worden aangewezen en elke 

oorsprong bevindt zich in de taalkundige omgeving van de polder te weten in het 

noorden, het (zuid)westen en het oosten. Een bron zou de Noordoostpolder kunnen 

zijn, die als gezegd een groot aandeel (39 %) van de immigratiestroom naar 

Oostelijk Flevoland voor zijn rekening nam. Een andere bron is mogelijk Lelystad 

waar zoals in het begin van deze bijdrage al is gesteld de taal een onmiskenbaar 

Amsterdams accent heeft. Het Amsterdams kent inderdaad geen stemhebbende 

uitspraak van (v) en (z). Enige voorzichtigheid is hier op zijn plaats: een grote 

psychologische afstand tussen de metropolitische ingestelde bewoners van de 

provinciehoofdstad en de meer naar het arcadische (Arcadia: land van eenvoudige 

herders) neigende bewoners van het Flevolandse platteland staat een overname van 

Lelystadse taalkenmerken door de inwoners van Dronten duidelijk in de weg. 

 

De bron die nog het meest als oorsprongsgebied in aanmerking lijkt te komen ligt 

aan de overzijde van het Veluwemeer in de oostelijke provincies. Voortman stelde 

vast dat de notabelen van Zutphen in hun Nederlands drieënzeventig procent van 

de (v)’s op stemloze wijze uitspraken. Dat is dus bijna hetzelfde percentage als dat 

wat in het onderzoek naar de taal van Oostelijk Flevoland naar voren komt. De 

oostelijke streektalen (dat wil zeggen de streektalen van het Nedersaksisch) hebben 

geen enkel probleem met het onderscheiden van stemhebbende en stemloze 

klanken. De Zutphense notabelen spreken hun Nederlands op massale wijze de van 

oorsprong stemhebbende medeklinkers stemloos uit. Hoe dan ook: wat hier van 

belang is, is dat er geen substantieel onderscheid bestaat tussen de taal van de 

Flevolandse jeugd en de Zuphense elite in het stemloos maken van (v) en (z). 

 

Aan de hand van het onderzoek kan nu een antwoord worden geformuleerd op de 



vraag die gesteld is: is de taal van de ter plaatse geboren Flevolanders hetzelfde als 

de taal van de radio zoals die in de jaren vanaf de kolonisatie geklonken heeft? 

Heeft de radio werkelijk als (enige) uitspraakgids gediend in de vorming van het 

Flevolandse Nederlands door kolonisten die het Nederlands niet van huis uit 

spraken? 

 

In het onderzoek zijn zes taalkundige verschijnselen (variabelen) behandeld waarbij 

een vergelijking tussen de taal van Flevolandse jongeren in de jaren negentig en de 

taal van de Nederlandse radio in de jaren zestig, tachtig en negentig mogelijk is. In 

twee gevallen loopt de taal van de Flevolander in Oostelijk Flevoland wat achter bij 

de trend die op de radio hoorbaar was. Deze twee verschijnselen zijn de 

diftongische uitspraak van de (ee) en de diftongische uitspraak van de (oo). De 

Flevolandse taal weerspiegelt meer de situatie op de Nederlandse radio in de jaren 

1965 respectievelijk 1980 dan de situatie van 1993 hoewel de opnamen in Oostelijk 

Flevoland in de jaren negentig gemaakt zijn. 

 

Het lijkt er in dit geval op dat de taal van de Flevolandse jongeren tegenwoordig 

inderdaad die van de radio in de jaren van de kolonisatie weerspiegelt. De 

vertraging in de ontwikkeling naar een diftongische uitspraak kan ook veroorzaakt 

zijn door een monoftongische uitspraak van deze klinkers in zowel de Oost-

Nederlandse streektalen als in het Nederlands van sprekers in een oostelijke 

streektaalachtergrond. De (ai)/(aai)-uitspraak daarentegen is helemaal niet bekend 

van de radio, en in het stemloos maken van (v) en (z) loopt Oostelijk Flevoland zelfs 

duidelijk voor op de radio. 

 

Opnieuw kan worden gewezen op de omringende gebieden, nu meer specifiek de 

gebieden ten noorden van de polder (Noordoostpolder, Friesland). Alleen in de 

uitspraak van de (en) zonder (n) stemt de taal van Oostelijk Flevoland duidelijk 

overeen met de taal van de radio op alledrie de peildata. De krachten die de (n)-loze 

uitspraak bewerkstelligen zijn allerminst beperkt tot Oostelijk Flevoland of radio en 

laten zich bijvoorbeeld ook in het oorspronkelijk (n)-handhavende oosten van 

Nederland al heel sterk gelden. 

 

We kunnen stellen dat het aan Oostelijk Flevoland grenzende gebied van 

Nederland, belangrijk als locatie van werk, opleidingen en voorzieningen een 

duidelijk aantoonbare rol heeft gespeeld in de vorming van de taal van Oostelijk 

Flevoland. De radio zou weliswaar een leraar kunnen zijn maar het is zeker niet de 

enige leraar. Zelfs in onze moderne, draadloze tijd leren we nog altijd het meest van 

onze buren van hen met wie we samen leven en werken.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Een prehistorisch grafveld 
 
 

 

 

In 1991 werd in de gemeente Urk door D.E.P. Velthuizen, assistent provinciaal 

archeoloog van Flevoland op kavel E4 de kop van een deels verploegd rivierduin 

waargenomen. Dit rivierduin stond niet vermeld op de bodemkundige code- en 

profielenkaart van de Noordoostpolder. Het rivierduin maakt deel uit van en ‘lint’ 

van rivierduinen tussen Urk en Kraggenburg. De rivierduinen zijn aan het einde 

van de laatste IJstijd (Weichsel glaciaal), in de stroombedding van de Overijsselse 

Vecht afgezet. Deze rivier stroomde in de prehistorie tot in het derde millennium v 

C. in het gebied dat tegenwoordig Noordoostpolder heet. De rivierduinen waren in 

de prehistorie geliefde nederzettingslocaties en locaties voor de exploitatie van de 

omgeving. Reden: omdat deze boven de gemiddelde grondwaterstand lagen en geen 

last hadden van de overstromingen van de stroomgeulen van de Overijsselse Vecht. 

 

Bij de verkenningen van het rivierduin op kavel E4 werden vuurstenen afgeslagen 

en werktuigen en ook fragmenten aardewerk die uit de prehistorie dateren 

gevonden. In hetzelfde jaar werden de omtrekken van het rivierduin via 

grondboringen op de kaart gezet. 

 

Kavel E4 maakt deel uit van het plangebied Zwolsehoek van de gemeente Urk. In 

het bestemmingsplan is het gebied als bedrijventerrein aangemerkt. Gezien de 

archeologische vondsten van de kavel en de verwachting dat er in de bodem nog 

meer archeologische resten te verwachten waren; werd in 1996 door de Rijksdienst 

voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) een waarderend onderzoek 

ingesteld. Van dit onderzoek werd in 1997 verslag gedaan in het zevende Cultuur 

Historisch Jaarboek voor Flevoland. Tussen de waarneming van het rivierduin in 

1991 en het waarderend onderzoek in 1996 was het rivierduin in gebruik als akker. 

Door het ploegen kwamen steeds meer vondsten in de bouwvoor terecht wat op een 

voortschrijdende verstoring wees. Het waarderend onderzoek had dan ook mede tot 

doel de mate van de verstoring van de archeologische resten te bepalen. Hiertoe 

werden tijdens het onderzoek enkele proefputten gegraven. 



 

Het waarderend onderzoek wees uit dat de vindplaats door het ploegen aanzienlijk 

aangetast was. Beschermende maatregelen waren om diverse redenen niet 

haalbaar. In overleg met de gemeente Urk werd door de ROB besloten om de 

vindplaats op te graven. De opgraving vond plaats in de periode augustusdecember 

1997 en werd uitgevoerd door de ROB met financiële steun van de gemeente Urk en 

de provincie Flevoland. De opgraving wees uit dat de vindplaats uit de 

Swifterbantcultuur (circa 5500-3300 v.Chr.) dateert. 

 

Tijdens de opgraving werd ook een grafveld blootgelegd. Bij archeologische 

opgravingen worden geregeld beenderen gevonden, vaker van dieren dan van 

mensen, maar ook het vinden van menselijke skeletresten is geen zeldzaamheid. 

Dat er bij de opgraving te Urk menselijke beenderen zijn gevonden is niet uniek. 

Wat wel bijzonder is, is het feit dat het hier gaat om zeer oude begravingen (5500-

4900 jaar geleden). Skeletten van deze ouderdom zijn in Nederland zeldzaam. Uit 

deze periode en van deze cultuur zijn twee keer eerder grafvelden opgegraven: de 

eerste keer in de jaren tachtig bij Swifterbant en de tweede keer in het begin van de 

jaren negentig bij Schokland. 

 

De graven werden compleet met skelet en omringende sediment voorzien van een 

bekisting en vervolgens geborgen. Door de slechte conserveringsgraad van de 

skeletresten en de weersgesteldheid was het namelijk niet mogelijk om de skeletten 

in het veld te prepareren. De ‘ingekiste’ skeletresten werden overgebracht naar het 

Provinciaal Archeologisch Depot van Flevoland om daar door mw. Drs. M.L. d’ 

Holloosy, fysisch antropoloog te worden uitgeprepareerd en gedetermineerd. 

Determineren betekent: uit de kenmerken opmaken welke soort het is. 

 

Wat is er mogelijk bij het onderzoek van menselijke skeletresten? In het algemeen 

worden de volgende doelen nagestreefd: men wil uitspraken kunnen doen over wat 

er gevonden is, het geslacht, de leeftijd, de lichaamslengte en de 

gezondheidstoestand van de mensen aan wie de onderzochte skeletten 

toebehoorden. Omdat het de bedoeling is dat een aantal skeletten in de originele 

ligging en de originele grond in een museum terechtkomen kon het deel dat onder 

de grond bleef niet onderzocht worden. 

 

In totaal zijn er tijdens de opgraving zeven kuilen/graven gevonden met menselijk 

skeletmateriaal. De conserveringsgraad van het materiaal varieerde van slecht tot 

zeer slecht. Botten hadden de consistentie van boter of waren erg schilferig. Het 

aantal determineerbare botten was erg klein, sommige beenderen waren alleen 

herkenbaar door hun ligging en positie. Een normaal mens heeft zo’n 

tweehonderdzes botten in het lichaam. Na vijfduizend jaar in de grond te hebben 

gelegen zijn logischerwijze niet alle tweehonderdzes botten overgebleven. In het 

Urker materiaal bleken vooral botresten van armen en benen de tand des tijds te 

hebben doorstaan net als stukken schedel. 

 



Omdat de primaire geslachtskenmerken niet aanwezig waren en niet alle botten 

aanwezig waren is geslachtsbepaling niet altijd met zekerheid te maken. De 

geslachtsdiagnose is voornamelijk tot stand gekomen met behulp van twee 

methoden die gebruik maken van het uiterlijk van de schedel en het bekken. Een 

aantal kenmerken op het bekken en de schedel kunnen verschillen van man tot 

vrouw. Deze verschillen liggen in de vorm en/of grootte. Bij de schedel is het vaak 

zo, dat hoe groter en ruwer des te mannelijker het kenmerk is. Een voorbeeld is de 

kin, hoe geprononceerde en breder de kin, des te mannelijker. Dit geldt ook voor de 

wenkbrauwbogen: duidelijke, stevige wenkbrauwbogen gelden als mannelijk. Bij 

het bekken gaat het vaak niet zozeer om grootteverschillen maar eerder om 

vormverschillen. Het verschil tussen mannen- en vrouwenbekken is functioneel 

bepaald: een vrouw moet kinderen kunnen baren en een man niet. Wanneer er 

voldoende kenmerken zijn die beoordeelt kunnen worden kan het geslacht van de 

persoon worden bepaald. 

 

In totaal zijn er resten gevonden van tien mensen. Er is sprake van vijf complete 

begravingen en er zijn schedelvondsten. Ook zijn er resten gevonden van meerdere 

personen in één graf. 

 

Doordat het materiaal verre van compleet en slecht geconserveerd was waren er 

maar weinig geslachtsbepalende kenmerken voor het onderzoek beschikbaar. 

Volstaan moet worden met de constatering dat op dit grafveld zeker vrouwen 

begraven waren. Waarschijnlijk nog een man en een vijftal volwassen mensen 

waarvan het geslacht niet met voldoende zekerheid te bepalen was. 

 

De leeftijd is voornamelijk gebaseerd op de schedelnaadsluiting en gebitsslijtage, 

daarom moeten de gevonden leeftijden eerder als indicaties beschouwd worden dan 

als concrete leeftijden. De maximale leeftijd van de gevonden doden is ongeveer 45 

jaar. De verdeling over de leeftijdsklassen komt goed overeen met het 

Swifterbantgrafveld en het grafveld op Schokland. Uit het onderzoek naar het 

geslacht en de leeftijd kan geconcludeerd worden dat op deze plek bij Urk niet 

alleen de leden van een subgroep (bv een jagersgroep) begraven zijn maar dat alle 

leden van een familiegroep vertegenwoordigd zijn. Waarschijnlijk man, vrouw, jong 

en oud. 

 

Over de algemene gezondheid is weinig bijzonders op te merken. Dit komt omdat 

het skeletmateriaal van slechte kwaliteit was en erg incompleet. De lichaamslengte 

wordt in het algemeen als een gezondheidsindicator beschouwt. Aangezien in deze 

populatie enkele minimale lengtes gemeten of gereconstrueerd zijn is dit geen 

veelzeggende informatiebron. Bij een skelet zijn hypoplasieën geconstateerd. 

Hypoplasieën zijn horizontale lijnen of rijen met gaatjes in het tandglazuur die 

duiden op periodes van ziekte en/of voedselgebrek in de jeugd. 

 

De personen zijn op verschillende manieren begraven in zoverre men van begraven 

kan spreken. Een viertal is gestrekt op de rug begraven met de armen langs het 



lichaam. Eén skelet lag met zijn knieën opgetrokken. Deze vijf skeletten bevonden 

zich in grafkuilen. Van twee skeletten zijn enkel de schedels aangetroffen, zonder 

zichtbare kuilinsteken. In hoeverre hier van echte begravingen sprake is blijft dus 

nog de vraag. Deze schedels hadden hun gezicht echter wel naar boven gericht. Bij 

een van de schedels was een deel van de onderkaak aanwezig; in articulatie met de 

schedel. In articulatie betekent dat de bijbehorende botten op de anatomisch juiste 

wijze met elkaar in verbinding staan. Een scheenbeen bijvoorbeeld zit onder het 

kniegewricht van het dijbeen. Hier betekent het dat de onderkaak op de juiste plek 

scharniert met de bovenkaak. Waarschijnlijk zat de onderkaak dus nog vast aan 

het hoofd toen het geheel in de grond verdween wat een argument kan zijn voor een 

bewuste begraving. Eén schedel was recentelijk horizontaal afgekapt. Of hier 

eveneens een onderkaak bijzat tijdens de begraving is onbekend. Eén van deze 

schedels was van een vrouw, de ander was wat betreft geslacht niet eenduidig te 

bepalen maar bezat wel vrouwelijke kenmerken. 

 

Skeletvonds 7 is een verhaal apart. In de grafkuil (er is alleen één kuil gevonden) 

bevinden zich in articulatie. De schedel is aanwezig met onderkaak en een deel van 

een ribbenkast is aangetroffen compleet met rugwervels. Het kinderbovenarmpje 

bestaat uit enkel een losse bovenarm. Mogelijke verklaringen voor dit graf zijn: 

  

• er zijn verschillende (complete) mensen tegelijkertijd begraven maar daarna 

zijn niet alle skeletdelen even goed bewaard gebleven; 

• het graf is hergebruikt waarbij delen van skeletten zijn verplaats of eruit 

gehaald om ruimte te maken voor nieuwe begravingen; 

• er zijn alleen maar delen van mensen begraven of een combinatie van deze 

drie verklaringen. 

 

Het is niet zo dan enkel losse botten in dit graf gedeponeerd zijn omdat dan de 

skeletdelen niet - zoals vastgesteld - in articulatie zouden liggen; dit zou hoogstens 

voor het armpje kunnen gelden. Een parallel is aangetroffen in het recent gevonden 

neolithische grafveld van Schokland. Hier was sprake van een graf waarin drie 

redelijke complete personen begraven waren. Eén persoon had een 

tegenovergestelde oriëntatie als de andere twee. Naast deze drie individuen waren 

nog gebit- en kaakresten aanwezig van drie anderen waaronder een kind. 

 

Bij één skelet waren bijgaven namelijk een aantal barstenen kralen rond het hoofd. 

In het grafveld van Swifterbant bevond zich eveneens een persoon (een man) met 

een barnstenen kralensnoer bij zijn hoofd. De gestrekte, de hurk-, de schedel- en 

de groepsbegraving zijn manieren van begravingen die eerder zijn aangetroffen in 

de Swifterbantcultuur. 

 

De hier besproken skeletresten zijn, zoals vermeld afkomstig van een rivierduin op 

kavel E4; het onderzoek op E4 heeft naast het grafveld veel ander vondstmateriaal 

opgeleverd. De uitwerking hiervan is in volle gang. Ook op kavel E5 ligt een 

rivierduin. Deze kavel is op de Archeologische Monumenten Kaart aangemerkt als 



terrein van hoge archeologische waarde. Het betreft een rivierduin waarop 

bewoningsresten behorende tot de Swifterbantcultuur worden verwacht. Hoewel de 

kop van het rivierduin na de inpoldering is geëgaliseerd bestaat ook hier de kans op 

grondsporen en vondsten. Wie weet een grafveld met hurkers en strekkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Flevoland beslist over zichzelf 
 
 
 
 
Hoe moet Flevoland er in 2030 uitzien? Met deze vraag nodigde het provinciaal 

bestuur iedereen uit om in 1998 deel te nemen aan een discussie over de toekomst 

van het gebied. 

 

Zo’n vraag is in de Flevolandse verhoudingen bijna synoniem aan ‘moeten we 

blijven groeien’? De vraag is dan ook niet zonder reden gesteld. Ten eerste is het 

besef ontstaan dat de snelle groei niet heeft geleid tot het noodzakelijke evenwicht: 

op sommige punten is Flevoland onderontwikkeld, op andere punten heeft het veel 

te bieden. 

 

De tweede reden voor het stellen van de vraag is dat de groei altijd in het teken 

heeft gestaan van Flevolands buren. Nu met het voortschrijden van de tijd de 

kwaliteiten van Flevoland beter te herkennen zijn, wordt de aandacht op de eigen 

omgeving gevestigd. Dat leidt tot het ontstaan van bewustzijn. Het is de logische 

stap naar wasdom: de wil om zelf te beschikken over hoe Flevoland er over een 

aantal jaren uit moet zien. 

 

De provinciale uitnodiging tot discussie was bepaald niet vrijblijvend bedoeld. In de 

discussienota Toekomst op goede gronden werd de lijn voor het debat uitgezet. Ze 

zou voeren langs: het sociale leefklimaat in de provincie, de legitimiteit van de 

klassieke opvangtaak, de gewenste kwaliteit van de landschappelijke en culturele 

waarden, de sterkte van de economie en het belang van een duurzaam milieu. 

 

Dus: als men wil blijven groeien, waar moet die groei dan plaatsvinden? Hoe kan de 

werkgelegenheid in balans komen met de beroepsbevolking? Hoe verhoudt zich dat 

tot het milieu? Hoe bereikt men dat alle bewoners in al hun levensfasen en 

levensomstandigheden de voorzieningen vinden die nodig zijn om een goed bestaan 

op te bouwen? Wat doet men met het water, de natuur en het landschap? 

 

De voorkeur van het provinciaal bestuur ging uit naar de verbetering van het 



sociale leefklimaat en het welzijn. De meningen over deze en de andere stellingen 

werden gepeild op informatieavonden, workshops en werkconferenties of ze 

kwamen binnen via commentaren van overheden en organisaties. Nog voor de 

eerste wisseling van argumenten had plaatsgevonden, mengde zich geheel 

onverwacht een belangrijke buitenstaander in de discussie. De regering zag 

Oostelijk Flevoland als een geschikte locatie voor een luchthaven. Dat kon grote 

gevolgen voor de ontwikkeling van Flevoland hebben. 

 

De gemoederen kwamen flink in beroering. Voor- en tegenstanders spraken zich uit 

over de wenselijkheid van een luchthaven. Voordat het onderwerp actueel werd, 

hadden Provinciale Staten zich al uitgesproken tegen een luchthaven op een 

landlocatie in Flevoland. De voorkeur van de Staten ging uit naar het water waarin 

de toekomst de uitbreiding van Flevoland moet plaatsvinden. 

 

De ontwikkelingen dwongen de provinciale politiek tot een hernieuwde 

standpuntbepaling. Bij de keuze voor een landlocatie in Flevoland wilde de 

provincie eerst duidelijkheid over de aard en omvang van de luchthaven. Ook de 

onderzoekers gingen aan de slag en bestudeerden de voor- en nadelen. Het 

onderzoek betrof de optie om een overloopluchthaven bij het huidige vliegveld 

Lelystad te vestigen. Het liefst 29.000 extra arbeidsplaatsen, 12.000 extra 

woningen en een forse toename van verkeer over de weg en het spoor zouden het 

gevolg zijn. Het zou ook betekenen dat de bestaande woongebieden Almere Haven 

en Ens en de te ontwikkelen woongebieden Almere Hout, Dronten-West en de 

Oostflank binnen de geluidszone zouden komen te liggen. Hetzelfde zou gaan 

gelden voor het Gooimeer, het Veluwemeer, het Ketelmeer en natuurpark Lelystad. 

De veroorzaker van de discussie: het Rijk maakte er zelf een eind aan door de 

kansen voor aanwijzing van Flevoland te verkleinen en de beslissing over 

uitbreiding van Schiphol en een nieuwe Nederlandse luchthaven uit te stellen. 

 

De landspolitiek vroeg vaker om Flevolandse inbreng. De vorming van het tweede 

kabinet Kok was voor de provincie aanleiding opnieuw te wijzen op een aantal 

knelpunten. Het zijn de punten die ook een belangrijke aanleiding waren voor de 

Flevolandse discussies over haar toekomst. 

 

In een brochure Van Flevoland aan de kabinetsformateur brachten gemeenten en 

provincie hun wensen en argumenten gezamenlijk naar voren. De belangrijkste 

problemen waarvoor in Den Haag aandacht werd gevraagd waren: het niet in 

evenwicht zijn van het wonen en het werken, de onvolkomenheden van het 

openbaar en het particulier vervoer van en naar het ‘oude land’ en de 

huisvestingsmogelijkheden voor lagere inkomensgroepen. 

 

Ook het voorzieningenniveau heeft niet het niveau waarop een gemiddelde 

Nederlandse provincie mag rekenen. Er is met name steun nodig voor het hoger 

onderwijs, de gezondheidszorg en de cultuur. De achterstand is dermate groot dat 

gepleit werd voor een ‘status aparte’. De verwachting is dat door de snelle 



bevolkingsgroei de achterstand nog verder zal oplopen. 

 

Niet alleen kabinetsformateur mr. K.G. de Vries maar ook de nieuw benoemde 

staatssecretaris J.W. Remkes werd vanuit Flevoland aangesproken. Remkes werd 

gevraagd om het aantal betaalbare woningen in Flevoland op peil te houden. Door 

vermindering van de rijksbijdrage vermindert het te bouwen aantal sociale huur- 

en koopwoningen van zeshonderd naar tweehonderd woningen. Door de sterke 

bevolkingsgroei is er echter een toename van ouderen, alleenstaanden, jongeren en 

gehandicapten die zijn aangewezen op de sociale woningbouw. 

 

Er was nog een link naar de landelijke politiek. De gemeente Zeewolde zag haar 

burgemeester vertrekken naar het nieuwe kabinet als staatssecretaris van 

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Uit de gelederen van de provincie vertrok 

gedeputeerde Loos naar een andere bestuurslaag. Hij werd vanaf 1 januari 1998 

waarnemend burgemeester van de gemeente Brederwiede. 

 

Het is niet altijd makkelijk de specifieke Flevolandse problemen uit te leggen. Een 

voorbeeld daarvan is de werkgelegenheid. Deze is veel meer toegenomen dan het 

Nederlandse groeicijfer, in de periode medio 1997 tot medio 1998 met maar liefst 

acht procent. Ondanks dit mooie cijfer (een recordtoename) groeit de bevolking 

harder dan de beroepsbevolking. 

 

Het overtuigend uitleggen wordt ook niet vergemakkelijkt door de steun die 

Flevoland krijgt van Europa. Het Europese programma voor Flevoland werpt haar 

vruchten onmiskenbaar af. Het realiseren van de uiteindelijke doelstelling, 

vijftienduizend extra arbeidsplaatsen, ligt op schema. Het aantal pendelaars groeit 

van alles het hardst. Tal van projecten ontving Europese of provinciale steun zoals 

het project dat zich richt op de versterking van de visserijsector als op verbreding 

van de Urker economie. Zonder volledig te willen zijn volgt hieronder in willekeurige 

volgorde een opsomming: milieuvriendelijke bollenteelt, toekomstperspectief Nieuw 

Land Poldermuseum, leefbaarheid in Swifterbant, renovatie van Almere-Haven, 

ontwikkeling van het stadscentrum van Almere, uitbreiding van het Centrum 

Biologische Landbouw, machinaal fileren van vis, interactieve teletekst voor de 

arbeidsmarkt, afvalwaterzuivering voor een visverwerker, fokken van sterke koeien, 

herstel van Schokland, realisatie van minicampings, logies- en ontbijtadressen, 

steun voor een kringloopbedrijf, bevordering van agrarische kennis, introductie van 

Internet, onkruidbestrijding in maïs, ontwikkeling van bedrijventerreinen, de 

Zomerbus langs het Veluwemeer, tandemligfiets, goedkoper bouwen, popmuziek, 

wortelproduct, maritieme elektronica, vloeistofklep, Instituut voor Information 

Enginering, gedenkplaten en recreatieroutes in het Kuinderbos en opknappen van 

twee landschapskunstwerken. 

 

Op zes oktober 1998 werd de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van het 

Provinciehuis. Er werden zes rotondes aangelegd in provinciale wegen. In 

samenwerking met de woningcorporaties kwam de kiekendieftrofee tot stand. Het is 



een beloning voor activiteiten die het wonen in Flevoland ‘net dat beetje meer 

geven’. Die trofee is voor het eerst uitgereikt op 27 april 1999 aan de 

bewonerscommissie Stedenwijk-Noord uit Almere en de Buurtvereniging ’t Hoefblad 

uit Emmeloord. 

 

Toch heeft het wonen in Flevoland al veel goede kanten. Dat blijkt uit sociaal-

cultureel onderzoek. Daarin wordt geconcludeerd dat Flevolanders over hun 

individuele situatie niet hoeven te klagen. Velen hebben een baan, een goed 

inkomen, een ruim huis en ze leven in een plezierige groene en vooral ruime 

omgeving. De kwaliteit van het wonen vergoedt voor velen de nadelen van de 

pendel. Dat blijkt weer uit de jaarlijkse woningmarktonderzoeken. Reizen tussen de 

woning en het werk vinden Flevolanders zeer normaal. Een ritduur tot drie kwartier 

(wat overeenkomt met een afstand van 40 km) vindt men acceptabel. De 

verhuisbehoefte ontstaat pas als er verder moet worden gereisd. 

 

Flevolanders zijn in al die jaren over het algemeen tevreden over hun woning en 

hun woonomgeving. Wel wordt gezocht naar steeds meer nuances. Een voorbeeld 

daarvan is het ‘welgestelden woonmilieu’ waarvan de Noorderplassen en Almere en 

Parkhaven in Lelystad voorbeelden zijn. Ook in Zeewolde is dit woonmilieu in 

opmars. De woningen in deze sector kunnen goed concurreren met de traditionele 

markten in het Gooi en de noordrand van de Veluwe. Het onderzoek duidt ook aan 

dat veel nieuwe inwoners worden gelokt om wat de provincie is: ruim en groen.  

 

Twintig jaar geleden telde Flevoland honderdduizend inwoners. De groei is vooral 

de laatste jaren sneller dan voorzien. Gerekend werd op zevenhonderdvijftig nieuwe 

inwoners per maand, het zijn er echter gemiddeld duizend. Voor de komende tien 

jaar werd in de nota Wonen in Flevoland het woonbeleid tot 2010 vastgelegd. De 

overheid heeft steeds minder greep op de woningbouw. Woonbeleid moet dan ook 

vooral tot stand komen door samenwerking van corporaties, marktpartijen en 

overheden. 

 

Voor het wonen in Flevoland wil de provincie onder andere dat er meer variatie 

komt in de woonwijken, door afwisseling van dure en goedkope woningen. 

Kleinschalige bedrijvigheid moet wijken aantrekkelijk maken. Sommige woningen 

komen in aanmerking voor sloop en er zal bijgebouwd moeten worden. Ook 

stimuleert de provincie duurzaam en aanpasbaar bouwen. 

 

Wel of geen groei? De discussies daarover maakt geen einde aan de 

stedenbouwkundige verkenningen en studies. Onder leiding van de provincie 

Flevoland is een verkenning gedaan naar de verstedelijking van de oostflank van de 

Randstad. Het is een verkenning vanaf  2010. Na 2010 kan nog worden gebouwd in 

Almere Hout. Daarna liggen de bouwmogelijkheden vooral in Almere Pampus en op 

de lijn Almere-Amersfoort en Amsterdam-Almere. Daarvoor moeten dan wel de 

verbindingen met Almere worden verbeterd. De ontsluiting moet worden verbeterd 

door: aanleg van een ondergrondse verbinding tussen de A6 en de A9, de aanleg 



van een aftakking van de Flevospoorlijn naar Almere Hout en de verbetering van 

het openbaar vervoer naar het Gooi en Utrecht. Op de langere termijn moet een 

railverbinding met Amersfoort mogelijk zijn. 

 

Het verkeer en vervoer vraagt niet alleen aandacht voor de lange termijn. De 

hardrijders in Flevoland hebben zich mogen verheugen in een voortgezette 

aandacht. Flevoland staat bekend om zijn rechte wegen en het snelle rijden dat het 

uitlokt. Toch ontdekten onderzoekers dat ook de bochten gevaarlijk zijn. In bochten 

komen vooral ‘enkelvoudige’ ongevallen voor. Dat zijn ongevallen waarbij één 

voertuig is betrokken, zoals een auto die tegen een boom rijdt. In vijf jaar waren er 

negentien doden bij enkelvoudige ongevallen. Dit is een kwart van alle ongevallen. 

Onoplettendheid, te hoge snelheid, gladheid, duisternis en het gebruik van alcohol 

zijn vaak oorzaken. 

 

Kwaliteiten van de Flevolandse woonomgeving zijn onmiskenbaar de rust, de 

ruimte en het groen. Het milieu krijgt ook aandacht in het provinciale beleid. Het 

zoete drinkwater dat zich op diepe lagen onder Flevoland bevindt, is zeer bijzonder. 

Het is duizenden jaren oud regenwater dat een goede kwaliteit drinkwater geeft. De 

provincie is in 1998 begonnen om de onttrekking van water uit de diepere lagen 

anders dan voor drinkwater te beëindigen. Als alternatief kan hiervoor water 

worden onttrokken aan hogere bodemlagen. In 2000 is begonnen met de levering 

van zoet drinkwater aan het ‘oude land’. Daar wordt het grondwater voor 

drinkwater steeds schaarser. 

 

Soms botsen milieubelangen, zoals in het geval van windmolens. De visuele 

milieukwaliteiten en de energiebesparing zijn tegenstrijdige belangen. Particulieren, 

bedrijven, gemeenten en provincie hebben allemaal hun eigen opvattingen over de 

voor- en nadelen. Tegenstanders vinden dat windmolens bijdragen aan het 

winderige imago van Flevoland. Behalve de energiebedrijven zijn het ook de 

agrarische ondernemers die van de voordelen van windmolens willen profiteren. De 

opgewekte energie wordt voor eigen doeleinden gebruikt of tegen een vergoeding 

geleverd aan het energiebedrijf. De provincie staat in Zuidelijk Flevoland 

alleenstaande windmolens onder voorwaarden toe. Daarbij moeten de windmolens 

op een denkbeeldige lijn in het landschap komen. In de Noordoostpolder en 

Oostelijk Flevoland gelden andere voorschriften. Molens zijn daar alleen toegestaan 

in clusters of in een lijnopstelling met minimaal zes molens. De maximale hoogte in 

heel Flevoland is zeventig meter. 

 

Mensen hebben te weinig verbeelding bij Flevoland of ze hebben zelfs volstrekt 

verkeerde beelden. Zo bleek uit een onderzoek naar het imago van de nieuwe 

provincie. Om dit te verbeteren besloot het provinciaal bestuur om voor een periode 

van drie jaar ruim een miljoen euro uit te trekken voor een promotiecampagne: die 

tot doel heeft vooroordelen weg te nemen, de kennis over Flevoland te vergroten en 

een positievere houding tegenover het gebied te verkrijgen. Langs de A6 zijn vier 

grote borden geplaatst. Ze moeten passerende reizigers wijzen op de bijzondere 



elementen in het landschap. Bij Almere is dat ‘Stad van de toekomst, Almere’ ter 

hoogte van de Oostvaardersplassen. ‘De wereld aan natuur, Internationaal 

natuurgebied Oostvaardersplassen’ bij Lelystad. ‘Scheepshistorie op Nieuw Land’, 

Museumboulevard Lelystad’ en ter hoogte van Schokland ‘Eiland in het land, 

Unesco werelderfgoed Schokland’. 

 

Schokland dankt de kwalificatie ‘Erfgoed van de Wereld’ aan zijn terpen, de 

kerkrestanten, de oude verkavelingpatronen en de talloze dijkresten. Het voormalig 

eiland heeft extra aandacht nodig voor: de verdroging, de plaatselijke economie, de 

natuur, de cultuurhistorische en de toeristische aspecten. Daarom hebben de 

provincie, de gemeente Noordoostpolder, het waterschap Noordoostpolder, de 

agrarische belangenbehartiger Fries-Flevolandse Land- en Tuinbouw organisatie 

(FLTO) en de natuurbeheerder Stichting Flevolandschap een meerjarenplan 

opgesteld voor Schokland. Een van de meest opvallende voornemens is het 

omzetten aan de oostzijde van het voormalig eiland van honderdvijfendertig hectare 

agrarische grond in een nat natuurreservaat. De natuur profiteert van het water en 

de hogere grondwaterstand is beter voor het bewaren van de archeologische 

bodemschatten. Door een kavelruil ontstaat een verbetering voor de 

boerenbedrijven. De plannen beogen ook ene flinke voortgang te boeken met het 

tegengaan van de verdroging van het Schokkerbos en andere kwetsbare delen 

binnen het gebied. 

 

De discussies die in de loop van 1999 zijn gevoerd over de toekomst van Flevoland 

trokken veel belangstellenden. De uitkomsten zullen worden gebruikt voor het 

vervolgtraject: de totstandkoming van een ‘omgevingsplan’. Dit provinciale 

beleidsstuk vervangt drie andere nota’s, het streekplan, het milieubeleidsplan en 

het waterhuishoudingsplan. Het omgevingsplan bevat zowel de maatregelen voor de 

korte termijn als de plannen voor de lange termijn. 

 

Uit de discussies kwam vooral naar voren dat er verschillende meningen zijn over 

een nationale luchthaven in Flevoland. Velen vinden een luchthaven op het land 

niet acceptabel. In de Noordoostpolder wordt veel waarde gehecht aan het in stand 

houden van primaire voorzieningen in dit deel van de provincie. Bij velen is het 

behoud van de kwaliteit van natuur en milieu van groot belang. Duurzame 

landbouw en recreatieve ontwikkelingen moeten worden versterkt. 

 

Mede op basis van de discussies heeft de provincie in het najaar van 1998 de 

centrale doelstelling geformuleerd voor de periode tot 2030: een goede kwaliteit van 

de samenleving, behoud van de kwaliteit van milieu en water en een 

inwonersaantal van vijfhonderdduizend in  2030. Dit betekent dat tot aan 2010 nog 

flink moet worden gebouwd maar daarna zal het tempo omlaag gaan. Flevoland 

heeft over zichzelf beslist.  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
De Markerwaard 
 
 
 
 

In de rondgang om het IJsselmeer vormde de Markerwaard decennia lang het 

sluitstuk van het Zuiderzeeproject. De Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland, 

Zuidelijk Flevoland en de Markerwaard vormen zoals deze in de plannen van Lely 

voorkwamen samen vier kwadranten. Met de aanleg van de vierde kwadrant, de 

Markerwaard is al meerdere malen begonnen maar even zo vaak is het werk om 

uiteenlopende redenen onderbroken. Door de aanleg van de dijk tussen Enkhuizen 

en Lelystad werd niet alleen de begrenzing van de Markerwaard aan de 

IJsselmeerzijde vastgelegd maar is ook de bescherming van Noord-Holland, 

Zuidelijk Flevoland en Marken tegen overstroming vergroot. 

 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw woedde de discussie over de Markerwaard 

volop. Zo kwam er een nota van de Directie Zuiderzeewerken (1972) met enkele 

varianten voor en mogelijke inrichting waarover ook een in inspraakronde is 

gehouden. In datzelfde jaar verenigden de tegenstanders van inpoldering zich in de 

vereniging tot Behoud van het IJsselmeer. 

 

Drie jaar later verscheen een uitvoerig rapport ‘Verkenningen markerwaard’ met 

een aantal schetsen voor de functie, de vormgeving en de inrichting van het 

potentieel in te polderen gebied. Een deel zou als vanouds bestem worden voor de 

landbouw, maar ook woningbouw, bedrijvigheid, recreatie en natuur kregen veel 

ruimte toebedeeld. Eén van de meest besproken bestemmingen is een tweede 

nationale luchthaven die sinds de jaren zeventig als een rode draad door de 

discussies liep. 

 

In 1980 kwam de regering Van Agt met het beleidsvoornemen de laatste polder van 

het Zuiderzeeproject droog te leggen. De Raad van Advies voor de Ruimtelijke 

ordening reageerde zeer verdeeld. Terwijl de discussie voortduurde kwamen de 

Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en de Dienst Zuiderzeewerken in 1983 met 

een nota ‘Het Markermeer: informatie voor het beheer als open water’. Daarin 

worden verschillende aspecten van het openlaten van het IJsselmeer behandeld om 

zo de keuze duidelijker te maken. Ook de tegenstanders van de inpoldering 



kwamen met nieuwe nota’s en inzichten. 

 

In mei 1985 besloot het kabinet Lubbers 1 toch tot inpoldering. De regering wilde 

echter eerst het tijdstip van aanleg, de bestemming en de financiering verder 

onderzoeken. Ook werd nader advies gevraagd aan de Raad voor de Waterstaat. 

Verschillende organisaties dienden alternatieve plannen in voor de droogmaking op 

basis van gehele of gedeeltelijk private financiering. In 1990 besloot het kabinet zijn 

besluit uit 1985 om tot inpoldering over te gaan in te trekken. In het door de 

provincie Flevoland opgestelde Streekplan van november 1994 werd daarom 

uitgegaan van ontwikkeling en beheer van het Markermeer als zoetwatergebied. 

 

In de Vijfde Nota Ruimtelijke ordening, die in december 2000 werd gepubliceerd 

staat met zoveel woorden: het grootschalige open karakter van het IJsselmeer wordt 
beschermd. De ruimtelijke reservering voor inpoldering van de Markerwaard komt te 

vervallen en om de huidige kwaliteit van het IJmeer te bewaren worden ook hier 

geen nieuwe grootschalige stedelijke ontwikkelingen voorzien. Onder voorwaarden 

worden alleen kleinschalige buitendijkse stedelijke ontwikkelingen toegestaan in de 

nabijheid van bestaand stedelijk gebied, mits deze gepaard gaan met groenblauwe 

investeringen. Deze mogelijkheid wordt beperkt tot Almere en Lelystad. 

 

In een commentaar op die beslissing zie één van de Flevolandse gedeputeerden toch 

te verwachten dat de Markerwaard later weer op de agenda zal terugkomen. Wie de 

geschiedenis van het Zuiderzeeproject heeft gevolgd komt tot de conclusie dat deze 

verwachting zeker tot de mogelijkheden behoort. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het IJsselmeer 
 
 
 
 
Eén van de belangrijkste doelstellingen van het Zuiderzeeproject was al sinds het 

prille begin de omzetting van de zoute Zuiderzee in een afgesloten zoetwaterbekken: 

het IJsselmeer. Dat werd in grote lijnen bereikt met het gereedkomen van de 

Afsluitdijk in 1932. Het IJsselmeer kreeg zijn definitieve grenzen in 1975 bij het 

afsluiten van de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Het meer is circa 60 kilometer 

lang bij een gemiddelde breedte van 20 kilometer, een gemiddelde diepte van 4.5 

meter en een kustlengte van 210 kilometer. Het meer ten zuiden van de dijk 

Enkhuizen-Lelystad heet het Markermeer. 

 

Voor de dijken van de IJsselmeerpolders die worden aangelegd in de ‘luwte’ van de 

Afsluitdijk kunnen in principe lagere kruinhoogten worden aangehouden dan 

zonder deze Afsluitdijk. Dit geldt nog meer voor de dijken langs de randmeren die 

in de luwte van de polders liggen en bovendien door sluizen van het IJsselmeer 

gescheiden zijn. In de loop van de tijd is meer inzicht ontstaan in de mogelijkheid 

van extreem hoge waterstanden en golfoplopen en zijn bovendien de 

veiligheidseisen na de stormramp van 1953 verhoogd. Dat alles heeft ertoe geleid 

dat er later zwaardere dijkprofielen werden toegepast. De nu gebruikte 

kruinhoogten liggen dan ook aanzienlijk hoger dan indertijd door Lely werd 

voorgesteld. 

 

Aan het einde van de twintigste eeuw is de discussie over de veiligheid van de 

waterkeringen in ons land waaronder ook die van het IJsselmeergebied weer 

opgelaaid. Daarbij speelde onder meer een rol dat klimaatveranderingen tot andere 

inschattingen van mogelijke risico’s kunnen leiden. Op grond van deze discussies is 

besloten alle dijken rond de IJsselmeerpolders te verhogen. Met de werkzaamheden 

is in 2000 een begin gemaakt. 

 

Door de lozing van afvalstoffen op de Zuiderzee en later op het IJsselmeer liet de 

waterkwaliteit de eerste tijd te wensen over. Het afgesloten IJsselmeer en de 

randmeren fungeren op deze wijze als een soort ‘zinkput’ voordat het water in de 



Waddenzee terechtkomt. De afvalstoffen zijn zowel afkomstig uit de 

industriegebieden in het achterland vanwaar ze via de Rijn en de IJssel op het 

IJsselmeer komen als uit het omringende gebied. Het industriële afvalwater bevat 

zware metalen en chemische verbindingen die schadelijk kunnen zijn voor dier en 

plant. Vooral het huishoudelijke afvalwater en de bio-industrie droegen sterk bij tot 

de ‘bemesting’ van het oppervlaktewater door de lozing van fosfaten en nitrieten. 

Door de rioolwaterzuivering zijn deze problemen later tot het verleden gaan 

behoren. 

 

De grootste problemen met ernstig vervuild slib aangevoerd door de IJssel, deden 

zich voor in het Ketelmeer. Dit meer bleek na jaren zo ernstig vervuild dat een 

grootschalige en kostbare reinigingsoperatie noodzakelijk was. De werkzaamheden 

werden tegelijkertijd gebruik om de recreatieve functie van het Ketelmeer een sterke 

impuls te geven. 

 

De visserij is vaak beschouwd als een sluitpost van de afsluiting- en 

inpolderingwerkzaamheden. Voor visserij die op het zoete water van het IJsselmeer 

geen werk meer konden vinden moest de Zuiderzeesteunwet van 1925 een 

oplossing bieden. Ook in het verleden wisselde de betekenis van deze waterplas 

voor de visserij vaak doordat zowel de afmetingen als het zoutgehalte in de loop der 

eeuwen aan grote veranderingen onderhevig zijn geweest. Zo was de visserij al in de 

zestiende eeuw sterk achteruit gegaan door de toenemende verzilting van de 

Zuiderzee. Met in de twintigste jaren van de twintigste eeuw voor de afsluiting 

opnieuw een dieptepunt in de Zuiderzeevisserij. Na de afsluiting hebben de Urkers 

hun visgronden in hoofdzaak verlegd naar de Noordzee en verder. Veel paling wordt 

van elders geïmporteerd zodat de visserij op het IJsselmeer en de randmeren maar 

een klein deel levert van de totale visaanvoer op Urk. 

 

De beroepsvaart richt vooral op de route Amsterdam – Lelystad – Lemmer en 

Kampen. Daarnaast vervullen het IJsselmeer en de randmeren ook een rol als 

leverancier van delfstoffen met name van zand voor de ophoging van bouwterreinen 

van Lelystad en Almere en voor spoor- en wegenaanleg. De praktijk leert dat de 

hierdoor ontstane zuigputten voor een groot deel weer vrij snel dichtslibben. Ook 

fungeert het water van het IJsselmeer en de randmeren als koelwater voor de 

elektriciteitscentrales bij Lelystad en bij Diemen. 

 

De betekenis van het IJsselmeer, het Markermeer en de randmeren voor de 

recreatievaart is in de loop van de tijd sterk toegenomen. Al is het IJsselmeer geen 

Zuiderzee meer het is toch een uitgestrekte watervlakte waar het behoorlijk kan 

spoken zodat het alleen geschikt is voor jachten met ervaren schippers. 

 

De ‘Bruine Vloot’ zeilt met twee eeuwen oude tot comfortabele zeiljachten 

omgebouwde vrachtschepen op het IJsselmeer, het Markermeer en de Waddenzee. 

Bent u toe aan een uitje en wilt u ‘quality time’ doorbrengen met familie, vrienden 

en collega’s? Niets heerlijkers dan een dag of langer uitwaaien aan boord van één 



der schepen. De eerlijkheid gebied bij al deze prachtige zeiltochten een 

waarschuwing mee te geven: na een paar weken op een sfeervol schip, varend met 

misschien zelfs dierbaar gezelschap door een onbekend gebied vol mooie baaien, 

geurige natuurgebieden en indrukwekkende havens begin je aan schip en omgeving 

te hechten. Het afscheid valt meestal erg zwaar. ‘De Zeilvaart’ is echter hiervoor niet 

aansprakelijk aldus hun brochure. Tweemastklippers, zoals de ‘Nooit Volmaect, de 

stevenaak de ‘Tsjerk Hiddes (driemaster), de tweemastschoener de ‘Amazone’, de 

tjalk (tweemaster) de ‘Eersteling’ zijn voorbeelden van prachtig omgebouwde 

zeilschepen van de ‘Bruine Vloot’. De ‘Tsjerk Hiddes werd in 1881 gebouwd; en is 

de oudste, grootste en enigste stevenaak in de Nederlandse chartervloot die als 

driemaster onder zeil is gebracht. In 1993 werd het oorspronkelijke rivierschip 

omgebouwd tot een snelle driemaster. De klipper ‘Nooit Volmaect liep in 1893 van 

stapel als ‘Theodora’ en zeilde tot 1954 met vracht in Nederland. Tot 1969 

transporteerde zij als motorschip cement naar Utrecht. 

 

Klipperrace 
 
De Klipperrace van Enkhuizen op 12 en 13 oktober van het jaar 2001 op het 

IJsselmeer. Op zaterdag liggen we om negen uur voor anker voor de sluizen. Om 

tien wordt het vertreksein gegeven. De race gaat via Medemblik, Stavoren en Urk 

terug naar Enkhuizen. Ik vaar mee op de Broedertrouw van de Bruine Vloot; vijftig 

schepen zijn gestart en vijftien schepen komen aan bij de finish. De Broedertrouw 

finisht op de elfde plaats. Zondags wordt de Olympische baan gevaren. Die bestaat 

uit verschillende figuren zoals een liggende en rechtopstaande acht. De 

Broedertrouw vertrekt om half tien en heeft de Olympische baan gevaren om half 

drie. 

 

De randmeren zijn meer geschikt voor kleinere jachten en zeilboten. Door de aanleg 

van eilanden en speciale aanlegplaatsen en door het verwijderen van ondiepten zijn 

de randmeren nòg aantrekkelijker gemaakt voor de watersporter. Met de toegang- 

en doorgangsluizen is ook het varen door en in Flevoland mogelijk geworden. Op 

het IJsselmeer zelf met zijn minder toegankelijke oevers wordt vooral van de 

jachthaven naar jachthaven gevaren. De kuststroken van Lelystad, Almere en 

Zeewolde hebben zich tot belangrijk centra van de watersport ontwikkeld. 

 

Een aspect dat in de oorspronkelijke plannen weinig aandacht kreeg, zijn de 

natuurwaarden van het natte gebied. Het IJsselmeer wordt met name voor 

watervogels gerekend tot één van de belangrijkste natuurgebieden van West-

Europa. Het meer vormt een zoetwaterlevensgemeenschap die zeer rijk is aan 

voedsel; het wordt voorzien door de aanvoer van stikstof en fosfaten uit de 

aanliggende gebieden en het achterland. Het beheer is erop gericht de 

natuurwaarden en andere kwaliteiten van dit gebied te behouden en te versterken. 

De aanleg van eilanden, strekdammen, voorlanden en binnendijkse 

natuurterreinen heeft die waarde aanmerkelijk versterkt. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

De zwarte els... doodeng 
 
 

 

 

De zwarte els is in de eerste jaren na de aanplant van de Flevolandse bossen en 

plantsoenen een veel geziene boom. Hij wordt massaal gebruikt als ‘hulphoutsoort’, 

wat wil zeggen dat hij helpt een aangenaam bosklimaat te scheppen door wind- en 

regenvlagen op te vangen en te breken. Zo wordt bereikt dat kwetsbare bomen en 

struiken toch met succes kunnen opgroeien. Na een jaar of zes zijn deze meer 

vatbare bomen stevig genoeg uitgegroeid om zelf weerstand te bieden aan het ruwe 

polderklimaat. Dan worden de elzen omgezaagd, ze hebben hun taak volbracht. 

Later zullen ook populieren en wilgen dat pad volgen.  

 

Als volwassen boom heeft de zwarte els een slechte naam. Dat komt omdat het 

oranjegele hout erg breekbaar is en snel wegrot. Er is dus weinig mee te doen. 

Merkwaardiger wijze is Amsterdam toch voor een groot deel gebouwd op palen van 

elzenhout. Die palen staan echter onder water en rotten toch niet weg. De ark van 

Noach schijnt ook van elzenhout te zijn gemaakt. Het bijbelverhaal vertelt, dat de 

boot er schitterend oranjerood uitzag. En nu we het toch over vertellingen uit de 

oudheid hebben... de Germanen. U weet wel: dat woeste, blonde volk in berenvellen 

en met knuppels. Ze waren er heilig van overtuigd dat de eerste mensen op aarde 

voortkwamen uit de elzeboom en de es; zij vereerden de els dan ook. 

 

In de middeleeuwen echter werd de els door het slijk gehaald. Men kreeg in de 

gaten, dat de boom het liefst groeit op moeilijk bereikbare plekken in drassig 

terrein. Moerassen met drijfzand, vochtige, enge vennen met verraderlijke bodems 

en grillige kreken in het riet. Duivelse plekken dus als we de middeleeuwse 

intellectuelen moeten geloven. En op duivelse plaatsen zitten uiteraard griezels bij 

bosjes te loeren op weerloze maagden en vrome monniken. Vandaar dat de 

‘elzepuist’ (de kiekendief, onze bekende polderroofvogel) met zijn allesziende, felle 

ogen zo vaak in de kroon van de boom werd gesignaleerd. Hij fungeerde als 

wachtpost voor de dozijnen heksen die zich verscholen tussen de bezemachtige 

takken. Met die takken betoverden de heksen het vee en de melk. Bovendien riepen 



zij er de duivel mee op die dan al gillend en krijsend achter schone maagden 

aanzat. 

 

Nee... veel goeds voor de els die toch zo wondermooi in de prille lente kan bloeien 

met zijn gouden katjes vol met stuifmeel. Stuifmeel dat gretig door bijen en 

hommels wordt gegeten als de natuur elders niets te bieden heeft. Als we de 

elzeboom omhakken dan zien we eerst een oranjegele kleur op het hout. Daarna 

verdiept de tint zich en wordt vlammend roodomrande. Dat komt omdat talloze 

schimmels en bacteriën op en in de wortels en de onderstam zitten stikstof uit de 

lucht halen en dit gas mengen met andere stoffen. Er ontstaat daardoor bloedrode 

stof. 

 

Voer voor volksvertellingen dus want die trekken zich immers niets aan van 

scheikundige achtergrondinformatie! Een bloedende stronk, gehuld in vlammen, 

midden in het moeras... hellevuur een duidelijke zaak. Of feestende godinnen van 

de wraak met hun bloedrode muilen hun zwarte gewaden en hun slangehaar. 

Vraag het maar aan de oude Grieken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het pioniersgevoel 
 

 
In de Zuiderzee, die kolkende zoutwaterplas met z’n griezelige stromingen en enge 

nevels wemelde van het leven. Zeepalingen vlochten zich tussen de planken van de 

scheepswrakken door, platvissen lagen op de slikachtige bodem te rusten. En 

miljarden schelpdieren stoffeerden de oneffen bodem van de zee met kalkschalen 

en kleurenspel. Vooral de kokkels met hun mooie, geribde schalen en de alikruiken 

met hun veelkleurige slakkenhuisjes waren sterk vertegenwoordigd. Traag zweefde 

hier en daar een kwal; op de golven dobberden zeemeeuwen terwijl aan de oevers 

strandkrabbetjes rondscharrelden. 

 

Dit wereldje zou er nu nog net zo uitzien als de Afsluitdijk niet was gekomen. Die 

kwam er echter wel! In 1932 werd hij opgeleverd door de trotse aannemers. De 

Zuiderzee werd IJsselmeer en deze laatste handeling betekende tegelijkertijd het 

doodsbericht voor veruit de meeste dieren die in de voormalige Zuiderzee leefden. 

De IJssel bracht al haar zoete water in het aanvankelijk zog zoute IJsselmeer. De 

sluizen in de Afsluitdijk gingen keer op keer open en lieten zout water naar buiten 

stromen in de Waddenzee. Het IJsselmeer ging verzoeten en na verloop van enige 

tientallen jaren was het water geheel zoet geworden. 

 

Zo ontstond een geheel nieuwe levensgemeenschap daar in dat zoete meer. De 

zoetwatermosselen vonden een plek op de basaltblokken van de dijken. 

Posthoornslakken en poelslakken haastten zich naar het nieuwe gebied. Voorns, 

karpers, brasems en vele andere soorten zoetwatervissen kwamen in de plaats van 

de zoutwatervissen. En langs de oevers namen lisdodde, riet en dotterbloem de 

plaats in van zeedistel en zeewier. Alleen de driedoornige stekelbaarzen bleven waar 

zij waren. Want stekeltjes zijn niet kieskeurig als het gaat om water. Natuurkundig 

gezien op het eerste oog volstrekt onmogelijk! Immers: zout water heeft de 

onaangename eigenschap om vloeistoffen van geringe concentratie op te slobberen. 

Een kikker zou verdrogen in zout water. Omgekeerd zou een zoutwaterplant in het 

zoetwater gebracht, uit elkaar ploffen omdat de zoute plantensappen zoet water uit 



de omgeving zouden opzuigen. In de plantenhuid zit niet zoveel rek dat een en 

ander soepel is op te vangen. Dit soort rampzalige zaken geldt dus niet voor de 

driedoornige stekelbaars. Een vernuftig systeem in de nieren weet alles haarfijn aan 

de zich wijzigende omstandigheden aan te passen! 

 

Op een gegeven moment moet het zoete water van het IJsselmeer wijken voor nieuw 

land. Nogmaals vindt er een doodsstrijd plaats van talloze waterdieren en –planten. 

Dijken worden gelegd in grote ringvormen en binnen die dijken wordt het water 

door reusachtige gemalen weggepompt. Zo ontstaat het ‘nieuwe land’. Op de bodem 

van de voormalige zee kruipen nu zoetwaterschelpdieren rond wanhopig op zoek 

naar levenschenkend water. Het zal tevergeefs zijn... de moddervlakte zal voorgoed 

een andere bestemming krijgen: een landbestemming. Waterplanten verdrogen in 

de hete zon, stekelbaarsjes zuigen vast in het verstikkende slijk. De kleibodem 

scheurt door de sterk drogende wind en wordt tot een netwerk van grote, prisma-

achtige strukturen. Op een enkele plaats ligt een scheepswrak eenzaam en verlaten 

in de modderpoel. Vaak is het een restant van een schip uit vorige eeuwen, die 

verging in vliegende stormen en felle donderbuien. Soms ligt het skelet van de 

schipper nog in de kombuis. Zo worden we nog voor een laatste maal herinnerd 

aan vroeger tijden toen de Zuiderzee meedogenloos beukte tegen al wat hem in de 

weg stond en zeelieden vochten voor hun bestaan. 

 

Lang zal de moddervlakte niet met rust gelaten worden. Er ligt een open gebied dat 

schreeuwt om ingevuld te worden! De mens ontwerpt landschappen en steden, 

wegen en waterlopen, akkers en bossen. De natuur doet het op haar eigen wijze. Ze 

stuurt allereerst pioniers het terrein in. Dus planten en dieren die zich bitter weinig 

aantrekken van de barre weersomstandigheden die zo kenmerkend zijn voor een 

prille polder. Grote vlakten worden ingenomen door klein hoefblad, akkerdistel, 

kamille, riet, lisdodde, wilg, populier en noem maar op. Ook door muggen, vliegen, 

spinnen en kevers. En eenden, konijnen, hazen en reeën. En als deze planten en 

dieren, samen met al degenen die ik niet noemde het gebied hebben ingenomen, 

ontstaat er een milder klimaat. Binnen vijftien jaar groeien de pioniersbomen 

achttien meter hoog; breken ze wind en slagregens en temperen ze de felle 

zonneschijn. 

 

Dan breekt de tijd aan voor planten- en diersoorten die wat meer op rust gesteld 

zijn. Soorten die als het ware een kasklimaat nodig hebben. De natuur schept voor 

deze vertegenwoordigers plekken door ziekten en plagen te introduceren in de 

gevestigde orde van de pioniersoorten. De massale aantallen van die paar soorten 

voortrekkers worden zo drastisch teruggebracht tot kleinere aantallen. En de 

openvallende plaatsen bieden groei- en schuilmogelijkheid voor de nieuwelingen..... 

 

Heeft u ze al ontdekt? De kleine, goudgele bloemhoofdjes van het kleine hoefblad, 

trots naar de zon gericht. Heerlijk geurend naar honing aan aanlokkelijk wuivend 

met haar vele warmgetinte bloemblaadjes verleidt het hoefblad de eerste, nog wat 

onzeker vliegende bijen en kevertjes tot een bezoek. Het klein hoefblad is een echte 



polderpionier. Niet alleen een pionier in de tijd (het is een der eerste lentebloeiers) 

maar ook een voortrekker wat z’n groeiplaats betreft! In de IJsselmeerpolders is 

Tussilago farfara zoals deze vrolijke pionier in het Latijn heet één van de eerste 

planten die zich prettig voelen in pas aangelegde bermen van wegen, op nog verse 

zandopspuitingen, in gloednieuwe dijktaluds en op net drooggevallen kleigronden. 

Je zou het niet zeggen dat dit op het oog zo tere plantje een ijzersterke wil heeft en 

barre bodems overrompelt met een onstuitbare groeidrift. 

 

Geel is de kleur van lieden die op de voorgrond willen treden. Van figuren, die 

willen opvallen. Van zelfbewuste soms zelfs agressieve elementen. Geel is daarom 

misschien ook de kleur van bloemen van vele pioniersgewassen. De katjes van de 

pioniersboom Salix, de wilg tooien zich met een sluier van helgeel stuifmeel. Het 

bruisende, nergens voor terugdeinzende klein hoefblad bloeit met goudgele 

bloemen. De alles overrompelende paardebloem tovert donkergele bloemen omhoog. 

De golvende zee van koolzaadbloemen bejubelt haar aanwezigheid in felgeel. En ook 

de moerasandijvie tooit zich met kwasten van gele bloemen. 

 

Moerasandijvie... Senecio congestus, ook al een pionier in hart en ziel. Een 

landveroveraar met een drang tot expansie. Een doordouwer die zich niets aantrekt 

van barre weersomstandigheden en van onontgonnen drassige bodems. Wind, 

hagel en regen deren hem niet. Hij groeit onstuimig door en is dermate aangepast 

aan ruwe milieuomstandigheden, dat hij verdwijnt als het wat rustiger wordt. Zo 

kan het daarom voorkomen dat een pas drooggevallen, nog drassig terrein in de 

polder opeens wordt overrompeld door grote hoeveelheden zaad van de 

moerasandijvie. Het zaad ontkiemt razendsnel en binnen de kortste keren is het 

gebied bedekt met een deken van frisgroene kiemplanten. De moerasandijvie is een 

samengesteldbloemige plant uit het noordelijk deel van Europa. De Flevopolders 

vormen zo ongeveer de zuidelijkste begrenzing van het verspreidingsgebied. 

Vandaar dat de plant zo zeldzaam is in Limburg. Aan de ongeveer één meter hoge, 

dikke stengel zitten in losse kwasten verspreid vele flodderige, gele bloemen. De 

Oostvaardersplassen staan vol met moerasandijvieplanten. Ze staan dicht opeen 

gepakt langs de randen van de vele kreken en omzomen op een romantische wijze 

het ondiepe water. De gele linten eindigen daar waar nu nog zeeën helgele 

koolzaadbloemen beginnen. 

 

Zandopspuitingen, pas aangeplante groenstroken, braakliggende terreinen, 

wegbermen, slootkanten... plaatsen waar de akkerdistel gek op is. Hoe meer grond 

er overhoop is gehaald des te beter Cirsium arvense zich thuis voelt. Een rasechte 

pionier dus, deze vertegenwoordiger van verstoorde bodems. Komt het gebied tot 

rust, dan voelt hij zich niet meer prettig en verdwijnt weer even snel als hij kwam. 

De akkerdistel: de rebel van het plantenrijk, geroemd door de bioloog, verguisd door 

de boer. Zoet geurend naar honing en het landschap kleurend met zachtviolette 

tinten hult de stekelige akkerdistel zijn karakter in een geheimzinnige waas. Wat is 

dit voor een plant? Is hij werkelijk zo kwaadaardig dat vele provincies, gemeenten 



en landbouwschappen heil zien in zogenaamde distelverordeningen welke iedere 

grondgebruiker in het desbetreffende gebied verplichten elke distel op zijn grond te 

vernietigen? Of is hij juist de milde nectarverstrekker aan talloze bijen, hommels, 

vliegen en vlinders? De onschuldige, violette martelaar met het nobele karakter van 

voedselleverancier voor als wat leeft en honger heeft?  

 

Er zijn echter redenen genoeg om te twijfelen aan de stelling van 

vertegenwoordigers uit de landbouwwereld als zou de distel zich door inzaai 

massaal vestigen in de akkers en weilanden die in de buurt liggen van 

distelhaarden. Uitgezonderd op open plekken is de vestiging van de akkerdistel 

door zaad in grasland in ons land niet mogelijk vanwege de concurrentie van de 

aanwezige vegetatie. Bouwland biedt soms wel gunstige omstandigheden voor de 

kieming van zaad. De gangbare bedrijfsvoering op het moderne akkerbouwbedrijf 

maakt echter vestiging van de distel als volwassen plant onmogelijk. Hij wordt als 

plantje reeds vernietigd door de concurrentie van de consumptiegewassen of door 

de freesmachines, de eggen, de ploegen. Alleen door ondergrondse uitlopers kan de 

distel binnendringen in akker- en weidepercelen. Dan moet het perceel dus direct 

grenzen aan distelhaarden. 

 

Biologisch gezien wat betreft z’n waarde voor het natuurlijk milieu is de akkerdistel 

van onschatbare waarde. Massa’s insecten van vele soorten leven van, op en in de 

planten. Met als gevolg dat insectenetende dieren en vogels zich bijzonder thuis 

voelen op plaatsen waar distels groeien. Als we de jonge bossen van Flevoland 

zouden gaan inventariseren op het voorkomen van insecten en dieren in de nu nog 

aanwezige distelhaarden aldaar dan zouden we ettelijk zomers nodig hebben! De 

uitroeiing van de akkerdistel zou de vernietiging betekenen van een groot spectrum 

van dieren. Dat is zeker in deze tijd van natuurbesef en milieubeheer een 

onverteerbare zaak. Bestrijding van de akkerdistel buiten de landbouwakkers is 

daarom ondoelmatig, kostbaar en zeer schadelijk. Daarom kan het gebruiken van 

distelverordeningen in ons land niet worden verdedigd 

 

Hebt u al eens een mol gezien in het centrale deel van Zuidelijk Flevoland? Nee 

natuurlijk want de ‘mollengrens ligt pas nabij Lelystad in Oostelijk Flevoland. Hier 

en daar zijn op een dijk in Zuidelijk Flevoland ook enige exemplaren waargenomen. 

Dit zit namelijk als volgt: mollen zijn rasechte gravers en dat houdt in dat ze zich 

uitsluitend onder de grond voortbewegen. Natuurlijk zijn er soms uitspattingen. Zo 

is het een enkele keer voorgekomen dat een compleet mollengezin de keuken van 

een huis in Dronten binnenslofte. Ook is het gebeurd dat een mol dermate schrok 

van een sportvisser nabij het Gooimeer dat hij onmiddellijk het water indook en een 

boog van meer dan honderd meter trok alvorens weer aan land te klauteren... . 

Toch houdt de mol zich van nature liever onder de grond op waardoor de 

gemiddelde voortbewegingssnelheid niet erg hoog is. Daar komt nog bij dat iedere 

mol een eigen terrein afbakenen: een territorium dus waarbinnen hij massa’s 

gangen graaft. Telkens als een jonge mol zelfstandig is geworden neemt deze een 

nieuw gebied in beslag dat ligt naast dat van zijn moeder. 



 

Zo komt het dat de immigratie van de mol in de IJssselmeerpolders slechts 

langzaam gebeurt en wel met een ‘opruktempo’ van ongeveer twee tot drie kilometer 

per jaar. Waarbij dan als invalspoorten vanuit het ‘oude land’ vooral bij bruggen 

nabij Kampen, Harderwijk, Elburg en Muiderberg dienen. Dus is het niet geheel 

onwaarschijnlijk dat binnenkort via de brug bij Muiderberg een Amsterdams 

mollentype zich gaat verspreiden over Zuidelijk Flevoland. Het schijnt zelfs zo te 

zijn dat de voorhoede van deze hoofdstedelijke groep de brug in 1979 reeds is 

gepasseerd. 

 

Omdat mollen weinig vijanden hebben gaan ze meestal niet voor hun tijd dood. Ze 

worden drie tot vier jaar oud. Daarom hoeven ze ook niet extra hun best te doen om 

de soort in stand te houden; het is voldoende dat er slechts eenmaal per jaar 

ongeveer vier jongen worden geboren. De jonge mollen groeien razendsnel, zijn na 

twee maanden zelfstandig en na een klein jaar volwassen. Men zegt wel eens dat 

mollen schadelijk zijn omdat ze zoveel plantenwortels beschadigen van hun 

graverij. De voordelen van het vernietigen van enorme hoeveelheden schadelijke 

insecten en zoogdieren; ook het ‘luchten’ van de grond door hun gangenstelsel 

(zuurstof voor de plantenwortels) wegen hier echter ruimschoots tegenop. De mol is 

dus juist erg nuttig! 

 

Het paddenstoelenrijk vormt een wereldje apart. Flevoland staat bekend om z’n 

uitgebreide vaak zeldzame assortiment zwammen. Wat zijn het eigenlijk precies 

voor planten? Vroeger: zo omstreeks  vijftig van onze jaartelling dacht men dat 

paddestoelen vreemd gevormde, zure sappen uit de aarde waren. ‘Er vormt zich een 

taai slijm en dat omgeeft zich met een huid... en daaruit ontstaat bij volle maan een 

vrucht’. Omstreeks  1600 was men nog niet veel verder gekomen. ‘Zwammen zijn 

noch planten noch dieren en zeker geen zaden. Het zijn de sappen der aarde voor 

zover deze niet benut worden. Deze sappen zijn gehuld in een zakvormig omhulsel. 

Vooral regen en donder dan deze zakvormige wezens ontstaan’. Pas in de 

achttiende eeuw viste men uit dat paddestoelen plantaardige neigingen hebben en 

zich kunnen vermenigvuldigen door sporen. En dat de paddestoel de vrucht is van 

de zwamplan die wordt gevormd om sporen (zaad) te leveren.  

 

Daarna ging het snel met het onderzoek. Er werd ontdekt dat paddestoelen giftig 

kunnen zijn maar ook eetbaar; dat ze gekweekt kunnen worden en dat ze van 

onmisbare betekenis zijn voor de bosbouw. De eigenlijke zwamplant ligt vaak in de 

vorm van een zeer fijnmazig, ragfijn, draadachtig net verborgen in het substraat 

waarvan hij leeft. Zo’n netwerk bestaat uit reeksen aaneengeschakelde kamertjes, 

cellen genaamd. Het is voor het oog niet of nauwelijks zichtbaar. Het substraat, de 

voedingsbodem dus kan bestaan uit afval in of op de grond, uit dood hout en soms 

uit levende planten. Hij vreet afgestorven plantaardige en dierlijke resten op 

(sommige soorten vreten levende planten en dieren); kraakt deze tot kleine, 

eenvoudig te verteren deeltjes; gebruikt er nog wat van en brengt de rest van de 

deeltjes terug in de grond. De bomen, struiken, kruiden en grassen in de omgeving 



hebben daar veel nut van. De afgescheiden deeltjes zijn immers kostelijke direct 

opneembare en verteerbare voedselpakketten voor de groene planten! Deze groeien 

dan ook meteen een stuk beter. Zo helpen de planten en schimmels elkaar in het 

levensonderhoud. De planten leveren dood blad, afgevallen takken en omgevallen of 

omgewaaide stammen. De zwammen kraken deze weer tot heerlijk voedsel.  

 

Er bestaat een zwam die door z’n uiterst kleine sporen wespen overrompelt. De 

sporen kleven aan het wespelijf; ontkiemen en elke spore groeit dan uit tot een 

ragfijn schimmelplantje dat zich razendsnel vertakt en met onstuitbare 

vernietigingsdrang het gehele wespelichaam doorboort. In begin merkt de wesp er 

weinig van. De zwam beperkt zich tot de minder vitale organen. Na een week 

dringen de schimmeldraden plotseling het zenuwstelsel en het hart van de wesp 

binnen. De zwam woekert nu steeds sneller en de wesp wordt trager. Hij reageert 

steeds minder op zijn omgeving tot een totale verlamming optreedt. Het leven ebt 

nu weg uit het wespelijf. Plotseling in de tijd van een paar uur groeit er uit het 

insect een groot aantal draden met een knotsvormig uiteinde. Het zijn de 

paddestoelen van de wespezwam. De schimmelplant heeft immers deksels goed in 

de gaten dat het niet lang meer zal duren of de maaltijd is voorgoed afgestorven. Hij 

haast zich nu om zich voort te planten en zo te zorgen voor de instandhouding van 

de soort. De piepkleine paddestoeltjes brengen na rijping tienduizenden sporen 

voort, die verspreid worden door de wind. En wee de wesp die per ongeluk tegen 

zo’n spore aanvliegt... . 

 

Niet alleen de wespezwam is een geruisloze moordenaar. Hij heeft neefjes en 

nichtjes die het voorzien hebben op rupsen, muggen, huisvliegen en noem maar op. 

Wat die huisvliegen betreffen... parasitaire zwammen vormen de grootste bedreiging 

van deze insecten. Vooral in de herfst richt de vliegenschimmel een ongelooflijk 

grote slachting aan onder de Musca domestica zoals de wetenschappelijke naam 

luidt van onze huisvlieg. En als zodanig vervullen de agressieve zwammen toch 

weer een uitzonderlijk nuttige functie in de natuur, namelijk het voorkomen van 

massale vliegenplagen in de zomer. Slechts een enkele vliegenmoeder ontsnapt in 

de herfst aan de schimmeldood en zal het volgende voorjaar weer voor 

nakomelingen kunnen zorgen. 

 

Ook levende planten en bomen ontsnappen niet aan de aandacht van het 

zwammenvolkje. Denk maar eens aan de overbekende meeldauwzwam (het ‘wit’) die 

in de nazomer zo veelvuldig de rozen- en begoniabladeren bepoedert. Deze zwam is 

parasitair ingesteld en zuigt met haar tentakels sappen uit de bladcellen van de 

groene plant. 

  

Bij de bomen, ook in Flevoland kennen we vooral de honingzwam, de zwavelzwam, 

de iepziekteschimmel en de dennenmoorder als schimmelige sluipmoordenaars. 

Traag en geduldig slingeren deze schimmelplanten hun dunne armen tussen hout 

en bast, in stam, tak, blad en wortel. Ze vernietigen cel na cel en vaatbundel na 

vaatbundel totdat de worstelende boom het opgeeft. De boom verdroogt. Hij sterft 



na vaak een jarenlange strijd op leven en dood. Paddestoelen mogen dan prachtige 

vruchten zijn, de schimmelplanten waaraan zij ontstaan hebben niet allemaal een 

onschuldig karakter en een vlekkeloos verleden! 

 

Niet alleen de natuur stuurt pioniers het veld in om nieuwe gronden in bezit te 

nemen. De mens die uiteindelijk de polders heeft gemaakt om er 

landbouwbedrijven te stichten, steden te bouwen en recreatieterreinen aan te 

leggen doet ook een duit in het zakje. Op een modderige bodem is het slecht 

bouwen. Daarom wordt de hulp ingeroepen van Brassica napus oleifera ofwel in 

gewoon Nederlands: koolzaad. Koolzaad is stapelgek op modderige, onontgonnen 

vlaktes. Bovendien groeit het gewas uitbundig als er veel kalk in de grond zit. Aan 

kalk geen gebrek in Flevoland! De skeletten van schelpdieren die eens de Zuiderzee 

bevolkten liggen massaal te bleken in de zon. Op vele plaatsen zitten zelfs 

‘schelpenbanken’ in de grond. Dat zijn dan lagen van soms wel een meter dik dat 

geheel uit schelpen zijn opgebouwd. 

 

De koolzaadplant is weer zo’n echte superpionier. Een cultuurpionier, want in het 

wild komt hij niet voor. Hooguit verwilderd. Hij trekt zich niets aan van barre 

weersomstandigheden en lastig door te wortelen bodems. De wortels boren zich een 

weg door de slikachtige grond en zuigen er massa’s water uit. Het resultaat van de 

noeste arbeid van onze cultuurpionier is dan ook dat de grond droger wordt en 

meer toegankelijk is voor de plannen die men er uiteindelijk mee voor heeft. 

Gebleken is dat de grond al na een jaar koolzaadverbouw geschikt is voor de teelt 

van meereisende gewassen zoals granen, erwten en bieten. Ook is de grond dan 

geschikt voor de inplant van bossen en andere landschappelijke beplantingen, 

terwijl woningbouw eveneens voorzichtig geprobeerd kan worden. 

 

Voorafgaand aan de zaadvorming is er natuurlijk eerst de bloei. Koolzaad bloeit met 

mooie, verblindende gele bloemetjes in grote tuilen. Mei en juni vormen de 

bloeimaanden van het koolzaad. Flevoland telde dan duizenden hectares bloeiend 

koolzaad dat als felgele mantels de grond op vele plaatsen bedekte. De lucht in de 

IJsselmeerpolders was dan op vele plaatsen zwaar van de zoete geur der miljarden 

bloemen. Ieder jaar werd de ‘Koolzaadroute’ uitgestippeld, die de belangstellenden 

voerde langs de meest opzienbarende, gele poldervlekken. 

 

Koolzaad levert zo enorm veel nectar, dat de imker hem de waardering ‘perfect’ gaf. 

Het spreekt dan ook voor zich dat imkers uit het gehele land met hun bijen naar de 

koolzaadvelden trekken als deze in de bloei staan. Honderden grote bijenvolken 

staan dan in hun soms wel twee meter hoge kasten aan de zoom van de gele 

akkers. Als het weer wat meezat dus als de temperatuur rond de 21º C zit en de 

wind niet erg schraal is dan verzamelde een enkel bijenvolk op zijn minst vijftig kilo 

honing voor zijn baas. Helaas zijn er geen koolzaadvelden meer in de Flevopolder. 

 

Heeft u wel eens ‘moeraskonijn’ gegeten? Het is lekkerder dan kippenvlees en van 

hoogwaardige kwaliteit! Het moeraskonijn heet in het Latijn Ondrata zibethica en 



wordt ook wel bisamrat genoemd naar de Duitse benaming van het dier. De enige 

juiste Nederlandse benaming is echter muskusrat. De beruchte muskusrat: groot 

als een konijn, smakelijk als een kip en met een vacht, geschikt voor de mooiste 

bontjas. En de muskusklieren zijn geschikt voor de parfumindustrie... ‘Wat een 

buitengewoon waardevol dier’ zult u zeggen, ‘waarom dan die felle jacht op dat 

beest? Waarom die van overheidswege betaalde muskusrattenvangers? Het 

antwoord is kort maar krachtig: omdat Ondatra als een buldozer dwars door onze 

dijken pleegt te schuiven. 

 

In het voorjaar van 1905 bracht prins Collodero-Mannsfeld van een jachtreis naar 

Alaska drie paartjes muskusratten mee naar Europa. Het gebied van oorsprong van 

de muskusrat ligt in Noord-Amerika. Eén rat stierf onderweg maar de overige vijf 

overleefden de reis en werden uitgezet in de wildvijvers van het landgoed van de 

prins, ongeveer veertig kilometer ten zuidwesten van Praag. Hier ligt nu de 

oorsprong van de daarna optredende, gigantische en onstuitbare plaag. Er 

ontsnapten ratten uit de vijvers en hun nakomelingen zwermden uit over 

Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Joegoslavië. Ook België en Nederland werden 

aangedaan en de druk van de muskusratten op onze dijken werd groter en groter. 

Alleen door het aanstellen van speciale rattenvangers kunnen nu wellicht nog 

vijand nummer één in Nederland de baas blijven. Want alleen zo kan worden 

voorkomen dat dammen en dijken ondergraven worden. De muskusrat kan 

verbluffend goed duiken en zwemmen. Het is dan ook een moerasdier dat zich niet 

lekker voelt als er geen water in de buurt is. Aan de vlakke oevers bouwt de 

muskusrat zijn burcht. Het is een heuvel opgebouwd uit plantendelen die van 

binnen een intieme nestruimte heeft. Vaak zijn het meerdere, kegelvormige heuvels. 

In de winter bouwt het dier zijn villa wat uit zodat burchten van één meter hoog 

met drie kamers en een voorraadschuur geen uitzondering zijn. Vanuit zijn burcht 

maakt de muskusrat nu een net van paden. De zwemstraten knaagt hij in 

dichtgegroeide sloten en vaarten met zijn geweldig lange en scherpe knaagtanden 

geheel open. Daar waar zo’n route eindigt tegen een steile wal, graaft hij onder 

water een gang ter grootte van een konijnenhol in het talud. Deze gang eindigt een 

eind verderop op het droge. En hier legt hij al knagende en vretende een looppad 

aan. Zo blijft hij maar bezig zodat een dijk op een gegeven moment doorzeefd kan 

zijn met gangen door de aktiviteiten van een muskusrattengezin. Tenslotte: 

muskusratten brengen drie à vier maal per jaar een nest jongen groot. Het aantal 

jongen varieert van zeven tot veertien stuks per worp. Ze worden ongeveer vier jaar 

oud en kunnen zeer tamme en vriendelijke huisgenoten worden. 

 

De natuur wordt een handje geholpen. Bosbouwers trokken Flevoland in en 

ontwierpen gloednieuwe bossen. Zij deden (en nog) in zeer grove lijnen het werk dat 

de natuur pas over vele eeuwen zou gaan doen. Het Overijsselse Hout, dat direct 

grenst aan de noordflank van Lelystad en heeft de doelstelling: het opvangen van 

een deel van de recreatiezoekenden. Dat houdt in dat dit bos een zo aangenaam 

mogelijk uiterlijk diende te gaan krijgen veel diversiteit moest gaan bevatten en tot 

in lengte van jaren een prettige indruk moet blijven maken. Een soort parkgebied 



dus. Met dit doel voor ogen zijn de ‘groenmakers’ omstreeks  1964 op papier aan de 

slag gegaan. Het bosgebied werd daarna in de jaren 1965 tot en met 1968 

ingeplant. Het bos werd niet zomaar voor de voet weg met willekeurige boom- en 

struiksoorten ingeplant. 

 

De polder was, zeker in die tijd volslagen kaal rond Lelystad. Wind, zon en regen 

hadden vrij spel en teisterden regelmatig alles wat de moed had zich in de kale 

vlakte te vestigen. Lang niet alle boom- en struiksoorten kunnen daar tegen. Er is 

moed, kracht en doorzettingsvermogen voor nodig om met succes zo’n 

meedogenloos klimaat te weerstaan. Daar zijn pioniers voor nodig. Voortrekkers die 

zich geen zier aantrekken van het gure klimaat. Exemplaren die vrolijk doorgroeien 

en die bovendien snel groeien omdat hun streven erop is gericht in de kortste keren 

een aangenaam leefmilieu voor zichzelf te scheppen. En dat lukt alleen als je met 

z’n allen snel omhoog en tegen elkaar aan groeit; dan heeft de wind geen vat meer 

op je. Dan heb je een ‘microklimaat’ gekregen met luwte en aangename 

temperaturen.  

 

De populier en de wilg... dat zijn zulke voortrekkers. Dat zijn de beste boomvormige 

pioniers voor de polders. Haast niet kapot te krijgen, razendsnel groeiend (soms wel 

twee en een halve meter per jaar) en niet eens lelijk om te zien. Na een jaar of 

veertig bruisend van energie in de polderbodem verankerd te hebben gestaan dooft 

de levensvlam van deze eerstelingen. Ze hebben dermate veel energie besteed aan 

hun jeugdgroei dat oud worden er niet meer bij is. Langzaam takelt zo’n pionier 

dan af tot hij op een leeftijd van zestig tot tachtig jaar omvalt en tot humus vergaat. 

 

Daarom werd besloten om tussen de populieren en de wilgen andere houtsoorten te 

planten die beschutting nodig hadden en goede verzorging. Bomen en struiken, die 

ook veel langzamer groeiden maar daardoor hun energie sparen en veel langer 

zouden kunnen blijven leven. Niet-pioniers dus die wel tachtig tot tweehonderd jaar 

oud kunnen worden. Bomen zoals de es, haagbeuk, beuk, esdoorn en iep. En 

bovendien struikvormers als hazelaar, meidoorn, sleedoorn, kornoelje en liguster. 

De bedoeling was dan om te wachten tot de niet-pioniers sterk genoeg zouden zijn 

om zich te handhaven en dan de pioniers te reduceren. 

 

En wat was het resultaat? De pioniers vormden al na een jaar een windscherm voor 

hun zwakkere broeders en zusters zodat die niet dood gingen en zich in alle rust 

konden voorbereiden op het tijdstip waarop ze het alleen zouden moeten doen. Zo 

bleef het tot 1974. De populieren en wilgen waren toen ongeveer acht jaar oud en 

begonnen zich opdringerig te gedragen. Ze waren een meter of twaalf hoog en 

werden steeds breder waardoor ze het licht gingen wegvangen voor de niet-pioniers 

ver beneden hun. Licht vormt echter een levensvoorwaarde voor groene planten. 

Het met zorg neergezette plantsoen van langzame groeiers dreigde te sterven. 

 

De bosbeheerders hadden hier echter rekening mee gehouden. De volgende fase in 

het bosbeheer brak aan. De pioniers moesten voor een deel verdwijnen om plaats te 



maken voor hun zwakkere soortgenoten die op dat moment toch al zo krachtig 

waren uitgegroeid dat ze op eigen benen konden staan. Ze waren niet meer 

aangewezen op bescherming. 

 

Het bosbeheer had nu de keuze uit een enorme aantal mogelijkheden. Immers: men 

kon het pioniersbestand totaal verwijderen, gedeeltelijk reduceren, in groepen laten 

staan, in singels, in blokken en noem maar op. Mede omwille van de variatie in het 

gebied werd gekozen voor een methode waarbij de pioniers nog gedeeltelijk bleven 

staan. En wel in de vorm van kleinere en grotere groepen, van solitairen en singels; 

in sommige gevallen werd besloten het populierenbos in het geheel niet te 

reduceren. Met als doel de op die wijze overgebleven pioniers tot hun dood te 

handhaven. Het beeld zou dan zeer aantrekkelijk kunnen worden. Het bos zou de 

indruk wekken al veel ouder te zijn. 

 

De rijgewijze aanplant (met machines wordt de inplant in de Flevopolders 

gerealiseerd) werd meestal doorbroken en steeds meer onzichtbaar. Het biologisch 

leven in het bos zou enorm worden gestimuleerd vooral ook omdat de omgezaagde 

bomen in het bos zouden blijven liggen en dus vergaan tot humus. In een dergelijk 

bos vinden zeer veel soorten planten, insecten, mossen, schimmels, vogels en 

zoogdieren een ‘tafeltje-dek-je’. Dat verhoogt weer de gezondheidstoestand van het 

bos en maakt het ook landschappelijk en recreatief aanmerkelijk aantrekkelijker. 

 

Het omzagen van populieren waarmee in 1974 werd begonnen, werd in het voorjaar 

van 1976 in grote lijnen voltooid. Het resultaat was al meteen merkbaar. De niet-

pioniers deden enorm hun best om zich snel in een flinke bladerjas te steken, 

teneinde gauw zelf te zorgen voor beschutting. Bovendien kon zo meer licht worden 

opgevangen door de bladeren en daardoor meer voedsel worden geproduceerd voor 

wortels en stam. Dat zou dan weer een snellere groei tot gevolg hebben. Want bij 

planten is het nu eenmaal zo dat uit water uit de grond en koolzuurgas uit de lucht 

voedsel wordt bereid. Dit kan uitsluitend in de groene delen van het blad gebeuren 

door het zonlicht. 

 

In 1978 had het bos zich geheel hersteld van de pionierskap. Gezonde niet-pioniers 

stonden te genieten van de warme zon. Hier en daar de bosranden die harder 

groeien dan de rest vanwege het in ‘ruimere’ mate toetreden van zonlicht, ‘open 

gooien’, agressieve bomen en struiken die de andere verdrukken verwijderen. De 

overgebleven populieren- en wilgenvakken uitdunnen opdat de overblijvenden beter 

kunnen uitgroeien. Dit alles teneinde het bos op de beste manier te begeleiden naar 

het stadium waarin we van een echt volwassen bos kunnen spreken. 

 

En dan is het weer tijd om van die volwassen bomen vroegtijdig een aantal te 

verwijderen en te vervangen door jonge exemplaren die dan weer volwassen kunnen 

worden. Gebeurt dat niet dan zal eens het tijdstip komen dat alle bomen plotseling 

oud worden en sterven. Want van bomen die onder dezelfde levensomstandigheden 

zijn geplant op dezelfde leeftijden kunnen we verwachten dat deze kort na elkaar 



weer verdwijnen. Bosbouw bedrijven is immers niet alleen denken aan het heden, 

maar vooral ook aan de toekomst. 

 

Dit was dus het Overijsselse Hout. Een van de zeer vele bosgebieden van Flevoland. 

Want op de bodem van de Zuiderzee zijn al duizenden en duizenden hectares grond 

ingeplant met bossen. Talloze soorten vogels jubelen in het bos. Wielewalen, uilen, 

koekoeken, zangvogels, weidevogels, bosvogels, steltlopers, roofvogels, en al 

degenen die ik niet noemde; ze voelen zich thuis in Flevoland alsof ze nooit zijn 

weggeweest. Zelfs de havik en de wouw komen opdagen. En wat dacht u van de 

visarend en de zeearend? Beide komen in het voor- en najaar vaak even uitblazen 

in het Flevolandse bomenrijk. Massa’s mossen leggen een vochtige, zachtgroene 

deken op de bosbodem. Tientallen soorten wilde planten vinden hun plekje tussen 

het struikgewas. Nieuwsgierige vossen wandelen hier en daar al rond, hermelijnen, 

wezels, bunzingen en zelfs een enkele marter trekken het bos binnen. En talloze 

reeën springen elegant boven het wuivende gras. 

 

Dat is in vogelvlucht het beeld van de jonge bossen op de bodem van de zee... heel 

jonge bossen op weg naar de toekomst. Van bossen met een ontstellend rijk 

planten- en dierenleven, nu al zo kort na hun ontstaan. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Natuurlijk onderhoud 
 
 

 

 

Niet altijd is de natuur bereid om samen met de bosbouwer het bos naar de 

toekomst te dragen op een wijze die de mens voor ogen staat. Soms zint het de 

natuur niet. Er staan teveel exemplaren van één soort op een te beperkt terrein. 

Dan slaat de natuur toe en introduceert ziekten en plagen. Zo wordt getracht de 

overmaat aan exemplaren van één soort terug te brengen tot aanvaardbare 

aantallen. Dan komt de mens voor moeilijke beslissingen te staan. Moet men de 

ziekte of plaag bestrijden of moet de natuur z’n gang maar gaan? Laten we maar 

eens zien wat er zoal komt kijken bij het afwegen van deze beslissing. Wat zijn de 

kernvragen welke zich voordoen rond de kwestie van de onkruid- en 

insectenbestrijding. 

 

We gaan een aantal jaren terug in de geschiedenis. In 1948 kreeg Dr. Paul Müller 

de Nobelprijs uitgereikt voor zijn ontdekking van het dichloordiphenytrichloorethaan. 

Een mond vol voor het overbekende DDT dat we allen kennen. In 1939 ontdekte 

Müller dat DDT een insectenbestrijdingsmiddel van formaat was. Er liggen nu ruim 

vijftig jaar tussen de uitreiking van de hoge en belangrijke onderscheiding voor de 

ontdekking van deze stof en de maatregelen van vandaag om het gebruik van dit 

product drastisch terug te dringen. In deze periode veranderde de gevoelsinhoud 

van het woord DDT nogal. Vroeger werd het middel gezien als de redder in nood. 

Om ons te helpen de schaarse voedingsmiddelen eetbaar te houden. Nu is datzelfde 

middel echter voor velen onder ons milieuverpester nummer één. Een vreselijke 

uitvinding van op winst beluste fabrikanten die het slecht met de wereld voor 

hebben. Wat echter niet wegneemt dat velen van ons maar al te gauw geneigd zijn 

om naar de spuitbus te grijpen als de Flevolandse steekmuggen in de zomer tot 

aanval over gaan. Het zijn dus de omstandigheden die de waardering voor de 

bestrijdingsmiddelen bepalen. 

 

Daarmee zijn we dan meteen bij één van de kernpunten aangekomen die zich rond 

deze kwestie voordoen. Namelijk het volgende: stel dat we onder bepaalde 

omstandigheden het gebruik van bestrijdingsmiddelen wenselijk achten maar we 



weten dat er ook nadelen aan het gebruik van het spul kleven. Hoeveel nadelen zijn 

we dan bereid te aanvaarden tegenover de voordelen van de bestrijding? En dan 

hangt het maar net van de situatie ter plekke af hoe we reageren. Die 

milieubewuste bewoner van Almere grijpt toch snel naar het verdelgingsspuitje als 

de Flevomuggen hem belagen. We kunnen daarom wel stellen dat het besef van het 

belang van een schoon milieu pas werkelijk gestalte krijgt als we niet door 

epidemieën worden geteisterd. Een tweede kernpunt is dat het tegenwoordig 

mogelijk is om uiterst geringe hoeveelheden chemische stof met behulp van 

ingewikkelde apparatuur op te sporen. Deze mogelijkheid tot ontdekken van 

verontreinigingen heeft in grote mate bijgedragen tot het inzicht in de gedragingen 

van DDT en andere stoffen en de toepassing ervan. Daarom weten we nu dat DDT 

zich in de vetweefsels van dieren kan ophopen. Dat het spul niet wordt afgebroken 

tot onschadelijke deeltjes. 

 

We gaan ervan uit dat onkruid- en insektenbestrijding in het groen volstrekte 

noodmaatregelen zijn. Immers de zaak ligt hier wel even anders dan in de 

landbouw. Hier is geen voedselproduktie mee gemoeid integendeel: hier is 

natuurproduktie mee gemoeid. En natuur en bestrijding zijn principiële 

tegenhangers van elkaar. Vandaar dat in de bossen van Flevoland nimmer met 

chemische middelen wordt gestreden. Toch treden er soms ziekten en plagen op. 

Wat dan? 

 

Het hoofddoel voor de groenbeheerder: dat we tot in lengte van jaren moeten 

kunnen blijven genieten van fraaie, groene bossages met bloemrijke bodems en vele 

insecten, vogels en dieren. Kortom we willen een biologisch evenwicht verkrijgen. 

Planten en dieren leven in groepen samen en bestaan uit verschillende individuen. 

Afhankelijk van het natuurlijke milieu (bos, veen, duin, moeras) treffen we steeds 

dezelfde planten- en dierensoorten aan en dit in steeds gelijke verhoudingen. In 

dergelijke planten- en dierengemeenschappen bestaat een onderlinge, harmonische 

samenleving. Het is als het ware een goed geregelde huishouding; overal is genoeg 

van en alles staat op zijn plaats. Overal is ook een plaatsje voor gereserveerd, 

onenigheid kan er niet zijn. De natuurwet die een dergelijke huishouding zodanig 

regelt noemt men het ‘biologisch evenwicht’.  

 

Dat is dus het doel. U voelt het wel, men is er in Flevoland nog lang niet! Immers, 

het meeste groen is in korte tijd aangeplant en we moeten maar afwachten wanneer 

de insecten, dieren, reptielen, vogels, enz. hun plaatsje gaan innemen teneinde mee 

te helpen aan de goed geregelde huishouding die we biologisch evenwicht noemen. 

Vooral in Zuidelijk Flevoland is de huishouding een ongeregelde bende (1980). Er 

staan veel te veel planten van één soort en weer veel te weinig van andere soorten. 

Er is een tekort aan voedsel voor de ene diersoort en een teveel voor de andere 

diersoort. Er is nog te weinig luwte voor het ene insect en er is al een 

‘broeikassituatie’ voor het andere insect. Kortom: op dit moment is een milieu 

ontstaan, dat weliswaar uiterst geschikt is voor een deel van de toekomstige 

huishouding maar het grootste deel van de huisraad staat nog elders te wachten op 



transport. En voor het gemak nemen de nu al aanwezige leden van de huishouding 

de voor anderen gereserveerde plaatsen in bezit. Met als gevolg dat individuen van 

bepaalde soorten massaal optreden. Dus ontstaan van plagen is een normaal 

verschijnsel in een milieu dat zich aan het ontwikkelen is. 

 

Eén van de insectensoorten die zich al gauw thuis voelen in Flevoland is de 

iepenspintkever, Scolytus in het Latijn. Een klein, zwart torretje dat het plezierig 

vindt om haar eieren te leggen in zieke en kwijnende iepenbomen. Zij doet dat zo 

graag omdat de jongen dan ongestoord kunnen eten van het smakelijke laagje 

weefsel dat zich bevindt tussen hout en bast. Immers de boom is te verzwakt om 

zich te kunnen verdedigen. Om bijvoorbeeld zeer snel flink veel houtcellen rond de 

kleine larfjes te vormen teneinde hen in te kapselen en uiteindelijk te doden. Veel 

iepenbomen worden aangetast door deze keversoort omdat in de bossen van de 

Flevopolders nu eenmaal veel verdrukte en verzwakte iepen staan. Zij verloren de 

concurrentiestrijd met populier, wilg, es, esdoorn en andere boomsoorten. Nu zou 

deze vraat helemaal niet zo erg zijn ware het niet dat zich een ingewikkelde, 

biologische complicatie heeft voorgedaan in Europa. De iepenspintkever is namelijk 

in staat om sporen (eitjes) over te brengen van de iepenziekteschimmel Ophiostoma 

ulmi.  

 

Zoals gezegd bestaat er een schimmelsoort die iepenbomen ziek maakt. De 

iepenziekteschimmel leeft in de stam en takken van de iep. De zwam woekert met 

haar schimmeldraden tussen de stam en takken van de iep. Via de uitwerpselen 

van de vretende kever en via zijn bepantserende lijfje komen nu sporen van de 

schimmel in vraatwonden van de nog gezonde boom. Deze wordt vervolgens binnen 

korte tijd ziek en dus geschikt voor het eileggen van drachtige 

spintkevermoedertjes. Een gigantisch sneeuwbaleffect is het gevolg: een epidemie is 

tot stand gekomen. 

 

Na advies te hebben ingewonnen van diverse deskundigen voor de bosbouw heeft 

de regering besloten niet stil te blijven zitten. Het gehele iepenarsenaal van ons 

land zou ziek worden en gedoemd zijn te sterven. Vandaar het besluit bestrijding 

iepenziekte waarin dwingende maatregelen voor de bestrijding van de iepenziekte 

staan vermeld. De zieke en kwijnende iepen worden vernietigd, zo ook de in andere 

opzichten verzwakte iepen. De broedplaatsen van de kever moeten op die wijze 

worden uitgeroeid. Met het uitvoeren van bovengenoemde wettelijke regeling zijn in 

1981 talloze instanties bezig begeleidt door Staatsbosbeheer. Ook in Flevoland 

worden vele duizenden iepen die een (mogelijk) besmettingsgevaar opleveren 

vernietigd. Dit met het doel de iepenziekte tegen te gaan en de waardevolle, nu nog 

vitale en niet aangetaste iepenlanen te behoeden voor een vroegtijdige dood die ook 

landschappelijk gezien catastrofaal zou zijn. 

 

Hoewel het zonder meer vaststaat dat het volledig uitroeien van de 

iepenziekteschimmel een waardevolle zaak zou zijn moeten we toch onder ogen 



zien, dat het Besluit Bestrijding Iepenziekte slechts een druppel op de gloeiende 

plaat is... een soort sussen van het geweten. Theoretisch is het best mogelijk om 

alle kwijnende en potentieel zwakke iepen in Nederland op te ruimen. Hebben we 

daarmee dan ook de schimmel uitgeroeid? Welnee! Sporen blijven altijd bestaan en 

op het oog gezonde bomen kunnen over een jaar ziektehaarden van formaat blijken 

te zijn. En zijn de kevers dan uitgeroeid? Zeker niet! Hooguit is het aantal 

verminderd, de natuur laat zich niet zo gauw uit het veld slaan. Vooral niet als ze 

vindt dat ze voor een goede zaak vecht. In dit geval het drastisch in aantal terug 

brengen van het iepenbestand in Europa. Laten we eens uitgaan van een volledige 

vernietiging van alle verzwakte en potentieel verzwakte bomen. Ja, zelfs van alle 

iepen die de kever in de toekomst smakelijk zou vinden. Wie spoort al deze bomen 

op in heel Europa. Zou de kever dan maar denken: ‘ach, ik sterf maar voor mij is de 

lol er definitief af’. 

 

Omstreeks 1920 sloeg de iepenziekte al eens toe in Europa, ook in ons land. Toen 

ging het om een zwakker broertje van de huidige, agressieve schimmel. Dat broertje 

groeide traag en had vaak een paar jaar nodig om de vaten van een iepenboom te 

verstoppen. Er gingen talloze iepen te gronde. De regering was destijds zeer 

zorgelijk gestemd en besloot maatregelen af te kondigen welke ongeveer dezelfde 

waren als die, welke nu in het ‘Besluit Bestrijding Iepenziekte’ vermeld staan. De 

natuur liet zich echter niet dwingen. De ‘Agrarische Winkler Prins’ van 1954 vertelt: 

‘door het opruimen van aangetaste en dode bomen heeft men de ziekte kunnen 

vertragen, zonder deze tegen te kunnen houden. Nu wordt op grote schaal getracht 

een resistent iepenras te kweken...’ Totale vernietiging is in de opzet van de natuur 

zinloos, sterke reducering in aantallen echter zinvol. De plaatsen die vrijkomen 

kunnen dan door andere soorten worden bezet. 

 

Zo ontstonden in het verleden door het samengaan van het natuurlijke 

selectievermogen en de menselijke kennis dat teelttechnieken resistente 

iepenrassen die daarna massaal werden geplant. Onkwetsbare iepen voor het 

zwakke broertje van de huidige, agressieve schimmelvorm. Ook de schimmel past 

zich aan. Kun je niet opboksen tegen sterke iepen dan moet je jezelf sterk maken. 

En zo ontstond de sterk woekerende, agressieve iepenziekteschimmel van 

tegenwoordig. En wat gebeurd er nu? Er ontstaat weer een ‘Besluit Bestrijding 

Iepenziekten’. Er wordt in de praktijk weer erkend dat het vechten tegen de 

bierkaai; in Limburg gaf men de strijd reeds op. Er worden nieuwe iepenrassen 

ontwikkeld die resistent zijn tegen de agressieve schimmelvorm; men denkt reeds 

een drietal rassen te hebben gevonden. En de natuur leidt de strijd om het bestaan 

op haar eigen wijze in zinvolle banen. Er zullen ongetwijfeld in Europa nog genoeg 

resistente iepen blijven bestaan maar de grote meerderheid gaat verloren en sterft. 

En over vijftig jaar? De geschiedenis zal zich herhalen... Want de 

iepenziekteschimmel geeft de strijd nimmer op. Zal de regering dan weer besluiten? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

De bastaardsatijnvlinder 
 
 
 
Wie eens in de winter door Brabant, Gelderland of Limburg rijdt en de kale 

struiken en bomen aldaar bestudeert loopt al gauw de kans exemplaren te zien die 

vol zitten met grijze dotten. Het is alsof een leger van vogelnestjes in de bomen 

verscholen zit. Ook in en om Lelystad is dit verschijnsel veelvuldig waar te nemen. 

 

De grauwe plukken van afgestorven blad en spinsel zijn echter geen verlaten 

vogelnestjes. Het zijn de winteronderkomens van Euproctis chryssorrhoea, de 

bastaardsatijnvlinder. Een gevreesde plunderaar van tuin, park en bos; die zich de 

laatste jaren als een komeet manifesteert en beplantingen van allerlei soort en 

grootte met de dood bedreigt. Uitvalsbasis: Gelderland, Brabant, Limburg en... 

Lelystad in Oostelijk Flevoland. 

 

Wie is de bastaardsatijnvlinder en wat doet hij precies? 

 

Het is een nachtvlinder met glanzend witte vleugels en een wit lichaam met 

goudbruin achterlijf. In juli vliegen ze op zwoele zomeravonden rond en zetten hun 

eieren af aan de onderzijde van het blad van allerlei soorten bomen en struiken. De 

eieren zitten met hoopjes bijeen. Zorgvuldig worden de legsels bedekt met het 

gouden pluis van het achterlijf. En na een paar weken begint het feest. 

Tienduizenden rupjes kruipen uit de legsels en beginnen met een grootse 

smulpartij op de lekkere, volgroeide bladeren. Er is genoeg blad te vinden dus 

waarom zouden ze kieskeurig zijn? Alleen het bovenste laagje van het blad wordt 

afgeschraapt. Het nerfgedeelte wordt niet aangeraakt. Het gevolg is dat de boom of 

struik getooid wordt met bruin verkleurde skeletten van afstervende bladeren. Het 

vraatproces van de rupjes wordt dan ook ‘skeletteren’ genoemd. 

 

De rupsen leven in groepen. Ze zijn sociaal ingesteld en spinnen ook samen hun 

onderkomens. In zo’n spinsel komen ze ’s avonds bijeen om de nacht door te 

brengen waarna ze zich de volgende dag weer hongerig op de nog gezonde bladeren 



werpen. Ook dienen de gesponnen onderkomens als verkleedkamers. Als de rupsen 

zo volgevreten zijn dat hun vel opspringen staat vervellen ze in het spinsel; en 

steken zich in een ruimer jasje. Vervellen is immers een noodzaak voor rupsen 

want alle weefsels groeien langzaam mee behalve het vel dat het zaakje als een 

starre zak bij elkaar moet houden. De larven (rups is een speciale naam voor de 

larve van een vlinder net als made dat is voor de larve van een vlieg of wesp) 

groeiden al snel; al spoedig skeletteren ze de bladeren niet meer. Complete bomen 

en struiken worden nu kaalgevreten totdat een winters gezicht ontstaat en de 

rupsen gedwongen zijn te verhuizen naar bladerrijker oorden. Toch zijn ze niet in 

staat om nog hetzelfde jaar tot een volwassen vlinder uit te groeien. 

 

In het najaar spinnen ze daarom gezamenlijk een stevig nest uit bladeren en 

spinseldraden. Daarin wordt dan overwinterd. Dit zijn de zogenaamde ‘vogelnestjes’ 

in de bomen en struiken die in de winter zo goed zichtbaar zijn als grijze dotten in 

de kronen. Het volgend voorjaar komt de horde weer te voorschijn zodra de zon 

weer wat warmte op de grond tovert. Er is dan nog geen blaadje aan de boom. Dat 

hindert echter niet. De gezwollen lenteknoppen worden met graagte leeggegeten. Is 

de ene boom afgekloven, dan verhuist het stel plunderaars naar de andere... Eind 

mei gaat de club uit elkaar en vreet zich voor de laatste maal propvol. Daarna volgt 

de verpopping in juni en de volwassen bastaardsatijnvlinders kruipen eind juni, 

begin juli uit de poppen. Geheel gekleed in stemmig wit... gereed voor de bruiloft! 

Zo snel mogelijk wordt er dan gepaard teneinde op tijd voor een vracht eieren onder 

aan de bladeren van lekkere bomen en struiken te kunnen zorgen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Exoten in Flevoland 
 
 

 

 

Iedereen die voor de aardigheid eens de geschiedenisboeken nasnuffelt vindt daar 

wel iets over de Romeinen. Ook over de overvloedige feestmaaltijden die in Rome en 

verre omstreken werden gehouden. Druiven en fazanten waren ‘in’. De smulpapen 

van destijds hadden deksels goed in de gaten dat de fazant een overheerlijke 

delicatesse op de wildbraadschotel is. 

 

Na de val van het Romeinse Rijk namen de kloosters en vorstenhoven van Europa 

het culinaire heft over van de Romeinen. Zij gingen zich nog fanatieker toeleggen op 

de fok van bosfazanten. Rond 1050 was de vogel al algemeen bekend in Engeland 

en rond 1100 werd hij daar gepromoveerd tot jachtvogel. Een eeuw later werd hij 

door enthousiaste jagers achtervolgd in de bossen van Duitsland. In de zeventiende 

eeuw werden er daar zoveel afgeschoten dat hij tot beschermde vogel werd 

verklaard. En nu is de fazant een overbekende (jacht)vogel van bos en veld. 

 

Dat is dus een enorme carrière voor deze hoenderachtige loopvogel; die van 

oorsprong afkomstig is uit de subtropische gebieden ten oosten van de 

Middellandse Zee en uit Azië. Een gewild jachtobject omdat men hem zo lekker 

vindt maar ook omdat hij nog steeds zijn natuurlijke schuwheid heeft behouden; 

ondanks het feit dat de vogel massaal op fokkerijen wordt vermeerderd. Zodra het 

dier in het bos wordt losgelaten verwildert hij weer totaal. 

 

De fazanten die we tegenwoordig in bos en veld aantreffen zijn niet meer raszuiver. 

Het zijn kweekproducten van een aantal ondersoorten van de bosfazant. Het zijn 

kruisingen van Chinese, Japanse, Kirgizische en Westkaukasische fazanten. Die 

rakkers lijken wel veel op elkaar maar verschillen in detail voor wat betreft karakter 

en verenkleed. Dit laatste is vooral bij de prachtig gekleurde mannetjes duidelijk 

waarneembaar. Dat is dan ook de reden waarom we in Flevoland mannetjes-

fazanten zien lopen die witte ringen rond de hals hebben witte vlekken op de hals 

vertonen of in het geheel geen witte kleurtekening bezitten. Ook de kleuren van de 

vleugels, borst en staart kunnen aanmerkelijke verschillen vertonen. Bij de wijfjes 



is dit allemaal niet zo opvallend. Zij zijn onopvallend bruin gekleurd wat goed van 

pas komt in het broedseizoen. Het is niet plezierig om ontdekt te worden door 

vleesliefhebbers als je net rustig op je veertien olijfbruine eieren zit te broeden. 

 

Begin april beginnen de hanen wijfjes te ‘verzamelen’. Het wordt bruiloftstijd. De 

paarlustige mannen blozen met helderrode wangen aan weerszijden van de kop. De 

oorpluimen op de kop gaan overeind staan, de halsveren worden uitgezet en de 

vleugels slepen over de grond. Zowaar een imposant gezicht. Logisch dat de hennen 

voor de verleiding bezwijken. Zo’n mooie man laat je niet lopen. Eind april gaan de 

hennen broeden en de hanen bemoeien zich niet meer met hun harem. De hen 

maakt het nest meestal midden in een pol gras of onder een struik. Het is een 

ondiep kuiltje bekleed met donsveren en grassprieten. Hierin legt ze acht tot 

veertien eieren. Deze komen na drie weken uit. Na een dag of twaalf kunnen de 

kuikens al vliegen. 

 

Flevoland krioelt van de fazanten. We zien ze overal in het bos, in het veld en ook 

talloze malen in groepjes in de bermen van de wegen. De vogels horen hier dus niet 

thuis omdat ze lang geleden vanuit de subtropen werden ingevoerd in Europa. In 

feite is dit daarom een vorm van faunavervalsing. Aan de andere kant... het zijn 

schitterende beesten en de kuikens vormen het hoofdvoedsel voor jonge 

kiekendieven. Dankzij de hoge fazantenstand in Flevoland kennen de 

IJsselmeerpolders ook zoveel broedende, bruine, grauwe en blauwe kiekendieven.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heesterslakken 
 
 

 

Ieder die in de zomer wel eens door Lelystad is gelopen weet dat er duizenden 

slakken rondlopen. Het zijn medebewoners waar je goed op moet letten wanneer je 

buiten loopt anders kraken ze dood onder je schoenen. Het huisje van een slak 

vormt niet alleen een soort ‘visitekaartje’ waardoor het dier zich door vorm en kleur 

kan onderscheiden van andere soorten; het is eveneens zijn skelet. Slakken 

behoren tot de groep der weekdieren. En de naam zegt het al... weekdieren zijn 

zacht en kwetsbaar. Daarom kregen ze ontzettend lang geleden al een skelet: de 

schelp: een uitwendig skelet dus. 

 

Slakken zijn de slimste van alle weekdieren want zij hadden het door dat je niet 

alleen in de zee maar ook in het zoete water kunt leven; en zelfs op het land. 

Familieleden van de slakken kan men daarom tegenwoordig overal aantreffen. De 

mossels: enkele vertegenwoordigers van die familie ontdekten eveneens het zoete 

water als prettig leefmilieu. Alle andere leden van de weekdierengroep (inktvissen, 

paalwormen, keverslakjes en stoottanden) zitten nu nog te peinzen wat je er aan 

kunt doen om ook eens buiten de zee rond te neuzen. 

 

Hoe beweegt een slak zich?  

 

Hij kruipt op een zool. Zet eens een exemplaar op een stuk glas, keer dat om en 

dan kijkt u van onderen tegen de kruipzool aan. En dan kunnen we zien dat er in 

die zool een golfbeweging zit. De golven ‘lopen’ van voor naar achter en zo golft de 

slak over de plaat. De zool bestaat namelijk uit een dikke laag van allemaal spieren, 

die zich afzonderlijk kunnen samentrekken en ontspannen. Zij brengen zo voor het 

oog een golfbeweging tot stand waardoor de slak naar voren schuift. Laat een slak 

over de scherpe kant van een scheermesje kruipen... hij zal zich niet verwonden! 

Dat komt omdat hij een slijmspoor afscheidt waarover hij voortglijdt. 

 

Net zo veelzijdig als de slakken zijn wat betreft de keuze van hun voedsel 

(paddestoelen, planten, uitwerpselen en kadavers) zijn ze in hun oplossingen voor 

wat betreft het instandhouden van de soort. Er zijn soorten, die zichzelf 



bevruchten, terwijl andere dat niet doen. Er zijn er die éénslachtig zijn maar de 

meeste soorten zijn tweeslachtig (mannelijk als vrouwelijk). Er zijn soorten die 

levende jongen ter wereld brengen terwijl weer andere eieren produceren. De 

meeste slakken bevruchten elkaar waarna door beide partners eieren worden 

gelegd. Een opmerkelijke zaak is namelijk dat deze tweeslachtelijke slakken elkaar 

toch nodig hebben om bevruchte eieren te kunnen produceren. En zo kan het 

voorkomen dat twee landslakken elkaar eind mei tegenkomen en sierlijk wiegend 

tegen elkaar opkruipen. De voelsprieten (waar boven in de ogen zitten) betasten 

elkaar voortdurend en dan boort elke slak in de zool van zijn partner een 

dolkachtige priem van kalk: de ‘liefdespijl’. De slakken zinken nu roerloos ineen en 

blijven uren in die toestand liggen. Dan richten ze zich plotseling op en vindt de 

paring plaats. Via de geslachtsorganen geeft de ene slak nu de andere een 

spermapakketje door dat vervolgens in een aparte lichaamsholte wordt opgeslagen 

en zo niet bederven kan. De ‘liefdespijlen’ worden teruggetrokken en de slakken 

kruipen ieder huns weegs. 

 

Het zal nog een maand duren voor de eieren in hun lichaam zo rijp geworden zijn, 

dat ze bevrucht kunnen worden door het opgeslagen sperma. Na ongeveer vier 

weken is het zover. De slak graaft een holletje in de grond en deponeert daarin een 

stuk of vijftig eitjes die inmiddels bevrucht zijn. Deze eitjes hebben een kalkachtige, 

witte schaal en zullen te zijner tijd zorgen voor een nieuwe generatie landslakken. 

Vooral de heesterslak en de tuinslak doen Flevoland op dit moment massaal aan. 

We zien ze met honderden tegelijk in de plantsoenen van Lelystad en Almere 

kruipen. Ook in de tuinen doen ze zich tegoed aan allerlei planten. 

 

Het huisje van de heesterslak is mooi bruin van kleur, met gelige vlekjes, streepjes 

en banden. De woning van de tuinslak is ongelooflijk variabel voor wat betreft kleur 

en tekening. We zien ze in allerlei kleuren geel, vuilwit, bruin, roze, dieppaars en 

oranje. Ze zijn versierd met diepzwarte banden die soms dun van lijn zijn maar ook 

breed van opzet. De ene keer zien we slechts één baan rond het huisje spiralen, de 

andere keer zijn het er twee, drie, vier, ja soms wel acht. En een enkele keer kruipt 

er een tuinslak die ‘bandeloos’ is en slechts getooid wordt door een egaal gekleurd 

huisje zonder opdruk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Rappe viervoetertjes 
 
 
 
 

Flevoland wordt overspoeld door muizen. Leuke, vriendelijk, rappe muisjes die het 

uitstekend naar de zin hebben op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Waar tref 

men elders in Nederland zo’n fantastisch luilekkerland aan? Onafzienbare velden 

vol met kostelijk graan staan in de zomer verleidelijk te wuiven in de wind. 

Kilometerslange, heerlijke loofbosranden vol met sappige planten en vruchten en 

krioelend van de gezellige schuilplekjes weven zich door de polders. En talloze 

lekker verwarmde woningen en boerderijen staan uitnodigend te knipogen als de 

winter invalt. 

 

Tegenwoordig zien we steeds vaker de veldmuis ten tonele verschijnen, naast de 

overbekende huismuis, de aardmuis en de bosmuis. De spitsmuis komt overigens 

ook veel voor in Flevoland maar deze rakker is in feite geen echte muis. Veldmuizen 

vinden we ze van het uiterste puntje van Noorwegen, dwars door Europa tot diep in 

Japan. Het zijn diertjes die ongeveer tien centimeter lang zijn exclusief de staart. Ze 

hebben een donkere rug en een grijzige buik. Als we een kat met jongen in huis 

hebben dan is deze vast en zeker wel eens thuis gekomen met zo’n springertje in de 

bek. Veldmuizen zijn gek op gebieden waar veel wilde planten en hoge grassen 

staan afgewisseld door struikachtige bossages en kale, ruige terreinen. Flevoland 

vraagt er gewoon om in een gigantische muizenburcht te worden omgetoverd! 

 

In de lente en zomer vinden we de veldmuizen buiten in het veld. Daar doen ze zich 

te goed aan graankorrels, zaden van wilde planten, sappige wortels en malse 

takscheuten. Ook vruchten van de wilde kers en het krentenboompje versmaden ze 

niet. Als er toevallig een volkstuin in de buurt is dan is dat natuurlijk ideaal. Dan 

wordt er aan aantal oppervlakkige gangen gegraven in de grond dat eindigt in de 

voorraadkamers. Hierin wordt dan het geleende volksvoedsel opgeslagen als 

appeltje voor de dorst. Echte verzamelaars die veldmuizen. 

 

Van februari tot december wordt er druk liefde bedreven. Met als resultaat, dat er 

in die tijd zo’n twaalf worpen komen van elk ongeveer zeven jongen. Als de winter 



zijn intrede doet wordt het minder plezierig in het open veld. Het voedsel wordt 

schaars en in de kille klei is het natuurlijk niet erg warm. Veldmuizen zijn echt wel 

wat gesteld op luxe vandaar dat zij dan met horden tegelijk naar de steden en 

dorpen trekken. Steden met veel warmte in de huizen. Steden waar het voedsel als 

het ware voor het oprapen ligt vooral als je aardig tegen de muren kunt klauteren. 

Achter de muren ligt namelijk genoeg meel, fruit en brood. Almere en Lelystad 

bieden dit menu en zijn comfortabel warm. Tot het voorjaar weer aanbreekt en de 

bossen en velden lonken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Almere: een vrolijke, bloemrijke stad 
 

 

 

 

Almere bestaat niet alleen uit wegen, huizen, winkels en kantoren, ook de natuur 

heeft er haar plaats gevonden. Een bijzondere natuur. De ‘ouderwetse natuur’ in de 

vorm van rozenperken, gladgeschoren gazons en bloemenborders; ook de ‘moderne 

natuur’ in de vorm van wegbermen en grachttaluds vol met hoge grassen en wilde 

planten. Zo worden gekweekte en veredelde gewassen op een speelse wijze 

afgewisseld met hun wilde familie. 

 

Dit alles is niet zomaar gekomen. Er gaat een enorm werk aan vooraf alvorens een 

boom, heester of plant aan de grond wordt toevertrouwd. Kort geschetst gaat dat 

als volgt: 

 

Almere wordt gebouwd op een zandlaag van ruim één meter dikte. Dit zand is uit 

de ondergrond van de randmeren gezogen en op de vruchtbare klei gespoten. Dat is 

nu eenmaal een voorwaarde als je redelijk wilt bouwen. Het zand is echter erg 

onvruchtbaar. Planten groeien er dan ook bijzonder slecht in. Daarom wordt het 

zand op plaatsen waar na veel wikken en wegen groenvoorzieningen zijn gedacht, 

afgegraven en vervangen door vruchtbare, kleiachtige grond uit de polder. De 

particuliere tuinen en de openbare heester- en bomenvakken krijgen een laag van 

vijftig centimeter zwarte grond. De grasvelden worden voorzien van dertig 

centimeter kleigrond. En de bomen in de bestrating van parkeerplaatsen en wegen 

krijgen een hoeveelheid vruchtbare grond van vier kubieke meter. Die grond wordt 

gestort in een gat van 2x2x1 meter. Dat plantgat vormt dus als het ware een grote 

bloempot in het zand. 

 

Daarna komen diverse machines de grond loswoelen en fijnmalen, zodat een fraai 

plantbed ontstaat. Ondertussen is bij diverse kwekers in het land plantgoed 

aangekocht. Dat kan dan worden geplant. Vele vakbekwame tuinlieden planten op 

de juiste wijze de bomen, struiken en planten in de grond. Verder zaaien zij het 

gras, plaatsen de afrasteringen, snoeien de rozen en struiken, bemesten de grond, 

poten de bloembollen; ze doen nog veel meer dat goed is voor de planten. Zij doen 



met groot succes enorm hun best om van Almere zo een vrolijke, groene en 

bloemrijke stad te maken. 

 

Er zijn een paar natuurwetten waar rekening mee moet worden gehouden. Zo 

kunnen bladverliezende heesters en bomen uitsluitend van november tot eind april 

worden geplant. De reden waarom deze periode er is ligt in het feit dat bomen en 

struiken water verdampen uit het blad. Planten we nu deze gewassen met blad en 

al bijvoorbeeld in de zomer dan zullen de bladeren water blijven verdampen terwijl 

de wortels zich nog niet hebben hersteld van de schok die ‘het’ verplanten 

teweegbracht. Ze nemen geen water uit op de grond, de plant verdroogt en sterft. 

Gras wordt van mei tot september gezaaid. Graszoden worden in dezelfde tijd 

gelegd. Bloembollen worden meestal eind oktober gepoot. De bloembakken in het 

centrum worden omstreeks half mei voorzien van bloeiend plantenmateriaal; terwijl 

ook de vaste planten in die tijd in de bloemenborder kunnen worden geplaatst. En 

zo komen we in die nieuwe stad Almere het gehele jaar door tuinlieden tegen; druk 

in de weer met de dan geldende, speciale werkzaamheden. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Winter in Flevoland 
 
 
 
 

Een paar nachten met strenge vorst en enige sneeuwval hebben ons duidelijk 

gemaakt dat koning Winter is gearriveerd. De fraaie, oranjerode bessen van de 

duindoorn zijn behoorlijk geschrokken van de koude. Hun glanzend gladde jas zit 

nu verschrompeld en versleten rond het vruchtvlees. Het zal niet lang meer duren 

of de bessentrossen die geweven zitten langs de grillige, stekelige takken worden 

gretig verorberd door hongerige koperwieken, kramsvogels en merels. Hier en daar 

huiveren wat dennen en sparren in de gure wind. Ze schudden hun besneeuwde 

mantel en nodigen de nu talrijk voorkomende mezen uit voor een bezoek in hun 

puntige pels. Groepsgewijs en soms in troepenverband dwarrelen de meesjes in 

allerlei soorten voorbij. Schijnbaar doelloos rondzwervend trekken al piepend kool- 

en pimpelmezen, staartmezen, kuif- en zwartkopmezen zo de aandacht. 

 

Langs de Oostvaardersdijk strekt zich de ijzige koude uit in de vorm van een lint 

IJsselmeer. Vele tienduizenden donkere bolletjes dobberen vredig in de luwte der 

basaltblokken. Het zijn talloze eenden en meerkoeten die samen de winter komen 

vieren. De duikeenden onder hen zoals de zwart-witte kuifeendjes en de 

bronsbruine tafeleenden zullen niet gauw door koning Winter worden overvallen. 

Zij zoeken hun voedsel op grotere diepte waar het ijs niet komen kan. Het 

IJsselmeer is een depot vol met driehoeksmossels. Deze zoetwaterschelpdieren 

vormen het hoofdmenu voor de duikeenden. De mossels zitten meestal vastgehecht 

aan de stevige bodem onder water. Ze worden in hun geheel weggerukt en 

verslonden door de gulzige eendesnavels. De harde schelp vormt geen enkel 

probleem bij het verteringsproces. Hij lost op in het bijtende, zure maagsap van de 

watervogels en zo wordt het schelpdier een weerloze prooi. 

 

Moeilijker krijgen de grondeleenden het; net als de zwanen en de andere 

grondelaars. Zij zoeken met de staart omhoog en al watertrappelend hun voedsel in 

ondiep water. Grazend en slobberend laten ze hun snavel over de bodem gaan. 

Ondiep water vriest gauw dicht. Daarom hebben de wilde eend, de knobbelzwaan, 

de slobeend en al die andere vertegenwoordigers van het slobbersgilde het zo gauw 



moeilijk als de vorst doorzet en het ijs oprukt. 

 

Het insectengilde laat het afweten. Een enkele aangepaste soort begint op te leven, 

zoals de wintervlinder bijvoorbeeld maar dat zijn vreemde uitspattingen. Spleten in 

kozijnen en muren, ruimtes achter oude loszittende schorslagen van bomen en 

kieren in het dak vormen evenzoveel schuilplaatsen voor de overlevenden. Roerloos 

zitten groepjes lieveheersbeestjes zo te wachten op betere tijden. Hier en daar 

dwarrelt een verkleumde huisvlieg van een richel in de schuur. Zij verloor haar 

evenwicht en kan zich niet verroeren. De ringelrupsvlinder besloot om niet als 

volwassen insect de winter te trotseren. Zij stierf in de nazomer en laat de 

overwinteringtechniek over aan haar eieren; die als lugubere trouwringen zitten 

gegroepeerd rond de dunnen takjes van bomen en struiken. Gevaarlijke, grijze 

ringen: in de komende lente zullen uit elke ring honderden jonge rupjes 

tevoorschijn komen en het jonge, pas ontluikende blad opvreten. De 

bastaardsatijnvlinder vond het ook al niet wenselijk om haar goudbruine achterlijf 

bloot te stellen aan felle koude. Zij stierf in het najaar en zorgde voor grote 

aantallen babyrupsjes die in behaaglijke gesponnen wiegen in de oksels van dunne 

takken; veilig ontsnappen aan de periode van kou. Zelf min vijfendertig graden 

Celsius deert hen niet! 

 

De knoppen van de bomen en struiken zien er kil en ongenaakbaar uit. Binnenin 

het harnas der harde schutbladeren bruist het jonge leven echter weer volop. Dicht 

opeengepakt zitten daar de jonge blaadjes, en soms ook al de bloemetjes, in 

miniformaat te wachten op de warme levenwekkende lente. Dan zullen zij met 

onstuitbare drang uit de winterknoppen barsten.  

 

De Oostvaardersplassen kenmerken zich door een geheel aparte schoonheid. 

Frisgroene stroken moerasandijvie omzomen de donkergrijze kreken en plassen en 

steken fraai af tegen de gelig bruine rietzomen daarachter. Hier en daar staan 

donkergroene pollen lisdodden te rillen in de wind en de wilde wilgenvegetatie 

worstelt om in leven te blijven. Midden in dit ruige terrein dobbert een groep 

rietganzen. Zij zijn gevlucht voor de felle koude die nu hun broedgebied teistert. 

Daar hoog in het noorden hebben de wijfjes een vijftal jongen grootgebracht 

temidden van de uitgestrekte plassen en kleurrijke toendra’s. In de korte periode 

van drie maanden die de zomer daar duurt werden de kleine gansjes voorbereid op 

de zware krachtproef die over leven en dood beschikt... de vlucht voor de winter. 

 

En zo zijn ze hier terechtgekomen, vlakbij Lelystad en Almere waar het water nooit 

zo vreselijk hard bevroren zal raken als in het hoge noorden. Ook de grauwe gans 

kent ons land van zeer nabij. Het is één van de eerste ganzensoorten die in ons 

land arriveren. Het is bovendien de grootste van zijn familiegenoten met een lengte 

van negentig centimeter. Verder pleisteren de rotgans en de kolgans in winterend 

Flevoland. Een tochtje door de Flevopolders is in de winter van harte aan te 

bevelen. Vele duizenden trekvogels zijn er te bewonderen: eenden van velerlei kleur 

en vorm, steltlopers, roofvogels, boszangertjes en noem maar op. En niet te 



vergeten onze gasten uit Noord- en Oost-Europa: de wilde ganzen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als op Urk tinge werd gebracht... 
 
 

 

 

Hier wendden zij de steven 

en door wie achterbleven 

werd hier op hen gewacht. 

Hier werd voor hen gebeden 

Maar ook intens geleden 

Als ‘tinge’ werd gebracht 

velen in zee gebleven. 

Hier staan ze ingeschreven 

En wordt aan hen gedacht. 

 

 

Het staat geschreven op de sokkel van het vissersmonument. Hoe vaak niet 

moesten de dominee en een ouderling ‘tinge’, de tijding van de dood in de golven 

brengen aan de nabestaanden? 

 

Urk kreeg vele, vele tingen te verwerken; ook van zeer recente datum. Van 1865 tot 

1904 zijn er 210 vissers omgekomen. De laatste 100 jaar zijn er nog eens 143 

namen bijgekomen. Allen staan zij bijgeschreven op de lage metselmuur met 31 

marmeren platen op een steenworp afstand van het kerkje aan de Zee. De muur die 

het sobere plein met de vissersvrouw omkraagt. Met een berustende blik vol 

verdriet ziet zij om naar de zee die haar beroofde van haar man of zoon. 

 

Het vissersmonument ter nagedachtenis aan hen die in zee achterbleven werd 

vervaardigd door G. van der Leeden en in 1968 onthuld door koningin Juliana. 

 

In een officieel document wordt Urk voor het eerste genoemd in 966. Keizer Otto 1 

schonk toen de helft van het eiland Urck aan het St. Pantaleonklooster in Keulen. 

De St. Vitusabdij in Hoog-Helten kreeg een paar jaar later de andere helft. Het 

eiland was toen veel groter dan het nu is. Men sprak van Groot Urk, waarvan het 

huidige Schokland ook deel uitmaakte. Vanaf 1203 was Urk in handen van 

adellijke geslachten totdat Amsterdam er in 1660 de scepter ging zwaaien. 



 

De burgemeester van de stad werd ook de heer van Urk. De stad had belang bij Urk 

vanwege de ligging ervan aan de drukke scheepvaartroute over de Zuiderzee. 

Aanleg en onderhoud van goede lichtsignalen op het eiland waren van groot belang. 

In 1617 was er al een door Amsterdam betaalde vuurboet op het eiland geplaatst. 

Het geweld van de zee maakte het overigens noodzakelijk de vuurbaak regelmatig te 

verplaatsen. De Amsterdamse burgemeester Nicolaas Witsen was het, die zich voor 

het eiland interesseerde. Hij kwam er vaak en de Urker jeugd verzamelde voor hem 

op het strand stukjes barnsteen. Tot het laatst der achttiende eeuw heeft 

Amsterdam Urk en Emmeloord in bezit gehad. Ons wordt vermeldt door het 

opschrift boven het poortje der Nederlands Hervormde kerk te Urk dat in 1786 de 

schout van Urk den eersten steen liet leggen voor den herbouw van genoemde 

kerk’. Hij deed dit in opdracht van de Amsterdamse burgemeester Henric Hooft 

Dzn, als ambachtsheer van Urk en Emmeloord.  

 

Het loont de moeite eens na te gaan welke betrouwbare mededelingen er zijn over 

verloren gegaan land voor Urk en omgeving. Reeds in 966 is er sprake van een eiland 

Urk (insua Urch in Almere). In een lijst van bezittingen der Sint-Maartenskerk te 

Utrecht van nog vroeger datum (777-866) komt het misschien ook voor. Daarin 

worden opgenoemd goederen in Texle, in Wiron (zoals Strude en Alvitlo) en in Waroth 

(of Waroch) waar onder andere de tiende van de zeevond voor Sint Maarten was. Het 

is niet te gewaagd aan te nemen dat bedoeld zijn Texel, Wieringen (met Stroe en de 

Elft) en Urk. 

 

Urk was dus voor duizend jaar al een eiland; er zijn aanwijzingen dat het in grootte 

nogal wat verschilt moet hebben met het Urk van nu dat niet meer dan tachtig 

hectare groot is. Wagenaar zegt dat bijna tweehonderddertig roeden ofwel 

achthonderdzestig meter ten oosten van Urk aan de kant van Emmeloord dus van 

Schokland een kerk zou hebben gestaan. Een andere kerk zou gestaan hebben ten 

zuiden van het eiland en ten oosten van Urk. Bijna dezelfde gegevens vinden we bij 

de schrijver van het Oud Batavisch Zeestrand die sprekende over Urk zegt: ‘ten 

noordoosten van dat eiland oudtijds een dorp gelegen heeft dat nu onder het ziltige 

nat legt; en tegenwoordig nog het Urkerkerkhof genaamt’. En verder: ‘nog is ten 

zuiden van Urk, ten oosten van het Diep het Val van Urk genaamt en een half uur 

van daar een ander dorp met huizen en kerk verdronken, wiens fondamenten en 

steenwerk laag water door de schippers moeten gemijd werden’. Er zijn nog een 

paar andere berichtgevers. De eerste is de schrijver van een in 1540 uitgegeven 

leeskaartboek: een gids voor schippers die de Zuiderzee bevoeren. Door dr. Burger 

werd aangetoond dat deze niemand minder was dan de Amsterdamse houtsnijder 

en kaartenmaker Cornelis Anthoniszoon. 

 

In dit boekje worden eerst aanwijzingen gegeven voor de voort van Tijoort, d.i. 

IJdoorn noordoostwaarts naar Urk. En dan komt de plaatsaanduiding van het 

‘oude kerchof’, ‘by Zuytwest eynd’ van Urk: in het Zuideinde van het Klif is een 

witte inham; wanneer de hoogste boom komt boven de witte inham dan zijt gij 



naast het oude kerkhof. Men moet wel aannemen dat het klif in deze zeilaanwijzing 

de hoogte van Urk is en niet het Roode Klif bij Stavoren. 

 

Arent toe Boecoop: in de tweede helft der zestiende eeuw burgemeester van 

Kampen heeft het in zijn kroniek ook over Urk. Hij meent dat het eiland eertijds 

met de vaste wal verbonden was en brengt de oude gewoonte om steenen 

doodkisten te gebruiken in verband met de aanwezigheid van wild gedierte: 

‘Undmochten dye ingesetten van urrick hoir doeden in der eerden nyet begraven off 

dye wylde dyrren quamen en vraten sye op’. En verder deelt hij mede dat Urk zeer 

afgeslagen is: ‘Soe als ick dair was, hebbe ick dair in der eerde op kerrickhof noch 5 

sullicke stennen dooetvaten in der eerde myt een ysseren ketten an melcander 

vaste ghemaket syen staen. Wellicke kerrigke syder dye tyt de zee oik omme 

ghesloeghen hefft’. Dit kerkhof is allicht een ander dan het kerkhof van het 

leeskaartboek, meer in de richting van de tegenwoordige kerk die in 1786 werd 

gebouwd. In alle gevallen blijkt uit het voorgaande dat in het westen en zuidwesten 

land verloren ging. 

 

Ook in het oosten en noordoosten was Urk vroeger groter. Harting spreekt van de 

overlevering op Urk dat het eiland vroeger vooral in oostelijk richting groter was; 

het Urker kerkhof dat aan deze zijde ligt bevindt zich volgens Wagenaar 

achthonderdzestig meter ver in zee, volgens Mees oostelijker: op eenderde van den 

afstand tusschen Urk en Schokland. Dan is er nog een mededeling van de 

achttiende eeuwse predikant Weerman, die van 1730 tot 1780 op dit eiland in 

functie was. Hij antwoordt in een brief op een vraag over het voorkomen van 

barnsteen en maakt daarin onder andere melding van het feit dat in het begin van 

zijn dienst een groot stuk lands zich buitendijks naar Lemmer uitstrekte.  

 

Maar sedert dat het opgemelde agter Buitens-dijks-land weggespoeld, en niet meer 

daar van dan een vlakke steenagtige strand overgebleeven is, worden die steenen, 

zoo veel mij bekend is, niet meer gevonden.  

 

We dienen nog de aandacht te vestigen op een naam. In de Oudste Foliant van het 

Kamper Archief komen verschillende aanteekeningen voor die betrekking hebben 

op het verkopen of overdragen van stukken land op Urk. 

 

In 1318 is er sprake van 6 mussat (mud zaad, een maat voor bouwland) lands, in 

1319 van 3 mussat, in 1326 van 3 mussat, in 1329 van 5 coen graes. De oudste 

aanteekening in dit boek is van 1317. Hierin wordt melding gemaakt van vijf mussat 

in Urc in parochia dicta Espelo. Er was dus toen op Urk een parochie Espelo. 

Dezelfde naam komen we ook tegen in een stuk van 1331. Het is een optelling van 

de gerechten van heer Jan van Kuinre, ‘Item al ’t gherechte van Orc... Voirt in ’t dorp 

toit Espel die zeevond.  

 

Van 10 october 1335 is het volgend stuk dat hier in zijn geheel gegeven wordt:  

 



In denselven jare op Sangthangen dach quaemen voer ons Gherbert Johanssoenen 

s., Gherbert Hoemeysters s. ende Clawes Henken sone ende wilkorten van der 

menen buren weghene van Espele, als sie ons segheden, dat sie sculden quiet van 

allen diken Jacobs erfghenamen Curtinges ende Johans Ghessen sone erfghenamen 

van den erve, dat sie daer hebben, als van den wier voeten’. Hier gaat het over het 

kwijtschelden van het onderhoud van dijkstukken die ten laste kwamen van Kamper 

burgers. Het is wel uitgesloten dat een van de andere Oost-Nederlandse Espelo’s 

bedoeld is. 

 

Men heeft er wel eens aan getwijfeld of in de buurt van Urk dorpen en kerken 

verdwenen zijn. Uit het voorafgaande blijkt dat een kern van waarheid in alle geval 

niet ontbreekt. 

 

De huidige vuurtoren van Urk is rond van vorm en wit. Hij werd in 1844 uit 

baksteen opgetrokken. De toren is op tien centimeter na veertien meter hoog. ’s 

Nachts wordt een schitterlicht getoond: elke vijf seconden een schittering van 0.2 

seconde. Een steen in de toren draagt het volgende opschrift:  

 

In  1617 heeft de Wel. Ed. Gr. Achtb. Heer Gerrit Jacob Witsen, burgemeester dezer 

steeds uit last van de Ed. Gr. Mog. Heren Staten een vuurbaak op Urk doen stellen 

en is den eersten September deze jaars de eerste vurig gegaan. 

 

De Heerlijkheid Urk werd in 1792 teruggegeven aan de Staten van Holland. Tot 

1942 bleef Urk bij Noord-Holland, daarna bij Overijssel en nu maakt het voormalige 

eiland deel uit van de provincie Noordoostpolder. Waarbij aangetekend moet 

worden dat de Urkers en met hen vele anderen zich na de drooglegging van hun 

polder lange tijd hebben verzet tegen de afstandelijke benaming ervan: 

Noordoostpolder. Veel beter zou zijn geweest: Urkermeer, Urkerpolder, Urkerwaard 

of Urkerland. Dit laatste was bijna gelukt totdat de minister van Verkeer en 

Waterstaat in 1948 anders besloot. 

 

Urk ligt op een driehonderd hectare grote keileemheuvel die zich ongeveer acht 

meter boven het IJsselmeer verheft. De eerste bebouwing op het eiland vond plaats 

in het dorp Espel of Espelbergh. Dat is ten westen van de twee grote bulten op de 

keileemheuvel. In 1570 werd een deel van het eiland afgeslagen. Tijdens de 

Allerheiligenvloed scheurde de kerk van Espel van het eiland af en verdween na een 

tijd onder de waterspiegel. Langzaam maar zeker schoof het dorp naar het oosten 

op door voortdurende landafslag in het westen. Espel vormde de oorsprong van het 

latere dorp Urk. 

 

De eerste drie eeuwen leefden de inwoners van Urk van akkerbouw en veeteelt. Er 

was nog net grond genoeg beschikbaar voor de voedselvoorziening. De zee bleef 

stijgen terwijl het aantal inwoners toenam. De Urkers sloegen een andere weg in en 

gingen zich toeleggen op de visvangst. Vanaf 1665 tot heden is de visserij het 

hoofdmiddel van bestaan.  



 

Het dorp bevatte in 1650: een vuurboet, een kerk, drieentwintig huizen en twee 

waterputten; in 1720 stonden er al vijftig huizen. In 1789 waren er honderd 

woningen gebouwd in de luwte van de heuvel. De voorgevels waren op het 

zuidwesten gericht vanwaar immers de overheersende wind kwam. Pioniersbomen 

als populieren en wilgen fungeerden in geknotte toestand als zonwering voor de 

achtergevels op het zuidoosten. Waren de voorgevels mooi strak op één lijn 

geplaatst, de achtergevels rafelden maar wat raak. De uit hout opgetrokken huizen 

waren niet aan elkaar gebouwd maar werden gescheiden door steegjes, zogenaamde 

ginkiens. 

 

Urk had nog geen eigen haven. De schepen lagen aan de zuidkant voor anker op de 

Rheede. De zuidwestpunt was versterkt met een zeewering die was betaald uit de 

opbrengsten van de loterij die burgemeester Nicolaes Witsen van Amsterdam in 

1711 had uitgeschreven ten behoeve van zeeweringen op Urk en Schokland. 

 

Tussen 1789 en 1804 veranderde het dorp nauwelijks. In 1819 werd de oostelijke 

haven aangelegd. Aan de haven en bij de taanderij in het zuidoosten verrezen enige 

bedrijfsgebouwen. Tussen 1804 en 1850 breidde het dorp zich uit naar de zuidzijde 

van de keileemheuvel. Na 1800 werden de woningen in blokken of rijen geordend. 

Toch is ook hier een duidelijke oostwest oriëntatie waarneembaar. 

 

Straten en tuinen ontbraken. Ondiepe erven met hekken (en later muurtjes) 

vormden de overgang van privé naar openbaar gebied. De groene ruimte tussen de 

huizen werden begraasd door loslopend vee. Op de hoogste bult stond het Kerkje 

aan de Zee. Op de iets lager gelegen oostelijke bult was de burgemeesterswoning te 

vinden. Daar bevond zich ook de pastorie. 

 

In 1836 vond op Urk de Afscheiding plaats. In 1851 kregen de Christelijke 

Afgescheidenen een eigen kerkje dat na meerdere verbouwingen uitgroeide tot de 

huidige Bethelkerk. 

 

In 1856 werd de westelijke havenkom aangelegd. De bevolking groeide en een deel 

van de nieuwe woningen werd langs de havens gebouwd. Tegenover de havenmond 

bevond zich een scheepshelling en bij de kerk van de Afgescheidenen stond op de 

locatie van het latere gemeentehuis een school. Na het dramatische Koninklijk 

Besluit van 4 juli 1859 om Schokland te ontruimen werd de bebouwing van Urk 

uitgebreid met Schokker huisjes. Dat kwam omdat de Schokkers die zich op Urk 

vestigden besloten hun huizen mee te nemen en te herbouwen. 

 

De bevolkingsgroei zette door. In 1903 werd een nieuwe buitenhaven aangelegd. 

Aan de oude haven lagen inmiddels drie scheepswerven en de bebouwing er langs 

was sterk verdicht. Veel aandacht ging uit naar het bestraten van wegen en kaden, 

het ordenen van de woningbouw en een goede afvoer van vuil water. In 1913 werd 

Urk voorzien van riolering. De sterkere ordening van de huizenbouw begon in ‘wijk 



2’. Evenwijdig aan de haven kwamen lange straten met rijen bomen en woningen. 

De Raadhuisstraat en prins Hendrikstraat zijn daar goede voorbeelden van. Omdat 

de helling in dit deel van het oude dorp heel flauw is, konden de straten haaks op 

de hoogtelijnen worden aangelegd. De straten hoger op de keileemheuvel lopen min 

of meer evenwijdig aan de hoogtelijnen. Zo worden al te steile straten voorkomen. 

Verbindingen dwars op de hoogte werden vooral gemaakt met behulp van trappen, 

stegen en kleine, schuine of zigzaggende straatjes. Een begraafplaats met 

beplanting rond het kerkje aan de Zee gaf het oudere deel van het dorp een groen 

hart. De school naast de Bethelkerk werd in 1905 vervangen door het 

gemeentehuis van architect J.F.L. Frowein. De fundering werd voor een deel 

hergebruikt. Vlakbij de vuurtoren werd in 1896 een nieuwe school gebouwd. De 

toren werd vijf meter verhoogd om oostwaarts boven de verbouwde Bethelkerk uit 

te kunnen stralen. In deze periode werden steeds meer huizen van steen gebouwd, 

waaronder heel wat ‘stadse huizen’. Vooral in de reeds genoemde straten van ‘wijk 

2’. De hiërarchie van de dorpsbewoners was af te lezen aan de architectuur van de 

woningen en aan de beplanting. Dure lei-lindes waren nu eenmaal voornaam. De 

architectuur van de woningen uit deze periode toont dat stijlinvloeden van het 

vaste land ook doordrongen tot Urk. 

 

In de periode 1914-1932 werd het gebied rond de vuurtoren volgebouwd. Na 

overvloedige ansjovisvangst in 1929 stroomde het geld Urk binnen. Vele rijk 

gedetailleerde woningen dateren uit die tijd. Vooral de mansardekap was zeer in 

trek! In 1932 veranderde de wilde Zuiderzee in het relatief rustige IJsselmeer. De 

lagere delen van Urk werden niet meer overstroomd. Daar kwam het zogenaamde 

tuindorp van de grond: woningen met voor- en achtertuinen. De woningbouw vindt 

daarna tot op de dag van vandaag steeds planmatiger plaats. Urk telt momenteel 

dertig rijksmonumenten. De gemeente doet alles wat in haar vermogen ligt om het 

gebied van beheer, behoud en bescherming van haar cultureel erfgoed. De 

provincie steunt Urk hierbij volledig. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het aards paradijs, deel één 
 
 

 

 

De droogmaking van de Noordoostpolder maakte deel uit van de Zuiderzeewerken; 

een ambitieus plan dat als doel had de Zuiderzee af te sluiten van de Noordzee en 

voor een groot deel in te polderen. Voorafgaand aan de Noordoostpolder waren een 

proefpolder nabij Andijk en de Wieringermeer drooggelegd. 

 

De eerste werkzaamheden bestonden uit de aanleg van werkhaven en het graven 

van bouwputten voor de aanleg van de gemalen bij Lemmer, Urk en De Voorst. De 

aanleg van de dijk begon in het voorjaar van 1938, nabij Vollenhove. Tweeënhalf 

jaar later werd het laatste stuk van de dijk tussen Urk en Ramspol gedicht. 

(december 1940) 

 

Een belangrijke rol bij de aanleg van de polder speelde het hoofd van de Directie 

Wieringermeer, ir. Sikke Smeding. Smeding werd op 6 februari 1889 in het Friese 

Witmarsum geboren. Tussen 1909 en 1914 studeert hij aan de 

Landbouwhogeschool in Wageningen. Daarna trad hij in dienst van de Rijks-

landbouwwinterschool in Schagen. Hier kwam hij in 1916 in aanraking met 

zeepolders toen de Anna Pawlonapolder onderliep. Hij hielp bij het opnieuw in 

cultuur brengen van de polder. De kennis die hij bij het ontzilten van de grond 

opdeed kwam goed van pas bij de inpoldering van de proefpolder bij Andijk: de 

eerste inpoldering van een stukje Zuiderzee. Zijn werk in de Andijker polder maakte 

Smeding tot de geschikte persoon om ook in de volgende polder een leidende rol te 

spelen. Het werk werd echter niet onder éénhoofdige leiding ondergebracht, maar 

onder een commissie. In 1929 ontving Smeding van de minister van Waterstaat een 

uitnodiging om een voorstel te doen voor de samenstelling van deze commissie. 

Smeding zocht twee oud-studiegenoten aan: F.P. Mesu en A.H.L. Roebroek. Deze 

driehoofdige Directie begon in 1930 aan de voorbereidingswerkzaamheden voor de 

inpoldering van de Wieringermeer. De samenwerking bleek niet optimaal en Mesu 

en Roebroek verlieten de Directie Wieringermeer. Hierdoor kreeg Directeur Smeding 



uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid voor de ontginningswerkzaamheden. 

 

Toen de plannen om een nieuwe inpoldering aan te vatten concreter werden was 

het logisch om hierbij van de ervaringen uit de Wieringermeer gebruik te maken. 

Smeding en het hoofd van de Dienst der Zuiderzeewerken, ir. V.J.P. de Blocq van 

Kuffeler kregen daarom de opdracht een plan voor de inpoldering van de 

Noordoostpolder uit te werken. Het grootste deel van de werkzaamheden werd 

verricht door werknemers van de Directie Wieringermeer. De Dienst der 

Zuiderzeewerken kreeg tot taak de polder droog te malen. De ontginning werd 

overgelaten aan de zorg van Smeding en zijn medewerkers. Met de precieze 

invulling van de taken en de verantwoordelijkheden waren de ministeries onderling 

nog druk bezig; toen Nederland in mei 1940 betrokken raakte bij de oorlog. Een 

goede regeling zou daarom nog geruime tijd op zich laten wachten al werd het werk 

wel voortgezet. 

 

Al vóór het uitbreken van de oorlog hadden de Duitse autoriteiten blijk gegeven van 

belangstelling voor de Zuiderzeewerken. Er was daarom weinig vrees dat de 

bezetters de werkzaamheden zouden stopzetten. Onzekerheid bestond wel over het 

tempo waarin de werkzaamheden zouden worden uitgevoerd. Meteen na de 

capitulatie kregen Smeding en De Blocq van Kuffeler opdracht na te gaan wat zij 

voor een goede voortgang van het project aan mankracht en materialen nodig 

hadden. Zij waarschuwden ervoor dat als de polder eenmaal droog was meteen met 

de ontginning zou moeten worden begonnen. Anders overwoekerde het gebied met 

onkruid. Op 17 januari 1941 overlegden vertegenwoordigers van het Ministerie van 

Waterstaat met de Generalkommisar für Finanz und Wirtschaft, H. Fischböck. 

Besloten werd door te gaan; Fischböck beloofde zijn best te doen voor het project 

maar hij garandeerde niet dat er altijd voldoende materiaal beschikbaar was. 

 

Een ander probleem in april 1941 was dat voor de sociaal-economische afdeling 

een nieuw hoofd moest worden aangesteld dat bovendien in staat was Smeding 

tijdens zijn afwezigheid te vervangen. Voor deze functie viel het oog op ir. A.P. 

Minderhoud, secretaris van de Groningse Maatschappij voor Landbouw. De 

secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën, de NSB-er M.M. Rost van 

Tonningen maakte bezwaren tegen deze kandidaat. Uiteindelijk werd een NSB-er 

als inspecteur aangesteld. Meteen na de bevrijding werd Minderhoud alsnog 

benoemd tot hoofd van de sociaal-economische dienst en plaatsvervangend 

directeur. 

 

Door de situatie van geen barakken, geen brandstof, geen graszaad en weinig 

voedsel en vanwege de problemen rond de voordracht van Minderhoud raakte 

Smeding in het voorjaar van 1941 enige tijd – zoals hij het zelf uitdrukte – over zijn 

toeren. Toen hij weer opgeknapt was, ontving hij een brief van de secretaris-

generaal van Waterstaat. In dit schrijven van 25 juli 1941 stond: ‘de 

werkzaamheden voor den Noordoostelijke Polder zijn en worden (...) niet 

opgedragen aan het Openbaar Lichaam de Wieringermeer maar aan U, met de 



bedoeling dat zij met inschakeling van het onder U dienende personeel worden 

uitgevoerd’. Een merkwaardige constructie die Smeding en daarna de Directie veel 

vrijheid verschafte. Hij hoefde niet (zoals in de Wieringermeer) voornemens voor te 

leggen aan een Raad van het Openbaar Lichaam. Tot de vrijheden behoorde ook de 

mogelijkheid om personeel aan te nemen (ambtelijk als niet-ambtelijk). Dat laatste 

bood de gelegenheid om onderduikers tewerk te stellen wat de volgende jaren dan 

ook veelvuldig gebeurde. 

 

In augustus 1941 verlegde de Directie haar werkzaamheden van de Wieringermeer 

naar de Noordoostpolder. De kantoren in Alkmaar werden verlaten en de diensten 

vertrokken naar Zwolle en Kampen. Aan de Directie Wieringermeer werd tussen 

haakjes Noordoostpolder toegevoegd. In dezelfde maand vielen de eerste 

poldergronden droog en begon de ontginning. Met de schop moesten 16.000 

greppels worden gegraven en 110 miljoen draineerbuisjes gelegd. Hiervoor waren 

vele arbeidskrachten nodig. 

 

Er was veel animo om in de Noordoostpolder te werken vooral bij jongemannen uit 

de boerenstand. Bij de werving richtte de Directie zich vooral op hen. Aan hen kon 

de Directie hoge eisen stellen. Ze moesten kunnen aantonen ervaring te hebben als 

grondwerker of als landbouwer. De sollicitanten hoopten via het werk in de polder 

te zijner tijd een eigen boerderij te krijgen. Daar werd door de Directie ook op 

gezinspeeld. In 1941 werd begonnen met elfhonderd man. Gewapend met laarzen 

en schop kwamen zij uit alle delen van het land maar vooral uit Groningen, 

Friesland, Drenthe en Overijssel naar de Noordoostpolder om de modder te 

bewerken tot landbouwgrond. Deze pioniers, zoals ze werden genoemd wachtte een 

zware taak. Niet alleen was het werk zwaar; ze waren ook lange tijd van huis en 

moesten soms flinke wandelingen maken van de plaats waar ze waren 

ondergebracht naar de locatie waar gewerkt moest worden. Voor de huisvesting van 

het personeel werden barakkenkampen geopend in of nabij Kuinre, Vollenhove, 

Kadoelen, Blokzijl, Ramspol en Lemmer. Behalve in Ramspol beschikten de 

kampbewoners over waterleiding en elektriciteit. Men had het eerste jaar veel 

moeilijkheden door het tekort aan gereedschappen en materialen. Bovendien was 

de winter van 1941-1942 buitengewoon streng. Daarom werd in januari 1942 

besloten alle kampen te sluiten, waardoor het werk geheel stil kwam te liggen. Na 

de winter werd het werk hervat en in de zomer van 1942 waren er weer 

drieenveertighonderd arbeiders aan het werk. Het verloop onder de pioniers was 

groot. Niet iedereen hield het zware werk vol en velen hadden er een verkeerde 

voorstelling van. De gevolgen waren uiteenlopend. Sommigen zaten alleen met het 

probleem dat ze een verkeerde schop hadden meegenomen. In de zware grond viel 

alleen te werken met een smalle schop. Sommige arbeiders hadden om sneller op te 

schieten een schop met een breed blad meegenomen. Andere arbeiders waren 

domweg niet geschikt voor het grondwerk. De Directie ondervond van de Duitse 

bezetters weinig hinder bij haar werkzaamheden, maar kreeg wel kritiek uit 

nationaal-socialistische hoek (Nederlands Arbeiders Front en Het Nationale 



Dagblad). Het Nationale Dagblad schreef dat de toestanden in de kampen erbarmelijk 

waren. Als bezwaren werden genoemd de lage lonen of slechte 

werkomstandigheden en politieke overwegingen, zoals de grote invloed van de 

Katholieke kerk en personen die het voor 1940 al de macht hadden. De Directie 

wees er echter op dat de situatie inderdaad soms moeilijk was maar dat er over het 

algemeen geen grote problemen waren. 

 

Door de komst van de arbeiders naar de polder werd de vraag actueel hoe de 

Noordoostpolder gemeentelijk en provinciaal moest worden ingericht. Het zoeken 

naar een oplossing leidde tot een competitiestrijd tussen verschillende ministeries. 

Beperkte deze strijd zich voor de oorlog vooral tot de ministeries van Waterstaat en 

Financiën; tijdens de bezetting mengde ook het ministerie van Landbouw zich met 

steun van de bezetter in het conflict. De voedselvoorziening had voor de Duitsers de 

hoogste prioriteit waarbij men vooral dacht aan productie voor Duitsland. Zij zagen 

daarom voor het ministerie van landbouw in het bezette Nederland een belangrijke 

taak weggelegd. De ministeries van Waterstaat en Financiën voelden zich door de 

bezetting niet gehinderd in hun strijd over de verantwoordelijkheid over het 

Zuiderzeeproject. Een definitieve regeling van de status van de Dienst 

Zuiderzeewerken en de Directie bleef daarom lang uit. Pas in de jaren vijftig zou dit 

worden geregeld.  

 

Voor het probleem van de provincie en gemeentelijke indeling werd wel een 

oplossing bedacht. De provinciale taken en gemeentelijke indeling werden gelegd bij 

de secretarissen-generaal van de ministeries van Binnenlandse Zaken en 

Waterstaat. Voor de gemeentelijke taken werd het Openbaar Lichaam De 

Noordoostpolder in het leven geroepen met aan het hoofd een Landdrost. Deze titel 

was geënt op oude Nederlandse bestuurlijke titels. De term werd vermoedelijk 

geïntroduceerd door A. Blaauboer, secretaris van de Openbare Lichamen van de 

Wieringermeer en de Noordoostelijke Polder. Het Openbaar Lichaam bestond in de 

praktijk alleen uit de Landdrost. Daarmee liep de Noordoostpolder niet uit de pas 

met de rest van het land. Overal had de bezetter het gemeentebestuur in handen 

van één persoon gelegd: de burgemeester. Voor de functie van landdrost werd 

Smeding aangewezen, waardoor hij zowel verantwoordelijke was voor het bestuur 

als voor de kolonisatie. Hij zag niet in waarom hij de polderbevolking bij het 

bestuur zou moeten betrekken.  

 

De meesten waren per slot van rekening slechts tijdelijke bewoners. Hierin vond hij 

een belangrijke tegenstander in de persoon van Blaauboer. Hij betoonde zich van 

meet af aan een voorstander van meer zeggenschap voor de polderbewoners. Hij 

ijverde daarom voor de spoedige instelling van een gekozen adviesraad als voorloper 

van een volwaardig gemeentebestuur. Zijn ijveren leidde ertoe dat in 1946 de eerste 

Polderadviescommissie voor Algemeen Belang (Polderadviescommissie) werd ingesteld. 

In eerste instantie werden de leden nog aangewezen door de Landdrost maar vanaf 

1951 kozen de polderbewoners via algemene verkiezingen de 



Poldercommissieleden. 

 

Op alle mogelijk manieren probeerde de Directie aan arbeiders te komen. De 

arbeidsbureaus waren niet in staat voldoende krachten te leveren. Daarom werden 

de rijksdienst voor de Werkverruiming en de Heidemij bij de werving betrokken. Om 

het werk aantrekkelijker te maken werden in augustus 1942 de 

arbeidsvoorwaarden verbeterd en het loon en de voedselrantsoenen verhoogd. De 

stroom van arbeidskrachten kwam na september 1942 opnieuw op gang. Smeding 

wist aan de bezetters duidelijk te maken dat de arbeidskrachten er moesten 

komen. De Duitsers verklaarden daarop het werk in de polder ‘kriegwirtschaftlicht 

wichtig’ en namen de verantwoordelijkheid de kampen met zesduizend tot 

zevenduizend man te vullen. Eind 1944 moest het werk klaar zijn. 

 

De Directie kreeg toestemming de polderwerkers vrij te stellen van tewerkstelling in 

Duitsland. De Duitsers hechtten groot belang aan de voortgang van het werk. Voor 

velen werd de Noordoostpolder zo een preventief onderduikadres. Onder leiding van 

A.J. Knipmeijer werd in Kampen een afdeling personeelszaken ingericht die zich 

richtte op de werving van arbeiders. Knipmeijers bureau was voor velen die uit 

handen van de Duitsers wilden blijven een laatste wijkplaats. Hoe belangrijk de 

bezetters het werk in de polder vonden bleek bij het uitblijven van sancties voor 

deelnemers aan de aprilstaking van 1943. Studenten die weigerden de 

loyaliteitsverklaring te tekenen, ex-militairen en mannen die de Arbeitseinsatz 

vreesden meldden zich massaal als arbeider aan. Dit waren niet altijd de meest 

geschikte personen. De Directie sprak soms laatdunkend over hen als 

‘salonarbeiders’. 

 

Door de toeloop van onderduikers ontstond de vrees dat de Noordoostpolder een 

fuik werd die de Duitsers slechts hoefden af te sluiten om iedereen gevangen te 

nemen. De angst hiervoor was groot omdat ook het verzet in de polder actief was. 

De uitgestrekte rietvelden waren bijzonder geschikt voor wapendroppings; en deze 

vonden dan ook regelmatig plaats. Voor de bezetter kon dit reden zijn een razzia te 

houden. Knipmeijer leidde het verzet in de Noordoostpolder. Deze betrokkenheid 

kon het werk van de Directie in gevaar brengen. Vooral Smeding was hiervoor zeer 

bevreesd: ‘de illegaliteit in de polder (was) zeer actief (...) en allerminst voorzichtig, 

zodat er iedere keer wat dreigde te gebeuren wat mij m’n kraag zou kosten.’ Aan het 

eind van de oorlog werd Knipmeijer inderdaad door de bezetter van illegale 

activiteiten verdacht. Hij dook daarop onder. 

 

In augustus 1944 werd de polder bij vergissing door een razzia getroffen. Dit was 

voor velen het sein de polder te verlaten. Naar achteraf bleek terecht. In november 

1944 werd een tweede razzia gehouden waarbij een groot aantal polderwerkers 

werd weggevoerd. Smeding was opnieuw verbitterd. Hij schreef in zijn dagboek dat 

de weggevoerde arbeiders ‘gedupeerd (waren) door de illegaliteit die geen 

voorzichtigheid kende maar zelf buiten schot had weten te blijven’. Omdat de 

Directie een lijst van onmisbaren mocht opstellen bleef een groot deel van de 



weggevoerde arbeiders uit handen van de Duitsers. Toch was het vertrouwen in de 

Noordoostpolder als onderduikadres goeddeels verdwenen. Het kostte de Directie in 

het laatste oorlogsjaar moeite om nog aan personeel te komen. Het werk liep grote 

vertraging op. Dit had ook andere oorzaken. Door de bezetter werden de paarden 

weggevoerd en vervangen door ossen die voor het werk in de polder minder geschikt 

waren. Zij braken in de modder nogal eens een poot. Dan had het personeel weer 

enkele dagen vers vlees op het menu staan, een weelde die niet iedere Nederlander 

in het laatste oorlogsjaar kende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het aards paradijs, deel twee 
 
 

 

 

De arbeiders in de Noordoostpolder konden door de week ’s avonds niet naar huis. 

In de eerste oorlogsjaren hadden zij nog elk weekend of om de veertien dagen verlof. 

In de loop van de oorlog werd dit steeds minder vaak mogelijk. De polderwerkers 

brachten de avonden na hun dagtaak door in de kampen. De voorzieningen waren 

daar primitief. Men sliep soms met veertien man op een weinig frisse slaapzaal. In 

ieder kamp bevond zich behalve de slaapplaatsen ook een kantine waar men ’s 

avonds een maaltijd kreeg. Dit was ook de plaats waar activiteiten werden 

georganiseerd. Sommige kokbeheerders waren zeer actief in het opzetten van 

bijvoorbeeld wedstrijden (dammen, biljarten, sjoelen, schaken). Daarnaast werden 

er door de centrale overheid activiteiten georganiseerd landelijk gecoördineerd door 

de Centrale Commissie voor Cultureel Werk in de Arbeiderskampen. Deze commissie 

kende een onderverdeling in lokale commissies. 

 

In 1937 werd voor de arbeiders die betrokken waren bij de dijkbouw door het 

ministerie van Waterstaat ingesteld: de Commissie ter voorziening in de verzorging 

van de cultureele belangen van arbeiders en overig personeel werkzaam bij de te maken 

inpolderingswerken in het IJsselmeer. Deze commissie die zich aansloot bij de 

landelijke commissie, organiseerde diverse ontspanningsavonden in de kampen: als 

muziekavonden, lezingen, filmvertoningen en optredens. Toen het ontginningswerk 

begon werd het werkveld uitgebreid tot de kampen in de polder. De naam werd toen 

veranderd in: Culturele Commissie Noordoostpolder. De commissie zorgde ook voor 

spel- en sportmateriaal in de barakken en een kist met vijftig boeken in alle 

kantines. In deze kisten werden literaire werken opgenomen maar ook 

detectiveromans. Vooral de boerenzoons toonden interesse voor de boeken. De 

kokbeheerders verzorgden de uitleen. Meestal namen de arbeiders de boeken mee 

naar hun kamers. Omdat boeken soms zoek raakten besloten bepaalde 



kantinebeheerder dat de boeken alleen in de kantine mochten worden gelezen met 

als bijkomend voordeel dat de consumptie werd bevorderd. De commissie hield zich 

niet met godsdienst bezig. Dit werd overgelaten aan de Contactcommissie, een 

commissie samengesteld door de drie grootste kerkgenootschappen. Beide 

commissies hadden wel regelmatig contact. Vanaf 1943 waren er sociale werkers in 

de polder. Deze genoten weinig vertrouwen van de arbeiders, hetzij vanwege hun 

nationaal-socialistische gezindheid, hetzij omdat men hen zag als handlangers van 

de Directie. 

 

Er heerste bij veel arbeiders wantrouwen tegenover de Directie. Zij durfden zich 

niet kritisch uit te laten over de Directie uit vrees de polder uitgezet te worden of de 

kans op een eigen bedrijf te verspelen. Inderdaad had de Directie een vèrreikende 

machtspositie. De leiding hield de arbeiders in het gareel en voerde de 

prestatiedwang op. De prestaties van iedere arbeider werden met cijfers beoordeeld. 

Wie te weinig deed of zich aan een vergrijp schuldig maakte kon vertrekken of werd 

overgeplaatst naar het kamp Espelerbocht dat speciaal bedoeld was voor 

‘arbeidsschuwe jongemannen’. Het kende een regime waarbij de kampbewoners 

met ‘tact’ en ‘rechtvaardig optreden’ in het gareel werden gehouden. Wie in dit 

kamp zat raakte zijn bewegingsvrijheid kwijt; het was alleen per boot te bereiken. 

Ook in de oorlog schroomde de Directie niet ‘arbeidsschuwe’ arbeiders hier onder te 

brengen. De avonden van de Culturele Commissie waren niet gratis; er werd per 

voorstelling één dubbeltje entree geheven. Entreegeld bevorderde de belangstelling 

voor de voorstellingen aldus de commissie. Als een voorstelling gratis was werd 

deze niet de moeite waard gevonden. De arbeiders dachten hier anders over. Zij 

klaagden over het entreegeld vooral als de voorstelling niet in de smaak viel en 

bleven weg. Alleen avonden met een ontspannen karakter zoals goochelaars en 

accordeonspelers trokken veel publiek. Voor lezingen daarentegen was zeer weinig 

belangstelling. 

 

Het viel in de begintijd niet mee artiesten naar de polder te krijgen. Het vervoer 

leverde problemen op; soms moesten de gezelschappen met een ossenwagen naar 

een kamp worden vervoerd en in de verafgelegen kampen was bovendien geen 

elektriciteit. Niet elke veertien dagen kon een programma worden aangeboden. De 

frequentie werd al snel teruggebracht tot één keer in de maand. Ook artiesten die 

hadden toegezegd te zullen komen zegden nogal eens af wanneer zij elders een 

aanbieding kregen. 

 

De Culturele Commissie ondervond concurrentie van het nationaal-socialistische 

Vreugde en Arbeid. Dit onderdeel van het Nederlandsche Arbeidersfront legde zich 

onder meer toe op ontspanningsavonden voor de arbeiders. Deze avonden waren 

veel luchtiger dan die van de Culturele Commissie. Toch verheugden de kluchten en 

komedies van Vreugde en Arbeid zich niet in grote populariteit; niet vreemd voor 

een polder waar velen juist heen gingen uit angst voor de bezetter. Soms moesten 

de voorstellingen halverwege beëindigd worden omdat het verzet kortsluiting 



veroorzaakte. Gezelschappen die zich niet hadden aangesloten bij de (door de 

bezetter ingestelde) Cultuurkamer waren daarentegen juist zeer populair. Vooral 

het cabaretgezelschap van de broers Jan en Pierre van Ostade oogstte succes. 

 

Tijdens de oorlog vonden in de polder de eerste sportieve activiteiten plaats. Tussen 

verschillende kamp- en dorpselftallen werd in 1944 een poldervoetbalcompetitie 

gehouden. Hieraan ging op Hemelvaartsdag 1944 in Ramspol een wedstrijd vooraf 

tussen een Kantoorelftal en een Polderelftal. Deze trok een duizendkoppig publiek, 

waaronder de voorzitter van de KNVB, Karel Lotsy en vertegenwoordigers van 

Directie en Openbaar Lichaam. Voor de voetbalcompetitie werd de polder 

gedistribueerd in drie rayons. De competitie werd wegens de razzia van augustus 

1944 echter niet uitgespeeld. De tweede razzia in november legde het sportieve 

leven in de polder geheel stil. 

 

Veel kampbewoners hadden moeite met hun vrije tijd. Sommigen wilden in de 

avonduren een studie volgen. De Culturele Commissie kon tijdens de oorlog 

onmogelijk aan deze wens voldoen. Toen ook na de oorlog geen subsidie werd 

geboden, vroegen enkele bewoners van het kamp Lemstervaart Oost de Directie om 

meer voorzieningen. Vooral de arbeiders die in het weekend overbleven wilden dat 

er iets georganiseerd werd. De woordvoerder van de groep uit Lemstervaart Oost 

lichtte in De Noordoostpolder het standpunt van de arbeiders toe: ‘zij zijn aan hun 

lot overgelaten en moeten maar zien de avond en dag door te komen. (...) 

Ontspanning is er niet. Ontwikkeling is niet mogelijk omdat er geen boeken zijn. Ik 

zag jongens die uit verveling baldadigheden gingen doen. Verschillenden gaan naar 

bed om de tijd te doden. De volgende morgen vangen zij zonder dat zij enige 

ontspanning hebben gehad het zware werk weer aan. Jonge arbeiders worden in 

deze kampen geestelijk afgestompt. Waarom geen lezingen gehouden of deze 

mensen in de gelegenheid gesteld huisvlijt te beoefenen? Weet de Directie, zij die na 

hun dagtaak in gezellige huiselijke kring verkeren wat het zeggen wil een lange 

avond, een zaterdagmiddag of zondag door te brengen in een omgeving waar men 

van de buitenwereld is afgesloten? De arbeiders die om de vier weken naar huis 

gaan keren na hun periodiek verlof met tegenzin naar de rimboe terug. Alles stuit 

hen tegen de borst. De Directieleden werden uitgenodigd zelf een kijkje te komen 

nemen in de kampen en niet af te gaan op de inlichtingen van hun ambtenaren. 

 

Aanvankelijk reageerde de Directie afhoudend op de grieven van de kampbewoners. 

Hen werd aangeraden zelf initiatieven te ontplooien. De Directie wilde alleen 

toezeggen dat de komende winter door de landbouwwinterschool in Meppel 

landbouwcursussen zouden worden gegeven. Verder wees de Directie op het 

Volkshogeschoolwerk in de kampen. Ook de redactie van De Noordoostpolder riep 

de Directie op tot meer initiatieven op ontspanning en ontwikkeling. Dit moest 

kunnen nu er weer volop aanbod was van goede gezelschappen en Amerikaanse en 

Engelse films. Het ontspanningswerk en de ontwikkeling van de kampbevolking 

moest ter hand worden genomen. Ondanks initiatieven vanuit de kampen zelf lag 



hier toch ook een taak voor de Directie. En daarbij mocht niet worden volstaan met 

‘het aanzoeken van een spreker die het over vogels of over de binnenlanden van 

Afrika heeft.’ Het verwijt onvoldoende initiatief te nemen zette de kampbewoners 

van Lemstervaart aan tot het beleggen van een bijeenkomst voor kampbewoners. 

Deze trok veel bezoekers. De Directie liet zich vertegenwoordigen door kampleider 

G.J. Lokken en bij de Directie werkzame inspecteur, ir. P.G. de Boer. Op de 

bijeenkomst vond een gedachtewisseling plaats over de verbeteringen in het 

ontwikkelings- en ontspanningswerk. 

 

De Culturele Commissie beloofde dat voor het culturele werk in de Noordoostpolder 

een leider zou worden aangesteld met als taak de verlangens van de kampbewoners 

te inventariseren. Hij kreeg assistentie van vijf helpers die zich elk op een 

afzonderlijk gebied toelegden: bibliotheken, muziek en zang, filmwezen, toneel en 

cabaret en het eigen werk zoals vorming toneelgezelschappen en sportactiviteiten 

Het duurde geruime tijd voordat de plannen werden gerealiseerd. Voor de vacature 

van de leider van het culturele werk plaatste de Directie een advertentie in de 

polderkrant. In maart 1946 stelde zij hiervoor F. Van Westen aan, tot dan toe leraar 

aan het Christelijk Lyceum in Zwolle. Behalve nieuwe activiteiten van Van Westen 

vanuit zijn kantoor in Emmeloord ook enkele taken van de technische 

subcommissie van de Culturele Commissie over. De Commissie bleef wel 

verantwoordelijk. De rapporten die de kampbeheerders na een ontspanningsavond 

opstelden dienden ook in de toekomst de bij Culturele Commissie te worden 

bespaard. Voor alle zaken, als bijvoorbeeld aanschaffingen voor de bibliotheek en 

sport en spel moest men voortaan bij Van Westen zijn. Van de aanstelling van vijf 

assistenten bleef niet veel over. De enige functie die in 1947 ingevuld werd was die 

van assistent voor het draaien van films in de kampen. Na de oorlog ontstond aldus 

een behoorlijk aanbod aan ontspanningsactiviteiten voor de arbeiders: diverse 

avonden met een licht culturele inslag maar ook met een hoger artistiek gehalte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het aards paradijs, deel drie 
 
 

 

 

De activiteiten van de Culturele Commissie werden soms ook door de plaatselijke 

bevolking uit de randgebieden en de in opbouw zijnde polderplaatsen bezocht. Dit 

leverde wel eens spanningen op als er voor de plaatselijke bevolking geen plaats 

meer was. Meestal betrof dit de populairste programma’s. In de Directievergadering 

van 2 juli 1947 besprak men maatregelen om het bezoek van de dorpsbewoners 

aan het kamp te beperken. Men concludeerde dat het beste was om de toegang te 

beperken door het kamp van slechts één ingang te voorzien. 

 

Niet alle werk van de Culturele Commissie oogstte evenveel waardering. Veel 

arbeiders koesterden achterdocht over de achterliggende bedoelingen. 

Ontspanningsavonden en spannende films werden graag bezocht maar voor 

cursussen en lezingen nam men terughoudendheid in acht. De arbeiders vroegen 

zich af waarom dit werk werd ondernomen. De oorzaak van dit wantrouwen lag 

volgens een artikel in het blad Mededelingen van de Algemene Arbeidsreserve vooral 

in de wijze waarop arbeiders waren geschoold in de klassenstrijd. Zij zagen volgens 

de schrijver niet in dat dit werk ondernomen werd om de arbeiders te ontwikkelen 

opdat zij hun leven konden veraangenamen en een beter begrip kregen van de 

verhoudingen in de maatschappij. Ook van de kamp- en kantinebeheerders kreeg 

het culturele werk niet altijd ondersteuning. Zij waren niet altijd bereid zich volop 

in te zetten om de culturele avonden tot een succes te maken. 

 

In 1944 werden de eerste sportclubs opgericht maar zij kregen door de 

verslechterende omstandigheden niet de gelegenheid zich te ontplooien. Na de 

bevrijding hervatten de beide grote sportverenigingen, Sportclub Emmeloord (SC 

Emmeloord) en Sportvereniging Marknesse (SVM), hun activiteiten. Ook in andere 

plaatsen ontstonden kort na de oorlog sportverenigingen. Bij de verenigingen in 

Marknesse, Emmeloord en Ens sloten zich zowel kampbewoners als dorpelingen 

aan. De verenigingen richtten zich vooral op gymnastiek, voetbal en korfbal. Voor 



veel sporten ontbraken de nodige materialen. De clubs vroegen Van Westen om 

hierin te voorzien. Ook vroegen zij hem in de polder onderlinge sportcompetities te 

organiseren. In april 1946 overlegde Van Westen met de sportclubs uit Marknesse, 

Emmeloord, Ens en Ramspol waarop hij hen meedeelde dat hij voetballen, 

sportbroekjes, kousen, shirts en een aantal voetbalschoenen had bemachtigd. Deze 

konden door de polderclubs tegen vergoeding worden geleend. Omdat het 

beschikbaar materiaal in 1946 nog steeds beperkt was introduceerde Van Westen 

een nieuwe sport waarbij geen speciale eisen aan kleding en schoeisel werden 

gesteld. Het ging om volleybal; een spel dat in Canada veel gespeeld werd. Hiervoor 

was alleen een net en een lichte bal nodig en die waren in de kampen wel aanwezig. 

 

In april 1946 drongen de clubs aan op de hervatting van een poldervoetbal-

competitie. Net als in 1944 moesten hieraan zowel elftallen uit de kampen als uit 

de dorpen deelnemen. Zodra de plannen bekend werden gingen de sportliefhebbers 

in de kampen zich voorbereiden. Er waren toen al clubs in Ens, Marknesse, 

Emmeloord en Ramspol. In het kamp Schoterbrug richtten 28 bewoners in mei 

1946 ECS (Eendracht Combinatie Schoterbrug) op. In dezelfde maand ging de 

voetbalvereniging Zuidvaartse Boys van start. Het kamp Zuidvaart beschikte echter 

niet over een veld maar dit werd ter plekke aangelegd: ‘de avond daarop trokken de 

leden der nieuwe vereniging gewapend met zeis naar den overkant van de nabij 

gelegen Zuidvaart om een geschikt terrein te zoeken dat hun voetbalveld zal 

worden. Met forsche slagen van de zeis werd het riet gemaaid en met glunderende 

gezichten kwamen de jongens weer in het kamp terug waarna spoedig de krib werd 

opgezocht om daarop te dromen van de komende overwinningen.’ 

 

Op 26 juni speelde de pas opgerichte voetbalvereniging van het kamp Oostvaart als 

voorbereiding op de poldercompetitie een vriendschappelijke wedstrijd tegen een 

elftal uit het kamp Luttelgeest 11 en won deze met 6-1. De Noordoostpolder 

moedigde de voetballers uit Oostvaart na deze klinkende overwinning aan met: 

‘goed zo jongens, ga zo door’. Voordat er een wedstrijd gespeeld werd moesten 

schoenen en shirts worden geleend. Zelfs een bal was niet in elk kamp aanwezig. 

Soms moest zelfs eerst een bal worden gefabriceerd. Dan wikkelde men een stuk 

touw om een prop papier waar vervolgens een partijtje mee gespeeld werd. Om de 

poldercompetitie een officieel karakter te geven probeerden de clubs zich aan te 

sluiten bij de KNVB. In augustus 1946 overlegden de polderclubs hierover met de 

bond. Zonder enig resultaat want vanwege het weekendverlof van de arbeiders 

wilden zij de competitiewedstrijden niet op zaterdagmiddag spelen maar op 

woensdagavond. Hiertegen verzette de KNVB zich; de avonden waren te kort. De 

bond voorzag ook problemen met de sterk wisselende kampbewoning en de 

overschrijving van leden van het oude land naar een poldervereniging. De 

kampbewoners lieten zich niet afschrikken. Aan de eerste poldercompetitie namen 

zes clubs deel zowel bestaande uit dorpsbewoners als uit kampbewoners. De beide 

eerste competities werden door Sportclub Emmeloord gewonnen. In de volgende 

jaren vond alleen een competitie voor de kampen plaats. Door het verloop in de 



kampen trokken clubs zich soms tijdens de competitie terug. De 

voetbalverenigingen in de dorpen sloten zich na verloop van tijd bij de KNVB aan en 

deden aan de officiële bondscompetities mee. 

 

Naast voetbal beoefenden de kampbewoners ook de korfbalsport. De animo voor 

deze sport bleek echter zo gering dat er niet genoeg ploegen waren voor een echte 

competitie. Meer belangstelling was er voor de denksporten. In veel kampen waren 

dam- en schaakclubs actief die onderlinge competities hielden. De verenigingen 

hadden soms luisterrijke namen. De Emmeloordse schaakclub heette Polderpion, de 

in januari 1946 opgerichte damclub in Ramspol Denk en Zet. Hetzelfde gold voor de 

vele biljartclubs die na de oorlog werden opgericht. Een Emmeloordse club heette 

Krijt Op Tijd. De club stond open voor kampbewoners en dorpelingen maar vond de 

meeste leden in het kamp. In maart 1946 werd in het kamp Nagele een 

biljartvereniging opgericht. 

 

Niet alle kampbewoners hadden belangstelling voor sport. Veel polderwerkers 

vonden dat ze na negen uur zwoegen in de modder wel genoeg aan ‘sport’ hadden 

gedaan. Aan de poldervoetbalcompetitie nam nog geen 10 % van de kampbewoners 

deel. De meest actieve leden van de sportclubs vond men onder het 

kantoorpersoneel. Regelmatig moesten de polderbewoners aangespoord worden om 

zich aan sport te wijden: ‘bij de meeste kampen ligt reeds een geschikt sportterrein 

en staan biljarts in den cantines ter beschikking. Gaat men eens in clubverband 

ernstig oefenen en zoekt contact met de reeds bestaande clubs; breng daardoor 

eens wat afwisseling in uw polderbestaan dat daardoor zoveel aangenamer kan 

worden.’  

 

Naast de sportclubs ontstonden in de kampen ook andersoortige verenigingen met 

name toneelclubs. Deze verzorgden ontspanningsavonden voor de mede 

kampbewoners. Zo was er de vereniging Onder Ons in Emmeloord waaruit later de 

Rederijkerskamer Lely ontstond. Het werk van de toneelclubs leed onder de vele 

overplaatsingen van kampbewoners. Als een toneelclub zo een goede kracht verloor 

moesten de repetities weer van voor af aan beginnen. In Emmeloord richtten de 

kampbewoners ook een Christelijk Gemengd Mannenkoor op. Tot slot verdienen 

hengelsportverenigingen vermelding onder meer in Emmeloord, Nagele en Ens. 

 

In de eerste naoorlogse jaren was er in de kampen sprake van een hausse in de 

oprichting van verenigingen. Zo ontstonden in het kamp Oostvaart in maart 1946 

zowel een dam-, een schaak-, een biljart-, als een toneelclub. Het sociale leven in 

de kampen vond in de oorlog en de eerste jaren daarna plaats in een opmerkelijke 

eensgezindheid. Kampbewoners van verschillende levensbeschouwelijke en 

regionale achtergrond trokken samen op. Dit moest overdag bij het werk ook. De 

band die hierdoor ontstond bleef ook na het werk in stand. De eensgezindheid werd 

hoewel soms enigszins geromantiseerd als een belangrijk element van de 

pioniersmentaliteit gezien. De boerenzoons en de landarbeiderszoons waren de 



voornaamste representanten hiervan: zij die de ambitie hadden op den duur een 

eigen bedrijf in de polder te krijgen. Dit vooruitzicht motiveerde de mannen het 

zware werk vol te houden. Zij hadden ook de meeste kansen om in aanmerking te 

komen voor de hogere functies. Hun ervaring op landbouwkundig gebied was 

hierbij van doorslaggevend belang. Zij kregen de functies als technisch opzichter, 

landbouwkundig opzichter, ploegbaas, dorsmachinist, trekkerchauffeur of 

paardenknecht. 

 

De pioniers onderhielden onderling contact. Door gelijke interesses en vooral 

belangen ontstond een hechte band die de onderlinge verscheidenheid oversteeg. 

Het was deze ‘pioniersmentaliteit’ die men daar waar de pioniers een groot deel van 

de dorpsgemeenschap uitmaakten probeerde in stand te houden. Zij kwam ook tot 

uiting in het streven om samen te werken bij de vorming van verenigingen en 

coöperaties. 

 

De arbeiderskampen bleven bestaan tot het ontginningswerk was voltooid. Door de 

stijging van de welvaart namen de mogelijkheden in de kampen in de jaren vijftig 

toe. Er was geen gebrek meer aan sport- en spelmaterialen. Omdat er nu minder 

zuinig met materialen werd omgesprongen kwamen er toch weer klachten. In een 

vergadering in 1950 van de kantinebeheerders met Van Westen vroegen deze om 

een betere voorziening van biljartkeus, krijt en speelkaarten. Van Westen reageerde 

dat er de laatste twee jaar veertienhonderd pakken speelkaarten aan de 

kantinebeheerders waren verstrekt. Voortaan moesten de arbeiders of 

kantinebeheerders hier zelf maar voor zorgen. Hij was ook van mening dat er 

zuiniger met krijt moest worden omgesprongen. 

 

De Culturele Commissie en haar leider Van Westen zagen het ook in de naoorlogse 

jaren als hun taak om de kampbewoners in culturele zin op te voeden. ‘Het publiek 

in de kampen houdt van een zwart-wit schema met duidelijke typeringen, het 

zwakke of verdrukte moet een goede kans krijgen of het zich nu afspeelt tegen een 

achtergrond van tragiek of humor doet er minder toe. Deze drakerigheid te 

doorbreken is geen gemakkelijke zaak. Gezocht is steeds naar toneel dat iets te 

zeggen heeft dat de moeite waard is om te worden gezegd; dat zoveel inhoud heeft, 

dat er iets van kan uitgaan. Zo werd een serie voorstellingen gegeven door de oud-

leerlingen van de Toneelschool, die onder leiding van Han Bentz van den Berg, 

Thornton Wilder’s Our Town opvoerden. In simpele handelingen zonder decor werd 

hier het gewone leven gespiegeld; het was iets geheel nieuws en anders. Men keek 

er wat vreemd tegenaan maar toch waren er die met de fiets er op uittrokken om 

het drie- en viermaal te zien omdat ze het iedere keer mooier vonden. Het meerdere 

malen bijwonen van dezelfde voorstelling in verschillende kampen werd 

bediscussieerd binnen de Directie. Het was niet de bedoeling maar er werd niets 

gedaan om hier een einde aan te maken. Ook bij de keuze van de films werd het 

standaard Hollywood-repertoire overgeslagen. Dat dit het bezoek niet ten goede 

kwam nam Van Westen op de koop toe. 



 

De Culturele Commissie ging dus soms nogal bevoogdend te werk. Zo zag ze ook lang 

af van het installeren van televisietoestellen in de kantines. Het waren de 

kantinebeheerders die in deze behoefte voorzagen door op eigen initiatief 

televisietoestellen te plaatsen. Pas in 1959 plaatste de commissie toestellen en toen 

ook nog met de bepaling dat ze slechts twee avonden per week aan mochten staan. 

Wel zag men in dat dit besluit te laat kwam en dat het beter was geweest om 

regelend op te treden bij het gebruik van de toestellen van de kantinebeheerders. 

 

De voetbalsport in de kampen bevordert door de Culturele Commissie, bezag men in 

1951 met gemengde gevoelens. Veel arbeiders liepen blessures op. Voor Van 

Westen was dit reden om andere sporten aan te moedigen. Van materiaalschaarste 

was geen sprake meer waardoor de arbeiders ook zonder hulp van de commissie de 

door hen gewenste sport konden beoefenen. 

 

Vanaf 1954 namen de activiteiten in de arbeiderskampen af. Voortdurend werden 

er kampen gesloten terwijl er geen nieuwe bijkwamen. De overblijvende kampen 

werden steeds minder intensief bewoond. Ook de voorzieningen verminderden. Zo 

beëindigde de Culturele Commissie in 1957 in het kamp Schokland het abonnement 

op de lokale bladen. De arbeiders in het kamp waren hierover zeer teleurgesteld. In 

1960 sloot het laatste kamp en verplaatste de Directie haar werkzaamheden naar 

Oostelijk Flevoland. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenleven in nieuw land, deel één 
 
 

 

 

Toen de plannen voor de inpoldering van de Noordoostpolder werden gemaakt, 

heerste de opvatting dat niet kon worden volstaan met alleen waterbouwkundige en 

agrarische maatregelen. Er moest een situatie worden verwezenlijkt die een 

volwaardige sociaal en economisch leven mogelijk maakte op het moment dat de 

inpoldering en de kolonisatie waren afgerond. Fouten die gemaakt waren bij 

eerdere droogmakingen als de Haarlemmermeer en de Wieringermeer moesten 

worden voorkomen. Bij de Wieringermeer werd vooral aandacht besteed aan de 

boeren. Het gebied werd verdeeld in mooie rechte kavel met goed uitgeruste 

boerderijen. De boeren zelf konden rekenen op landbouwkundige begeleiding. Dit in 

schril contrast tot de middenstanders Een goed doordacht ruimtelijk plan was er 

niet. Zij moesten zelf maar uitmaken waar zij hun winkels vestigden. In principe 

was dit op alle kruispunten van wegen en kanalen toegestaan. Een situatie die 

aantrekkelijker leek dan ze was. De middenstanders zochten namelijk een plaats 

niet ver van het middelpunt van de polder om zo een zo groot mogelijk 

verzorgingsgebied te bestrijken. Hierdoor kwamen de plaatsen Middenmeer, 

Wieringerwerf en Slootdorp alledrie vrij dicht bij elkaar te liggen. De plaatsen 

beconcurreerden elkaar omdat ze alle steunden op hetzelfde verzorgingsgebied. De 

randgebieden waren ver verwijderd van de verzorgingskernen waardoor de 

bewoners gedwongen werden uit te wijken naar randplaatsen buiten de polder. 

Deze situatie trachtte men in de Noordoostpolder te vermijden. Tussen 1937 en 

1948 werden verschillende plannen ontwikkeld voor de ruimtelijke inrichting van 

de Noordoostpolder. Allerlei bestekken werden achtereenvolgens ingediend, 

gewijzigd of herzien ten tenslotte weer ingetrokken. Dit had te maken met de 

oorlogstijd. Veel was onzeker en grote haast hoefde niet te worden gemaakt.  

 

Het eerste plan voor de ruimtelijke inrichting verscheen in 1937. Het werd 

samengesteld door de Directie Wieringermeer en diende mede als grondslag voor de 

Tweede Kamer om met de inpoldering in te stemmen. Het plan was gebaseerd op 

standaardkavels van vierentwintig hectare. Een ander uitgangspunt was de 



verhouding tussen de verschillende verzorgingskernen. Dit voorzag voor de 

Noordoostpolder in één streekverzorgend centrum: stad A (Emmeloord) en een 

aantal kleinere woonkernen. In het centrum moesten zich de winkels vestigen met 

de gehele polder als verzorgingsgebied. Ook moest deze plaats dienen als markt- en 

beursplaats.  

 

Naar de bepaling van het aantal en de omvang van de te plannen woonkernen werd 

uitgebreid onderzoek verricht. Daarbij zocht men naar een situatie die zoveel 

mogelijk overeenstemde met die in de nieuwe polder. Dit waren de landbouw-

gebieden op de kleigronden. In deze gebieden lagen de dorpen op een onderlinge 

afstand van ongeveer tweeënhalve kilometer. Op elke honderd hectare woonden 

gemiddeld honderdvijfendertig inwoners. Hiervan waren er vijfenzestig werkzaam in 

de landbouw, vijfenveertig in de van de landbouw afhankelijke beroepsgroepen. De 

laatste vijfentwintig vonden emplooi in het streekverzorgend centrum. 

 

Aangenomen werd dat de situatie in de Noordoostpolder iets anders zou zijn. Dit 

kwam vooral omdat het braakliggend land naar moderne rationele inzichten werd 

ingericht. Er waren hierdoor minder inwoners per ha nodig. De plannenmakers 

gingen ervan uit dat er per honderd hectare vijfenvijftig personen in de landbouw 

werkten en veertig in de secundaire beroepen. Voor het streekverzorgend centrum 

nam men twintig inwoners extra per honderd hectare als uitgangspunt. In de 

gehele Noordoostpolder was dus plaats voor zo’n 54.000 inwoners. Een deel hiervan 

kon in de randgemeenten komen wonen waardoor in de polder zelf 45.000 tot 

50.000 inwoners werden verwacht. Er bestond echter veel verschil van mening over 

de juistheid van deze cijfers. Landbouwkundig medewerker van Provincie Friesland, 

Anne Vondeling had ernstige twijfels over de vestiging van secundaire 

werkgelegenheid in de Noordoostpolder. Hij ging liever uit van lagere getallen 

uitsluitend berustend op de primaire werkgelegenheid. Er waren meer redenen om 

af te wijken van de op het oude land gangbare afstanden tussen de dorpen. Meestal 

waren deze in een ver verleden gesticht. De afstand tussen de dorpen werd bepaald 

door de tijd die nodig was om te voet of met een rijtuig te reizen. Inmiddels waren er 

andere middelen van vervoer zoals de fiets en in mindere mate de auto. Daardoor 

kon als uitgangspunt voor de afstand tussen twee plaatsen een afstand worden 

genomen die drie tot vijf maal langer was. De afstand tussen de dorpen werd dan 

zeven tot acht kilometer en een dorp kreeg dan een verzorgingsgebied van 5.000 tot 

7.000 ha. Op basis van uitgangspunten als deze werd het eerste dorpenplan 

opgesteld, 12.500 ha van de Noordoostpolder zou onder het verzorgingsgebied van 

het oude land vallen. Het overige gebied werd verdeeld over het streekverzorgend 

centrum (8.300 ha) en vijf dorpen (elk 5.250 ha). 

 

Over het eerste dorpenplan werd uitvoerig gediscussieerd. Tegen de zin van de 

zittende Directieleden in werd de Directie uitgebreid met een aantal sociografen die 

in het bijzonder werden belast met de dorpenplannen. Zij plaatsten vraagtekens bij 

de mogelijkheden van het oude land om als verzorgingsgebied voor de polder te 

functioneren. Zij hadden geen hoge dunk van deze plaatsen en hun bewoners. 



Vooral Kuinre maakte op de sociografen een ongunstige indruk. De jeugd was 

wegtrokken en wat overbleef was een weinig actieve bevolking. Sociograaf Sj. 

Groenman liet zich wel heel erg laatdunkend uit over de bewoners van Kuinre die 

naar zijn mening leden aan psychisch verval met als oorzaak erfelijke factoren. Ook 

groeide het besef dat de polder beter een zelfstandig geheel kon zijn. Zoveel mogelijk 

moesten de inwoners op de eigen poldersamenleving gericht zijn. In 1942 werd het 

eerste dorpenplan aangepast. In het noorden: enkele kilometers ten zuiden van 

Kuinre voegde men een dorp toe. Ook twijfelden de sociografen aan de 

voorgenomen afstanden tussen de dorpen. Uit twee onderzoeken, uitgevoerd in de 

Wieringermeer kwam een drietal (deels tegenstrijdige) conclusies naar voren: 

 

De landarbeiders woonden het liefst in een dorp liefst in de nabijheid van een 

school, een kerk, winkels en sport- en gezelligheidsverenigingen. De deelname aan 

het sociale leven leverde dan geen vervoersproblemen op. Ook kon enige afstand 

van het werk worden genomen. De boeren wilden graag dat er één arbeider dichtbij 

de boerderij woonde, zodat deze in noodgevallen snel ter plekke was om assistentie 

te verlenen. De landarbeiders wilden graag de beschikking over een stukje grond 

voor het verbouwen van groente en het houden van kleinvee. 

 

Geprobeerd werd de onder- en bovengrens van een dorp te bepalen. De bovengrens 

was afhankelijk van de maximale afstand van het dorp tot het bedrijf waarop een 

landarbeider werkte (of de afstand tussen de woning en het dorp); en van de 

behoefte aan landarbeiders in het verzorgingsgebied van het dorp. De ondergrens 

werd bepaald door het minimale aantal bewoners dat een dorp moest bevatten om 

een school, een kerk en een aantal winkel voor eerste levensbehoeften in stand te 

houden. 

 

Gaandeweg kwamen de sociografen tot de conclusie dat de gedachte dat een 

driemaal sneller wordend verkeer ook driemaal langere afstanden tussen de dorpen 

mogelijk maakte een te eenzijdig rekenkundige benadering was. Als maximale 

afstand tot een kern moest drieënhalf tot vier kilometer worden aangenomen. Als 

oplossing voor dit probleem werd niet meteen aan een vergroting van het aantal 

dorpen gedacht maar aan de toevoeging van een aantal gehuchten. De term 

GEHUCHT vatte men ruim op. De omvang van de gehuchten varieerde van zeven tot 

zesentwintig woningen. In het derde dorpenplan werd plaats ingeruimd voor 

vijfenveertig tot vijfenvijftig gehuchten; allen op een maximale afstand van vier 

kilometer van de dorpen gelegen. 

 

Ook dit plan beviel niet. De gehuchten waren voor een deel te klein om zelfs maar 

enigszins als verzorgingscentrum te dienen. Ook werd niet aan de wens van de 

boeren voldaan om de arbeiders dichtbij het bedrijf te huisvesten. In dit kader werd 

in het vierde plan nog even overwogen om te komen tot een groot aantal zeer kleine 

gehuchten van vier tot zes woningen. In het in 1944 ontworpen vijfde plan keerde 

men terug naar de gedachte van enkele grote gehuchten van veertig tot vijftig 

woningen. Gedacht werd aan zes van deze gehuchten precies midden tussen de 



dorpen. Op grond van het inmiddels opgestelde uitgifteplan van de 

landbouwgronden en de boerderijen kon men precies aangeven waar de dorpen en 

gehuchten moesten komen. Uitgaande van dit dorpenplan werd een deel van de 

arbeiderskampen dichtbij bij de te stichten dorpen geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Samenleven in nieuw land, deel twee 

 
 

 

Na de bevrijding kwam opnieuw een plan ter tafel toen de ontginning snel vorderde. 

Het tijdens de oorlog ontworpen uitgifteplan was inmiddels nogmaals gewijzigd. Nu 

waren drie tuinbouwgebieden opgenomen waardoor op die plaatsen de 

bevolkingsdichtheid toenam. Daarnaast kwamen er meer kleinere bedrijven. Een 

gevolg hiervan was dat er meer gezinnen op grote afstand van de dorpen kwamen te 

wonen, wat niet wenselijk werd geacht. In het verkavelingsplan werd er wel naar 

gestreefd om de grootste kavels zo ver mogelijk van de dorpen te plaatsen. 

 

Het definitieve dorpenplan werd in maart 1948 goedgekeurd. Hierin waren de 

gehuchten verdwenen. De vrees bestond dat een ‘succesvol’ gehucht een naburig 

dorp oversteeg, waardoor het evenwicht werd verstoord. Ook het tegenovergestelde 

werd gevreesd: een gehucht dat ontaarde in een straatarm, achterlijk buurtje. Het 

plan bevatte één streekverzorgend centrum omringd door tien dorpen. Als 

compensatie voor het verdwijnen van de gehuchten werd er voor alle bedrijven van 

eenentwintig hectare en groter buiten het dorpsgebied woningen gebouwd voor de 

eerste arbeiders: in blokken van twee tot vier woningen. De gevolgen van dit plan 

waren dat er vier dorpen bijkwamen: Kraggenburg, Bant, Creil en Tollebeek. 

Luttelgeest verschoof naar het noordoosten en Rutten naar het noorden. Hierdoor 

kwamen de beide naar deze plaatsen genoemde kampen op een andere plaats te 

liggen dan het te bouwen dorp. Ook was rekening houdende met de afstanden tot 

de dorpskernen. Over de omvang van de dorpen bestonden weinig zorgen. In de 

Wieringermeer ontwikkelden de dorpen zich immers goed. Hooguit bestond de vrees 

dat de dorpen te groot werden waardoor ze hun plattelandskarakter verloren. De 

gewenste omvang van de dorpen en de grootte van het verzorgingsgebied werden 

uitgebreid onderzocht. Aan dit onderzoek is de naam van Ch. A.P. Takes 

verbonden. Op grond van onderzoek naar de kernen op het oude land kwam hij tot 

een onderverdeling van de kernen in drie typen: 



 

De A-kernen vormden een woonkern voor de landarbeiders. Daarnaast hadden zij 

ene verzorgende taak voor de inwoners en voor de directe omgeving van het dorp. 

Er waren kerken, lagere scholen, winkels (kruidenier, bakker, kapper) en 

ambachtsbedrijven (smid, timmerman, wagenmaker). De dorpen in de 

Noordoostpolder behoorden alle tot het type A-kern. 

De B-kernen waren van een hogere orde en hadden een verzorgende functie voor 

een groter gebied. In de Noordoostpolder behoorde alleen Emmeloord tot deze 

categorie. 

De C-kernen waren echte steden die het middelpunt vormden van een groot gebied, 

een gewestelijk centrum. In de Noordoostpolder werd geen C-kern voorzien. In 

Oostelijk Flevoland kwam later wel een C-kern namelijk Lelystad. 

 

Toen de ruimtelijke ordening van de polder was ontworpen kwam de vraag wie er 

mochten gaan wonen ter sprake. Hierover vond vooral tussen de Directie en de 

ministeries discussies plaats. De Directie vond dat de bedrijven in de polder aan de 

kwalitatief beste boeren moesten worden toegewezen. Het nieuwe land dat met 

zoveel moeite op het water was veroverd diende op de best mogelijke wijze te 

worden bebouwd. Daarvoor moesten dan ook de beste boeren worden uitgezocht. 

De Directie koos daarmee voor een eenzijdig economische benadering 

waartegenover de opvatting van de overheid stond met meer oog voor sociale 

aspecten en vooral het algemeen belang. De inpoldering kon gebruikt worden om 

een deel van de problemen op het oude land op te lossen. De overheid wilde 

bedrijven reserveren voor boeren die moesten wijken voor stadsuitbreidingen, 

openbare werken en pachtbeëindigingen. Later werden hier nog andere groepen 

aan toegevoegd zoals de Walcherse boeren en de slachtoffers van de 

Watersnoodramp van 1953. 

 

Behalve de vraag aan wie de boerderijen zouden worden toegewezen moest ook 

worden beslist hoe groot de bedrijven werden. Ook hier speelde de wens de polder 

te gebruiken voor de oplossing van problemen van het oude land. In de 

Wieringermeer was de gemiddelde bedrijfsgrootte vijfendertig hectare maar dit werd 

niet automatisch als uitgangspunt van de Noordoostpolder genomen. Eén van de 

landbouworganisaties lanceerde zelfs het idee om de nieuwe polder op te delen in 

kavels van slechts zes hectare. Dit was voldoende om een bestaan op te bouwen en 

op deze manier konden veel boeren aan een bedrijf worden geholpen. Het 

uiteindelijke plan dat in samenspraak met de landbouworganisaties werd opgesteld 

voorzag in een standaardkavel van twaalf hectare. Dit compromis was de uitkomst 

van overleg tussen de Directie die het liefst zo groot mogelijke bedrijven zag tot een 

grootte van zestig hectare; en de landbouw-organisaties die zoveel mogelijk boeren 

een kans op een bedrijf wilden geven. 

 

Aan de sollicitanten voor een bedrijf in de Noordoostpolder werden vergelijkbare 

eisen gesteld als aan die van de Wieringermeer, alleen wat scherper. Kandidaat-

pachters (het eigendom van de bedrijven bleek in elk geval de eerste tijd in handen 



van de Domeinen) mochten niet jonger zijn dan zesentwintig jaar en niet ouder dan 

vijftig jaar. Men had een bedrijfskapitaal nodig van twaalfhonderd gulden per 

hectare. Verder werd er gelet op een evenredige verdeling naar kerkelijke gezindte 

en regionale herkomst. 

 

Vooral de politiek legde op die laatste twee eisen veel nadruk. De inpoldering was 

‘een zaak des volks’. De polderbevolking moest een dwarsdoorsnede worden van de 

bevolking van heel Nederland. Ook door dit uitgangspunt werd het Directiestreven 

om de kwaliteit van de kandidaten bij de selectie bepalend te laten zijn, doorkruist. 

Er was bij de Nederlandse boeren veel belangstelling voor een bedrijf in de 

Noordoostpolder. In de gehele periode van uitgiftes werd door liefst 9.600 

kandidaatspachters naar de 1.500 bedrijven gedongen. Met de selectie werd de 

afdeling Domeinbeheer van de Directie, onder leiding van A.G. Lindenbergh belast. 

Op de afdeling werkten zeven selecteurs die zelf eerst een test ondergingen. Toen er 

nog maar een klein stuk van de polder was ontgonnen, werden alvast enkele kavels 

tijdelijk uitgegeven aan boeren uit de randgebieden. De sollicitanten werden door 

de selecteurs beoordeeld. Lindenbergh kende de meeste belangstellenden en kon de 

selecteurs op grond van zijn eigen inzichten controleren. 

 

De kandidaat-pachters werden op tal van criteria beoordeeld. Van belang waren 

allereerst kennis, vakbekwaamheid en vaardigheid op landbouwgebied en een 

goede algemene ontwikkeling. Men moest ook geschikt zijn voor het bedrijf waar 

men naar solliciteerde: een veeboer die naar een akkerbouwbedrijf solliciteerde was 

volstrekt kansloos. Daarnaast keek men naar het karakter en de algemene 

geschiktheid van zowel de boer als zijn gezin. De kandidaten mochten geen 

strafblad hebben en geen oorlogsverleden. Zij moesten getrouwd zijn of hiervoor 

vaststaande plannen hebben. Tenslotte moesten de kandidaat-pachters hun sporen 

hebben verdiend binnen de standsorganisaties, kerk, school of anderszins. 

 

De selectie verliep in een drietal fasen, te beginnen met een selectie op papier. De 

kandidaten moesten een vragenformulier opsturen, voorzien van een 

levensbeschrijving en referenties. Een deel viel hierbij al af. De overgeblevenen 

werden door selecteurs bezocht. Zij kondigden hun bezoek niet aan om een zo 

getrouw mogelijk beeld te krijgen van het dagelijks leven van de boeren. Omdat 

naast de agrarische kwaliteiten ook het maatschappelijk functioneren werd 

beoordeeld kregen de kandidaten vragen over hun kerkelijke en maatschappelijke 

betrokkenheid. Indien nodig werd ook het gezin in zijn geheel bekeken. Daarbij 

werd de netheid van de echtgenote niet vergeten. Het huis werd grondig onderzocht 

en als de selecteurs ’s middags nog een onopgemaakt bed tegenkwamen dan was 

de kans op een bedrijf in de polder verkeken. Het derde onderdeel van de selectie 

bestond uit een gesprek met de Directie in Zwolle. Dit werd voornamelijk gehouden 

omdat Lindenbergh de kandidaat-pachters tenminste één keer zelf wilde zien. Na 

de ontmoeting deed Lindenbergh een voorstel aan de Directie. 

 

Voor de landarbeiders was de procedures vergelijkbaar. Wel verschilde de 



aanmeldingsprocedure van de ‘eerste arbeider’: de arbeider die in de 

landarbeiderswoning nabij de kavel kwam de wonen en de overige landarbeiders die 

een woning in de dorpen kregen. De eerste arbeiders werden door de pachters die 

hen in dienst nam bij de Directie voorgedragen. Ook moesten zij door 

Domeinbeheer goed worden bevonden maar het gebeurde zelden dat hier een 

kandidaat werd afgewezen. De overige arbeiders werden door de landarbeider-

bonden en de arbeidsbureaus voorgedragen. Omdat de huizen in de dorpen van 

goede kwaliteit waren was er in het door woningnood geteisterde Nederland veel 

belangstelling voor een plaats in de polder. 

 

Een landarbeider vertelde dat hij als secretaris van de landarbeiderbond zag wie 

zich voor een woning in de polder aanmeldde. Hij kende hen en dacht dat als zij in 

aanmerking kwamen ook hij een goede kans moest maken. Hij meldde zich aan en 

kreeg een woning toegewezen. De huren lagen in de Noordoostpolder hoger dan op 

het oude land maar daar stond goedbetaald werk tegenover. Ook de kandidaat-

landarbeiders werden thuis bezocht. Ze kregen een nieuwe woning en daarom wilde 

de Directie zekerheid. Deze controle werd niet door Domeinbeheer gedaan, maar 

door enquêtrices van de Stichting Maatschappelijk Werk ten Plattelande. Van deze 

dames werd verteld dat ze grondig te werk gingen; geen plintje en geen linnenkast 

ontkwam aan hun controledrift. 

 

Omdat de middenstanders in de Wieringermeer zo slecht was vergaan werd ook de 

selectie van deze kandidaten anders aangepakt. Hier was het behoefte-element 

allesbepalend. De middenstanders werden beschermd tegen teveel concurrentie, 

onder meer doordat het venten vrijwel onmogelijk werd gemaakt. Zo kregen ze de 

kans om ondanks hoge aanloopkosten een bedrijf op te bouwen. 

 

Zoals hiervoor al werd opgemerkt liet de Directie aan de boerenzoons die in de 

polder werkten doorschemeren dat ze een grotere kans maakten op een bedrijf in 

de nieuwe polder. Voor de eerste uitgifte van honderddrie bedrijven in 1947 

mochten zich dan ook alleen pioniers opgeven: personen die vóór augustus 1945 

minstens twee jaar in de polder hadden gewerkt. Niet alle pioniers kwamen dus in 

aanmerking. Kandidaten moesten aan de selectiecriteria voldoen en ook aan de 

voor deze groep gematigde, financiële eisen. Vooral het laatste was voor velen een 

probleem. Van de zevenhonderdzes pioniers meldden zich maar driehonderdtwintig 

zich voor een bedrijf. Zij kwamen merendeels alleen in aanmerking voor de kleine 

bedrijven. 

 

Bij de volgende verpachtingen bleef de regeling voor de pioniers van kracht. Men 

mocht zich voor elke uitgifte opnieuw aanmelden, tot de Directie in 1950 

concludeerde dat zich onder de pioniers geen geschikte kandidaten meer bevonden. 

Bovendien kreeg de Directie de opdracht om een groep boeren uit het onder water 

gelopen Walcheren in de Noordoostpolder te plaatsen. Op grond van deze regeling 

kwamen er honderdeenentachtig Walcherse boeren naar de polder die hun grond 

op Walcheren beschikbaar stelden voor de herverkaveling. Ook deze groep kwam 



vooral in aanmerking voor de kleinere bedrijven. Van deze groep kregen uiteindelijk 

honderddrieenzeventig kandidaat-pachters een bedrijf. De voorkeursbehandeling 

van de pioniers wekte weerstand bij degenen die net niet aan de criteria voldeden 

bijvoorbeeld omdat ze pas aan het eind van de oorlog naar de polder waren 

gekomen. Hoewel ze soms al vijf jaar in de polder werkten hadden zij geen recht op 

een voorkeursbehandeling. Uiteindelijk kwam men ook hun tegemoet. Wie vier jaar 

of langer in de polder had gewerkt maar niet tot de pioniers behoorde werd alsnog 

als polderwerker aangemerkt. Zij kregen bij gelijke geschiktheid voorrang boven de 

kandidaten die niet in de polder hadden gewerkt. Omdat de groep omvangrijk was, 

profiteerde slechts een klein gedeelte hiervan. In de volgende jaren nam de politieke 

druk toe om bedrijven in de IJsselmeerpolders te bestemmen voor boeren die uit 

het oude land weggesaneerd werden. Na 1953 kwam er een grote groep uit het door 

de overstroming getroffen Schouwen-Duiveland. Nog weer later werden bedrijven 

toegewezen aan boeren uit ruilverkavelinggebieden. 

 

Jaarlijks werd in de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting van 

Waterstaat gesproken over de Zuiderzeewerken. Na de kolonisatie van de eerste zes 

dorpen was het streven naar een levensbeschouwelijke samenstelling 

overeenkomstig de landelijke verhoudingen niet gehaald. Er was een sterke 

oververtegenwoordiging van het orthodox protestantisme en een onderbedeling van 

het katholieke volksdeel en de vrijzinnigen. De oorzaken hiervan waren de grote 

invloed van de naburige (sterk protestantse) provincies bij de ontginning en de 

komst naar de polder van de (ook overwegende protestantse) Zeeuwen uit 

Walcheren. De KVP-fractie in de Tweede Kamer meende dat de inpoldering van de 

Noordoostpolder een zaak was van nationaal belang. Een evenredige afspiegeling 

van de polderbevolking was afgesproken en de KVP wilde de regering hieraan 

houden. Het gevolg van de kritiek van de KVP was dat bij de toewijzing van 

bedrijven in het westelijk gedeelte van de polder sterkere prioriteit werd gegeven 

aan katholieken. 

 

Een precies evenredige vertegenwoordiging van alle bevolkingsgroepen bleek een 

illusie. Het beleid werd wel gevoerd maar ook weer herhaaldelijk doorkruist door 

incidentele groepstoewijzingen. Toch liet de aangepaste toewijzingspolitiek zijn 

sporen na in de westelijke dorpen. Er was onder de pachters een groter aandeel 

katholieken en een minder sterke gereformeerde vertegenwoordiging. Dit is zeker 

van invloed geweest op het gemeenschapsleven in deze dorpen. Voortdurend werd 

bij de toewijzingen geschipperd tussen de wens van de Directie om de gronden toe 

te wijzen aan de beste kandidaten en de wens van de overheid om de nieuwe 

gronden te gebruiken voor het oplossen van ruimtelijke problemen op het oude 

land. Om het beleid structureel vorm te geven werd op initiatief van de minister van 

Landbouw, Sicco Mansholt in 1953 een commissie ingesteld onder voorzitterschap 

van de Wageningse hoogleraar prof. Dr. E.W. Hofstee. De commissie stelde in 1959 

in haar eindrapport dat vijfenzeventig procent van de poldergronden ter 

beschikking moest komen voor het oplossen van problemen op het oude land. De 

overige vijfentwintig procent moest worden toegewezen aan de beste kandidaten. 



Van hen werd verwacht dat zij een gunstige invloed uitoefenden op de 

gemeenschap en de ontwikkeling van de landbouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenleven in nieuw land, deel drie 
 
 

 

 

Met de komst van de eerste arbeiders naar de polder begon ook het werk van de 

kerkgenootschappen. Het onderwerp stond steeds in 1941 op de agenda van de 

Directie. Directeur Smeding schreef op 2 oktober 1941 een brief aan de Secretaris-

Generaal van het Ministerie van Waterstaat waarin hij aangaf in het kerkelijk werk 

geen rol te zien voor de Culturele Commissie. ‘Het lijkt mij namelijk gewenst dat over 

de Godsdienstige verzorging van het toekomstige kolonisatiegebied reeds nu de 

basis werd gelegd; en wel door die organisaties welke op den duur de organisatie 

van het godsdienstig leven in den polder hebben te verzorgen’. De drie grootste 

kerkgenootschappen van katholieken, hervormden en gereformeerden begonnen 

hier al tijdens de oorlog mee. Bij de ingebruikneming van de eerste 

arbeiderskampen kregen de predikanten en priesters uit de randgemeenten de 

godsdienstige verzorging toegewezen. Zij leidden de kerkdiensten, gaven 

avondsluitingen en fungeerden als pastor voor de arbeider. Voor een aantal 

praktische zaken hielden de drie kerkgenootschappen onderling contact in de 

Contactcommissie. Zitting hierin hadden de predikanten Pol (hervormd) en Smeenk 

(gereformeerd) en pastoor Thomas Wilhelmus van Dijk. 

 

In de oorlogsjaren was de beschikbaarheid van ruimtes in het kamp voor de 

godsdienstige bijeenkomsten een probleem. Daarvoor moest de toegang tot de 

kantine aan alle andere arbeiders worden ontzegd. Voor de kantinebeheerders 

betekende dit omzetverlies terwijl de arbeiders die niet aan de godsdienstoefening 

meededen op hun kamers moesten blijven. In 1942 correspondeerden de 

geestelijken en de Directie hierover. Zo schreef de hervormde predikant Pol, lid van 

de Contact Commissie namens zijn collega’s uit Blokzijl, Lemmer en Vollenhove dat 

er in zijn eigen plaats Kuinre weliswaar geen problemen waren maar wel in 

Lemmer. Daar kon de predikant ‘amper de toestemming van de kokbeheerder 

krijgen. In Blokzijl en Vollenhove gaat het helemaal niet. Informeerden de 



predikanten dan worden zij van het kastje naar de muur gestuurd maar de 

verlangde vergunning blijft achterwege’. Pot wilde dat de verantwoordelijkheid voor 

de diensten in de kampen bij de Contact Commissie werd gelegd. Gaf deze 

toestemming, dan moesten de kantines verplicht ter beschikking worden gesteld. 

Er zou halverwege de dienst een pauze worden ingelast zodat zij die er niet aan 

meededen een consumptie konden halen. 

 

Smeding nam het voorstel over en schreef aan de kokbeheerders dat zij tijdig 

geïnformeerd zouden worden over de tijdstippen van samenkomst. Was dit gebeurd 

dan moesten zij alle medewerking verlenen. Meestal overlegden de geestelijken 

eerst met de kokbeheerders; daarna volgde een formele goedkeuring van de Contact 

Commissie. Alleen in het kamp Lemmer leidde een en ander tot een aanvaring, en 

wel tussen predikant Kreuzenkamp en beheerder Blankendaal. Blankendaal 

schreef de Directie dat de predikant zonder overleg met hem rechtstreeks 

toestemming vroeg bij de Contact Commissie. ‘Zonder iets te vragen of te zeggen 

wordt dan een bekendmaking in de cantine opgehangen. Op deze bekendmaking 

komt onder andere te staan dat degenen die niets voor de wijdingsavond gevoelen 

alleen tusschen de pauze in de cantine mogen komen (20 minuten). Deze 

menschen (plusminus eenderde gedeelte) zijn dus van de cantine verstoken (en 

bovendien van de kachel die er brandt) (...). Ik kan niet geloven dat de predikanten 

het recht hebben om een categorie arbeiders op deze manier uit de cantine te 

houden’. Kreuzenkamp die door zijn collega’s een ‘zeer bezadigd man’ werd 

genoemd werd er door de secretaris van de algemene synode van zijn 

kerkgenootschap op gewezen dat in de circulaire weliswaar stond dat de kantine 

vrij moest worden gegeven maar dat dit niet te letterlijk mocht worden opgevat. Er 

moest wel vooraf overlegd worden. Dit overleg werd echter bemoeilijkt door wrevel 

heen en weer. De predikant verweet de kok dat hij de aankondigingen weggenomen 

had en tijdens de dienst verlofbonnen uitdeelde. De beheerder daarentegen klaagde 

over de predikanten: ‘het is voorgekomen dat er gratis koffie wordt verstrekt door de 

predikanten en dat de cantinebeheerder als er 60 kop koffie was uitgereikt, slechts 

40 mogt verrekenen.’ Verder hadden enkele kerkgangers zich misdragen. De 

kwestie werd in de praktijk opgelost met de overplaatsing van de beheerder 

naar Luttelgeest. Daar verliep de samenwerking met de geestelijken wel goed. 

Klaarblijkelijk maakten de kerken te vaak van de kantines gebruik want in mei 

1944 beperkte de Directie samenkomsten op werkdagen tot één avond per maand 

voor elke van de drie genootschappen. Wel was de kantine op zondag beschikbaar 

voor kerkdiensten. 

 

In mei 1947 stelde de Directie vast dat de maatregel tot onaanvaardbare situaties 

leidde. Het kwam regelmatig voor dat ‘250 personen een cantine niet kunnen 

gebruiken omdat 25 anderen deze in gebruik hebben’. De Directie besloot hierop de 

voorschriften voor het kantinegebruik door de kerken te herzien. De toezegging dat 

de kantines één doordeweekse avond per maand ter beschikking van de 

kerkgenootschappen gesteld moesten worden werd ingetrokken. Alleen voor een 

bijeenkomst van meer dan zestig bezoekers mocht de kantine worden gebruikt. 



Anders moest worden uitgeweken naar een vergader- of studielokaal. 

 

Vanwege de grote toename van het aantal kampen en kampbewoners was het al 

snel onmogelijk de geestelijke verzorging van de kampbewoners te blijven opdragen 

aan de geestelijken uit de randgemeenten. De Nederlandse Hervormde kerk stelde 

hiervoor de Commissie voor de Geestelijke Verzorging en Kerkelijke Belangen in het 

Zuiderzeegebied in. Deze stelde een predikant aan met de opdracht ‘leiding te geven 

aan het kerkenwerk in den N.O. Polder speciaal voor toekomstige 

gemeentevorming’. Vanaf 1945 was dit ds. M.D. Gijsman.  Het jaar 1946 werd door 

hem gekenmerkt als  waarin het werk van de kerk radicaal verschoof in de richting 

van het gemeentewerk. ‘De nieuw gebouwde kerken gaan het middelpunt vormen 

van de geestelijke verzorging en niet langer de cantines’. Vanaf 1 januari 1947 

vormde de Nederlands Hervormde kerk in de Noordoostpolder een zelfstandige 

gemeente. Vanaf dat moment had de kerk de beschikking over drie kerkgebouwen: 

twee noodkerken in Ens en Emmeloord en een nieuwe in Marknesse. Gijsman was 

er trots op dat de hervormden de andere kerkgenootschappen hierin vooruit waren. 

Dat de kerken van hout waren achtte hij niet bezwaarlijk want een oud rijmpje 

luidde: 

 

Toen de kerken waren van hout 

Waren de harten van goud 

Toen de kerken werden van goud 

Werden de harten zoo koud.  

 

Ook vanuit de Gereformeerde Kerk werd een predikant in algemene dienst 

aangesteld. Dit was ds. P. de Jong. Zijn opdracht kwam overeen met die van zijn 

hervormde ambtgenoot. In tegenstelling tot de hervormden stichtten de 

gereformeerden niet één zelfstandige gemeente maar meerder, één in elke te 

stichten plaats. De eerste zelfstandige gemeenten werden in 1943 gesticht in 

Kuinre en Luttelgeest. Emmeloord werd op 30 oktober 1945 een zelfstandige 

gemeente. De beide protestantse predikanten werkten nauw samen. Vanwege de 

geringe middelen en de uitgestrektheid en ontoegankelijkheid van het gebied 

preekten de dominee in de kampen vaak voor zowel hervormden als 

gereformeerden. Op het materiële vlak was de verhouding minder soepel. Zo 

maakte de Gereformeerde Kerk aanspraak op één van beide noodkerken van de 

hervormden. Volgens de gereformeerden had de Wereldraad van Kerken de beide 

gebouwen aan de Noordoostpolder geschonken met de uitdrukkelijke bepaling dat 

er één voor de Gereformeerde Kerk bestemd was. Omdat de Wereldraad in Genève 

het adres van de Gereformeerde Kerk niet kende waren beide brieven aan de 

Hervormde kerk geadresseerd. ‘Evenmin kon blijkbaar de Hervormde gemeente in 

de Noordoostpolder het adres te weten komen van de Gereformeerde Kerk van 

Luttelgeest-Kuinre of van Emmeloord; hoewel ds. Munnik predikant van 

eerstgenoemde kerk was en ds. de Jong hier alle dagen rondtrok als Predikant in 

algemene dienst der Generale Synode die de gebouwen best in ontvangst had 



kunnen nemen uit naam van alle Gereformeerde kerken; zou men zo zeggen. Niet 

alzo de Hervormde Synode! Ze zag geen kans een zo groot cadeau op zijn plaats te 

bezorgen. Ten einde raad heeft ze zich toen maar ‘ontfermd’ over het tweede 

kerkgebouw en pastorie en beide in Ens geplaatst. Men kon ze toch niet 

terugsturen wegen onbestelbaarheid?’ Uiteindelijk kregen de gereformeerden toch 

ook een eigen houten noordkerk. Deze werd uit Zweden betrokken dankzij 

financiële steun uit Amerika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Toen werd alles nieuw 
 
 

 

 

Een groot deel van de Nederlanders wilde na de oorlog niet terug naar de verzuilde 

samenleving van daarvoor. Waar mogelijk wilde men samenwerken met andere 

levensbeschouwelijke groepen. Deze ‘doorbraakgedachte’ leefde bij de 

polderpioniers in versterkte mate. In de afgelopen moeilijke jaren had men geleerd 

samen te werken en te leven. 

 

Op onderwijsterrein viel de samenwerking kort na de oorlog uiteen. Bij de 

standorganisaties gebeurde dit op ongeveer hetzelfde moment. Al in 1945 wilden 

enkele pioniers een standorganisatie voor de Noordoostpolder oprichten. Op dat 

moment was de grond in de polder nog volledig in eigendom van de overheid. De op 

de bedrijven werkzame ‘boeren’ waren in dienst van de Directie. De pioniers 

kwamen met enkele honderden bijeen in Marknesse, waar besloten werd tot één 

organisatie te komen. Dit besluit werd hun niet in dank afgenomen door de 

landelijke standorganisaties. Deze stelden alles in het werk om de pioniers van hun 

streven af te houden. Daarbij werd ook de hulp van geestelijken ingeroepen.  

 

Uiteindelijk moest het streven naar die ene organisatie vaarwel worden gezegd, tot 

groot ongenoegen van de pioniers. Gezamenlijk namen zij op een even originele als 

subtiele wijze stelling tegen deze ingreep door de overheid: op 4 augustus 1945 

werden op hetzelfde ogenblik op drie verschillende locaties in Marknesse drie 

verschillende landbouworganisaties opgericht, de ABTB, de CBTB en DE 

NOORDOOSTPOLDER. De ABTB (Aartsdiocesane Boeren en Tuinderbond) werd 

opgericht in de schuur van het bedrijf van A. Rommens; in het bijzijn van de 

geestelijk adviseur pastoor Van Dijk. T. De Jong uit Bolsward hield een rede waarin 

hij uitweidde over de katholieke grondslag waarop de vereniging was worden 

gebouwd en het nut van een goed georganiseerd verenigingsleven. De CBTB 

(Christelijke Boeren- en Tuindersbond) hield haar oprichtingsvergadering in de 



schuur van bedrijf S5 (P. van ’t Zet). De vergadering werd voorgezeten door W.G. de 

Feyter, de latere wethouder. Onder voorzitterschap van C. Egas, het latere PvdA-

kamerlid werd in de kleine kantine van het kamp Marknesse de Algemene Landbouw-

vereniging De Noordoostpolder opgericht. De 43 aanwezigen gaven zich allen als lid 

op en abonneerden zich op het Overijsselsch Landbouwblad. Deze algemene 

landbouw-vereniging vormde zich enkele jaren later om tot een afdeling van de 

OLM (Overijsselsche Landbouwmaatschappij) De drie standsorganisaties 

probeerden tot samenwerking te komen. Er werd een contactcommissie gevormd 

waarin elke vereniging drie leden afvaardigde. De commissie bleef slechts enkele 

jaren werkzaam daarna beperkte het contact tussen de organisaties zich tot 

bestuurlijk overleg. 

 

De Boerenleenbanken en de landbouwcoöperaties konden niet zonder de steun van 

organisaties uit het oude land. De Noordoostpolder kreeg daarom twee 

boerenleenbanken: een protestants-christelijke aangesloten bij de Raiffeisenbank in 

Utrecht en een katholieke die zich aansloot bij de Boerenleenbank in Eindhoven. 

Ook kwamen er twee Coöperatieve Aan- en Verkoopverenigingen. De ABTB stichtte 

in 1948 een eigen coöperatie terwijl de CBTB en de OLM (gezamenlijk) een jaar 

daarvoor de Coöperatie Flevo oprichtten. 

 

Alleen voor de bedrijfsvoorlichting lukte het om de samenwerking in stand te 

houden. De VvB (Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting) werd in 1950 opgericht door 

leden van de drie standsorganisaties. Het moest een vereniging van en voor de 

boeren zijn die zich uitsluitend richtte op zelfstandige landbouwers en 

onafhankelijk bleef van andere instanties. Niet-zelfstandige landbouwers of andere 

beroepsgroepen mochten geen deel uitmaken van het bestuur. De achterliggende 

reden was het tegengaan van de invloed van functionarissen van de domeinen. 

 

Wat voor de boerenorganisaties gold, gold evenzeer voor de landarbeiderbonden. De 

arbeiders organiseerden zich ook op levensbeschouwelijke grondslag. De 

protestants-christelijke landarbeiders vormden de NCLB (Nederlands Christelijke 

Landarbeiderbond aangesloten bij het CNV) en de katholieken Sint Deus-Dedit (een 

bond van de KAB). De socialisten verenigden zich in de ANAB (Algemene 

Nederlandse Agrarische bedrijfsbond, een onderdeel van het NVV). De op 

samenwerking gerichte pioniersmentaliteit leefde binnen de vakorganisaties van de 

landarbeiders nog enige tijd voort. De organisaties wilden de stoffelijke belangen 

(sociaal-economische en sociaalhygiënische) van de werknemers behartigen. De 

middelen daarvoor waren: ten eerste het voeren van een actie om binnen korte tijd 

te komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst en ten tweede gezamenlijke 

propaganda met het doel om iedere werknemer georganiseerd te krijgen in de 

organisatie waar hij op grond van zijn levensovertuiging thuishoorde. In de praktijk 

kwam van deze samenwerking niet veel terecht. Elke groep concentreerde zich op 

de eigen belangen en alleen op het bestuurlijke vlak was sprake van overleg. 

 



Felle strijd werd in de jaren vijftig gestreden om de vestiging van één 

landbouwschool. Daar zag het overigens in eerste instantie niet naar uit. Vanuit 

hervormde kringen werd een gesprek op gang gebracht tussen, OLM en de CBTB. 

Ook de ABTB werd hierbij uitgenodigd maar trok zich al snel terug. Een commissie 

van vijf (twee CBTB, twee OLM en één lid van de BCLB) stelde een statuut op dat 

echter niet de goedkeuring van de OLM kreeg. De OLM wilde een school op brede 

grondslag. 

 

In april 1953 werd op een vergadering onder leiding van Feike Bruinsma de 

Vereniging Landbouwonderwijs in de Noordoostpolder opgericht. Het woord christelijk 

werd in de naam van de vereniging vermeden maar de identiteit werd in de statuten 

duidelijk. Artikel vier hiervan vermeldde dat de bijbel als het woord Gods de 

grondslag van de vereniging was. Aan de school verbonden docenten moesten 

hiermee instemmen. In het bestuur zaten acht hervormden en vijf gereformeerden. 

Het antwoord bleef niet uit. Ook de voorstanders van een landbouwschool op 

bredere grondslag organiseerden zich. Zij wilden een landbouwschool die voor alle 

gezindten aanvaardbaar was. Een voorlopige commissie van voorbereiding werd in 

september 1953 ingesteld. De christelijke vereniging verzamelde toen reeds 

handtekeningen om een eigen school te stichten. In november opende deze haar 

deuren. Landdrost Minderhoud zei bij de opening dat de Directie de school 

aanvaarde maar ook dat het hem speet dat door de oprichting de verhoudingen 

verscherpt waren. Hij hoopte alsnog op gesprekken om een school op bredere 

grondslag tot stand te brengen. 

 

De stichting van de school was een gedurfde zet. Het Rijk wilde één 

landbouwschool in Emmeloord maar had nog geen subsidie toegekend op het 

moment dat de school haar deuren opende. De initiatiefnemers stelden echter dat 

ze eventueel op eigen kosten zouden doorgaan met de school. De school werd 

erkend en kreeg subsidie. De vereniging die een school op betere grondslag 

voorstond stond toen met lege handen. Eén van de leden hierover: ‘wij kregen geen 

subsidie. Van het Rijk kreeg maar één onderwijsinstelling subsidie en zij waren 

altijd een slag voor. Daar kon je donder opzeggen. De OLM kon op eigen middelen 

de school niet laten draaien.’ 

 

In 1954 lukte het toch tot elkaar te komen. In 1955 was de fusie een feit. Ook 

enkele hervormde predikanten zagen in dat een school voor alle gezindten 

noodzakelijk was. Eén van hen was de Banter predikant K. Beks. Hij had zitting in 

een commissie van goede diensten die de partijen tot elkaar diende te brengen. De 

commissie bestond uit gereformeerden, hervormden en openbaren. Alleen de 

katholieken deden niet mee. Vanuit de ANAB maakte M.H. Hoogstrate deel uit van 

de commissie. De tegenstanders van de school op algemene grondslag gaven zich 

niet zomaar gewonnen. Hoogstrate vertelde dat de invloed van de predikant 

beslissend was: ‘op een gegeven moment zei Beks – het was al een uur of vier in de 

ochtend – wat gaan we nu doen heren, gaan we kerkje spelen of schooltje spelen?’ 

Men koos toen voor het laatste en na meer dan een jaar strijd kreeg de Noordoost-



polder een landbouwschool voor alle richtingen. 

 

Twee jaar later deed zich iets vergelijkbaars voor bij de stichting van een 

buitengewone lagere school. Ook nu vroeg een christelijke stichting toestemming 

zo’n school te mogen stichten. De landdrost besloot de school te subsidiëren mits 

leerlingen van andere geloofsrichtingen eigen godsdienstlessen kregen. Het bestuur 

van de school weigerde waarop de kwestie opnieuw werd voorgelegd aan de 

Polderadviescommissie. De Feyter meende dat het slechts om een voorstel tot steun 

ging en dat de school er zeker zou komen: ‘het gaat hier niet om een algemeen 

belang maar om de zoals de bijbel zegt eenvoudigen van geest Christus te laten 

kennen’. Omdat de school aan alle eisen voor subsidie voldeed (zij het met hulp van 

enkele leerlingen uit de randgemeenten) kon de commissie de subsidieaanvraag 

niet afwijzen. 

 

Reeds vanaf het ontstaan van de eerste dorpen in de Noordoostpolder kan worden 

gesproken van een verzuilde samenleving. De pioniers die hun best hadden gedaan 

samen te werken aanvaarden dit en zetten zich in voor hun eigen verzuilde 

organisaties. Niet alles kon binnen die zuilen geregeld worden. Voor sommige 

activiteiten en belangen was het nodig de krachten te bundelen. Ook hing dit af van 

de omvang van de bevolking in een plaats. De polderhoofdplaats kreeg al snel een 

omvang die het bestaan van verschillende verenigingen op verzuilde grondslag 

naast elkaar mogelijk maakte terwijl de dorpen voor gelijksoortige verenigingen te 

klein waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elf dorpen, twaalf belangen 
 
 

 

 

Met het stichten van kerken, scholen, stands- en vakorganisaties was een begin 

gemaakt met het sociale leven in de polder. De stichting van deze organisaties 

betrof de gehele polder. De activiteiten van deze verenigingen vonden doorgaans 

plaats in het dorp met de centrumfunctie: Emmeloord. 

 

Bij het maken van de dorpsplannen was uitdrukkelijk bepaald dat dit meest 

centrale dorp het verzorgingscentrum van de hele polder moest worden. De in de 

Wieringermeer gemaakte fout om de centrumvorming door een natuurlijk 

selectieproces tot stand te laten komen werd uit alle macht vermeden. In 1943 

begon op bescheiden schaal de bouw van de dorpen. Namen hadden ze toen nog 

niet. Het centrumdorp heette A, het in het oostelijk gebied gelegen dorp kreeg 

voorlopig dorp B als naam. 

 

Pas na de bevrijding kreeg het sociale leven in de drie oudste polderdorpen: 

Emmeloord, Marknesse en Ens vorm. De eerste jaren vooral vanuit de kampen; 

waar behalve de losse arbeiders ook steeds meer gezinnen huisvesting vonden. Ook 

kwamen er families met woonwagens en woonschepen naar de polder om te wonen 

en werken. Zij hadden hiervoor wel toestemming van de Directie nodig. Wie niet in 

het bezit was van een pasje mocht de polder niet in. In de polderkrant verschenen 

advertenties met de tekst: ‘denkt om uw toegangsbewijs voor den Noordoostpolder. 

Er is overal scherpe controle!’ 

 

Nadat de dorpen tot stand waren gekomen kon worden begonnen met de opbouw 

van het sociale leven. Behalve afdelingen van landelijk en polderorganisatie 

moesten afzonderlijke, plaatsgebonden verenigingen worden opgericht. De grote 

culturele en geestelijke verscheidenheid van de polderbevolking was hierbij een 

grote hindernis. Met allerlei gevoeligheden, principiële bezwaren en regionale 

gebruiken moest rekening worden gehouden. Dit maakte de gemeenschapsopbouw 

tot één van de moeilijkste opgaven van de opbouw van de nieuwe 



poldersamenleving. 

 

De Directie had bij de opstelling van de dorpenplannen wel degelijk nagedacht over 

de problemen die zouden kunnen ontstaan als er in één dorp mensen met een 

verschillende levensbeschouwelijke achtergrond bij elkaar kwamen. Zo werd 

overwogen om te streven naar zogenaamde éénrichtingsdorpen. Het eerste dorp zou 

dan bijvoorbeeld een katholiek dorp kunnen worden, het tweede een hervormd en 

het derde gereformeerd. Een groot voordeel was dat er dan per dorp maar één kerk 

hoefde te worden gebouwd terwijl ook het gemeenschapsleven minder versnipperd 

zou zijn. Toch meende de Directie hier niet toe over te moeten gaan. Van de 

polderbevolking mocht een geheel nieuwe vorm van samenleven worden verwacht: 

één waarbij de godsdienstige verschillen van ondergeschikt belang waren. 

 

Het optimisme van de Directie werd niet meteen bewaarheid. Er ontstonden, zeker 

in de begintijd grote problemen bij de samenlevingsopbouw in de dorpen. De 

moeilijkheden deden zich niet alleen voor bij de oprichting van de plaatselijke 

verenigingen maar ook bij het houden van feest- en toneelavonden voor de 

dorpsbewoners. 

 

Een niet te onderschatten rol bij de opbouw van de dorpsgemeenschappen werd 

gespeeld door de dorpsverenigingen doorgaans Vereniging voor Dorpsbelang(en) 

genoemd. Over het algemeen markeerde de oprichting van een dorpsvereniging de 

start van het gemeenschapsleven in de dorpen. De dorpsverenigingen hadden een 

tweeledig doel: ten eerste het behartigen van het algemeen belang, ten tweede het 

opbouwen van een gemeenschap. Ze moesten de dorpsbevolking vertegenwoordigen 

in het contact met het lokale bestuur (Openbaar Lichaam) en de Directie. In de 

eerste jaren werden de dorpsverenigingen door het Openbaar Lichaam ook gezien 

als een vervanging van de ontbrekende democratische organen. Het was daarom 

nodig dat er eensgezindheid bestond over de werkwijze en de standpunten van de 

dorpsverenigingen. Omdat de doelstellingen gemakkelijk konden leiden tot 

onenigheid over ‘gevoelige’ kwesties luisterde de samenstelling van de besturen van 

de dorpsverenigingen zeer nauw. De verschillende bevolkingsgroepen moesten 

daarin evenredig vertegenwoordigd zijn en de distributie diende in de statuten te 

worden opgenomen. Ook als er ter zake een bepaling in de statuten was 

opgenomen leidden de precieze vertegenwoordiging en de kandidaatstelling in veel 

plaatsen tot discussies. De bemoeienis van de dorpsverenigingen met de 

gemeenschapsopbouw concentreerde zich vooral op het bevorderen van de 

oprichting van algemene (voor iedere dorpsbewoner toegankelijke) verenigingen en 

de organisatie van dorpsfeesten en andere evenementen. 

 

De gang van zaken rond de oprichting en doelstelling van de dorpsverenigingen 

verschilde van plaats tot plaats. Bepalend daarbij waren aspecten als het tempo 

van de kolonisatie,  van kolonisatie en de aanwezigheid van een kamp van waaruit 

het dorp werd gesticht. Ook verstreek er meer dan een decennium tussen de 



stichting van de eerste dorpen en de laatste; een periode bovendien waarin de 

Nederlandse samenleving als geheel op allerlei terreinen sterk veranderde wat ook 

zijn weerslag op de kolonisatie had. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het oudste dorp: Emmeloord 
 
 
 
 
 

 

Op 13 december 1945 kwamen zeventien bewoners uit Emmeloord bijeen om de 

problemen van het dorp te bespreken. Zij besloten een commissie te vormen die de 

landdrost hun klachten en verlangens voorlegde. Omdat de commissie namens de 

gehele bevolking diende te spreken moest zij worden samengesteld uit alle groepen 

van de bevolking. Kennelijk had ook daarvoor al eens een vereniging voor 

dorpsbelang bestaan want in een brief aan de landdrost wordt gemeld dat de 

vereniging ‘opnieuw is opgericht’. Om de dorpsbewoners bij de vereniging te 

betrekken werd in maart 1946 een propaganda-avond gehouden waarop deze 

vrijwel allen aanwezig waren. Op deze avond werden de statuten vastgesteld en 

werd het bestuur gekozen. De avond bestond verder uit gezelligheid. Er was 

gezorgd voor muziek, zang en voordracht en de middenstanders boden gratis 

versnaperingen aan. 

 

Enkele maanden later werd de Vereniging Dorpsbelang (Dorpsbelang Ens) opgericht. 

Hoewel de statuten van deze vereniging geënt waren op die van Emmeloord, was de 

doelstelling van Dorpsbelang Ens breder. Men wilde niet alleen een klachtenbureau 

zijn maar ook opbouwend werk doen. In de eerste plaats werd daarbij gedacht aan 

de exploitatie van een dorpshuis. Dorpsbelang Ens probeerde het contact met 

Emmeloord zo nauw mogelijk aan te halen. Waar mogelijk wilde men gezamenlijk 

optreden in het overleg met de landdrost. In juli 1946 kwamen de voorzitters en 

secretarissen van de beide verenigingen in Ens bijeen. Er bleken grote verschillen 

te bestaan in de taakopvatting van de beide verenigingsbesturen. De Emmeloordse 

vereniging zag geen heil in nauwere samenwerking. Ook wilde zij geen 

ledenvergaderingen meer houden. De voorzitter, de heer Van der Wildt achtte dit 

‘overbodig en onuitvoerbaar omdat de Emmeloorders alleen maar bereid zouden 



zijn om te komen als er een pretje aan de vergadering verbonden was. Niet alle 

bestuursleden van Dorpsbelang Emmeloord dachten er zo over. De notulen van 

Dorpsbelang Ens meldden naar aanleiding van deze bespreking: ‘(...) in een gesprek 

met het bestuurslid dokter J.H. Jansen, bleek deze wel onze kant uit te willen. Hij 

deed (de) toezegging nog eens met de overige bestuursleden van gedachten te 

wisselen (...)’. Dokter Jansen dacht dat er meerdere bestuursleden op zijn lijn 

zouden zitten. 

 

Dit bleek inderdaad het geval te zijn. In een tweede overleg tussen de beide 

dorpsverenigingen enkele maanden later werd alsnog besloten om zo veel mogelijk 

samen te werken. De lijndiensten werden niet frequent genoeg gereden en in te 

kleine bussen. De landdrost werd verzocht hier wat aan te doen. Vanuit Emmeloord 

werd bovendien nog naar voren gebracht dat er te weinig concurrentie was onder 

de winkeliers; de inwoners ondervonden hier veel nadeel van. In Ens leefde dit 

probleem kennelijk niet want alleen Dorpsbelang Emmeloord bracht deze kwestie 

onder de aandacht van de landdrost. 

 

In de hieropvolgende maanden vond geen overleg meer plaats tussen de beide 

verenigingen. Dorpsbelang Emmeloord leidde enige tijd een sluimerend bestaan, pas 

in oktober 1947 was er weer een ledenvergadering. De secretaris van de vereniging 

verklaarde op deze vergadering waarom er zo lang niets was gebeurd. Het bestuur 

was van mening dat Dorpsbelang wel kon worden opgeheven na de invoering van de 

Polderadviescommissie voor Algemene Belangen. In hoeverre de poging om Dorpsbelang 

weer op de been te helpen afkomstig was uit de koker van het Openbaar Lichaam is 

niet duidelijk. Wel is het opmerkelijk dat zowel de landdrost als de 

plaatsvervangend landdrost de vergadering bezochten. Het gebeurde maar 

sporadisch dat functionarissen van het Openbaar Lichaam dorpsvergaderingen 

bezochten laat staan personen met zo een aanzien. De landdrost en zijn 

plaatsvervanger wisten een groot deel van de gerezen onvrede weg te nemen. Vele 

Emmeloorders meenden dat hun belangen niet goed werden behartigd door de 

landdrost. Eén punt waarop de landdrost hun tegemoet kwam was de belofte de 

concurrentie te bevorderen door het afgeven van ventvergunningen. Dorpsbelang 

Emmeloord bleef na deze vergadering nog enkele jaren in stand. Het lukte niet meer 

om de bevolking met velen bij de vereniging te betrekken. Uiteindelijk moest de 

vereniging haar activiteiten dan ook staken. 

 

Dorpsbelang Ens bleef wel actief en diende voor veel andere plaatsen als voorbeeld. 

Allereerst voor Marknesse maar uiteindelijk kreeg elk dorp zijn eigen 

dorpsvereniging. In sommige plaatsen was dit zelfs al lang voor de stichting van het 

dorp zelf een feit. In Luttelgeest, Rutten, Espel, Nagele en Tollebeek was de 

dorpsvereniging al actief in het arbeiderskamp. Veel van deze verenigingen stoelden 

hun statuten op die van Ens. In 1953 leidde dit ertoe dat men in Ens een bepaling 

in het huishoudelijk reglement wilde wijzigen maar niet kon nagaan hoe dit moest 



omdat het reglement uitgeleend was! 

 

De directie onderkende het belang van goed functionerende dorpsverenigingen. Zij 

bemoeide zich niet openlijk met de gang van zaken in de verenigingen. Waar nodig 

werd doorgaans op informele wijze ingegrepen. Zo zagen we dat de landdrost en de 

directeur de vereniging voor dorpsbelang in Emmeloord een hart onder de riem 

staken door hun lijfelijke aanwezigheid. Ook in andere plaatsen hield de Directie de 

vinger waar mogelijk aan de pols. Dit vooral om de gemeenschapsopbouw zo goed 

mogelijk te laten slagen. Zij had hiervoor enkele instrumenten in handen, de 

selectie en de aanwezigheid van (leidinggevende) personeelsleden in de dorpen. 

Illustratief hiervoor is het verhaal van Hoeks, die van 1955 tot 1983 voorzitter was 

van Dorpsbelang Rutten. Hij had zich in 1954 met zo’n vierduizend anderen 

ingeschreven voor honderdnegenendertig boerderijen. Hoewel hij niet behoorde tot 

één van de voorkeursgroepen (kwekers, fokkers of polderwerkers) kreeg hij toch al 

meteen in het eerste jaar een boerderij toegewezen. De boeren werden bij hun 

komst naar de polder verwelkomd door de Directeur Minderhoud die hen 

feliciteerde. Hoeks herinnert zich dat Minderhoud zei: ‘uit die 4.100 zijn jullie 

gekozen. Allemaal met een bedoeling (...) De polder en de landerijen hebben wij 

klaar gemaakt maar er is één ding dat wij niet hebben kunnen doen en dat is de 

gemeenschapsopbouw. Dat moeten jullie doen. En degenen die wij daar voor 

uitgezocht hebben zullen aan de verwachtingen voldoen’. 

 

Minderhoud vertelde niet wie hiervoor waren uitgezocht noch hoeveel dat er waren. 

Wie als pionier was gekozen wist dat hij daarom was gekozen. Wie voor de 

gemeenschapsopbouw was gekozen kon dit nooit met zekerheid zeggen. Wel 

vermoedde Hoeks dat dit de reden van zijn snelle toewijzing was. Hij had in zijn 

Brabantse periode acht bestuursfuncties bekleed en was lid van de gemeenteraad. 

Een jaar later werd dit vermoeden bevestigd. Toen vroeg J.J. de Jongh, 

domeinopzichter en secretaris van Dorpsbelang Rutten hem: ‘we willen jou graag in 

het bestuur van Dorpsbelang hebben, voel je daar wat voor? We hebben jou 

daarvoor op het oog gezien jouw activiteiten in het verleden.’ Het werd toen 

duidelijk dat De Jongh hem weliswaar benaderde als secretaris van Dorpsbelang 

Rutten maar dat hij als domeinopzichter ook goed op de hoogte was van zijn 

achtergronden. Hij ging op het voorstel in en kwam terecht in het bestuur van 

Dorpsbelang, dat in totaal uit zeven mensen bestond. De Jongh had nog andere 

plannen. Hij wilde een andere voorzitter hebben en had daarvoor in het bestuur 

medestanders gekregen. Hij stelde: ‘als we met de huidige voorzitter de 

gemeenschap moeten opbouwen dan zijn we over vijftig jaar nog niet klaar.’ Deze 

voorzitter was gekozen toen het dorp bewoond werd en was hoogstwaarschijnlijk 

ook geselecteerd vanwege zijn verdiensten op bestuurlijk terrein. Toen hij vernam 

dat men hem weg wilde hebben besloot hij de eer aan zichzelf te houden en stapte 

op. Daarop werd een bestuursvergadering belegd waarin de functies opnieuw 

werden verdeeld. Nu vroeg De Jongh Hoeks voor het voorzitterschap. Hij vertelde 

erbij dat hij wel op zichzelf moest stemmen omdat een aantal bestuursleden niet 



opnieuw een katholiek als voorzitter wilde. Dit laatste weigerde Hoeks ook na 

herhaald aandringen. Het bleek uiteindelijk erg mee te vallen: Hoeks kreeg vijf van 

de zeven stemmen. Hij zou achtentwintig jaar op zijn post blijven. Secretaris en 

domeinopzichter de Jongh vertrok enkele jaren later met de Directie naar 

Flevoland. 

 

De mate waarin de dorpsverenigingen zich bemoeiden met de opbouw van het 

gemeenschapsleven verschilde van plaats tot plaats. Overal was die invloed 

merkbaar. Op enkele plaatsen werden vrijwel alle algemene verenigingen (sport, 

muziek, feest en toneel) in gang gezet door de dorpsvereniging. Soms beperkte de 

rol zich tot het bemiddelen bij problemen. Zonder de invloed van de 

dorpsverenigingen was de gemeenschapsopbouw aanzienlijk moeilijker geweest. 

Alleen in Emmeloord was de dorpsvereniging niet levensvatbaar. Ook de later 

opgerichte Oranje-vereniging trok weinig leden. Een deel van de taken die de 

dorpsverenigingen in de dorpen vervulden werd in de polderhoofdplaats door de 

middenstandsvereniging vervuld zoals het stimuleren van de centrumfunctie en de 

organisatie van feesten. 

 

De bestuursfuncties van een dorpsvereniging werden meestal door de plaatselijke 

notabelen vervuld. In de eerste drie dorpsverenigingen speelden doktoren een 

belangrijke rol als Jansen in Emmeloord, M. Rijken in Marknesse en Iwema in Ens. 

Ook Dorpsbelang Nagele werd lange tijd door huisartsen geleid namelijk door Smit 

en Bienfait. Onderwijzers bekleedden eveneens vaak een bestuurspositie. Het 

waren vooral de (grote) pachters die de leiding kregen. Dat de grote boeren zo’n 

belangrijke rol speelden lag voor de hand. De grootte van het bedrijf gaf aanzien 

waardoor zij van nature als leiders van de dorpsgemeenschap werden beschouwd. 

Ook werden zij geacht over grote organisatorische kwaliteiten te beschikken. Veel 

grote pachter waren van rechtzinnig-protestantse origine. Opmerkelijk is het 

ontbreken van predikanten en geestelijken in de besturen. Zij onthielden zich van 

bemoeienis met de dorpsvereniging. Hoogstrate vertelde dat de Banter geestelijken 

zelden of nooit op vergaderingen van Dorpsbelang Bant aanwezig waren. Een 

uitzondering was Marknesse waar de predikanten zich wel in de discussie op 

dorpsvergaderingen mengden. 

 

De georganiseerde sport in de Noordoostpolder begon met de oprichting van 

Sportclub Emmeloord op 23 mei 1944. Een aantal arbeiders van het kamp 

Emmeloord vormde een elftal waarmee zij op Urk een voetbalwedstrijd speelden. De 

partij werd gespeeld op een hobbelig en mul terrein. Het droge zand dat overal in 

door drong was voor de spelers een grote handicap. Regelmatig moest de wedstrijd 

worden gestaakt om de spelers de gelegenheid te geven het zand uit hun 

voetbalschoenen te kloppen. Hoewel de Emmeloorders de wedstrijd verloren, gingen 

zij in mei 1944 met een vereniging van tweeëndertig leden van start. Door de 

razzia’s kwamen de sportieve activiteiten in de polder echter al snel weer stil te 

liggen. Na de oorlog werd de sportbeoefening hervat. ‘Dinsdags en Donderdags 



korfballen, Woendags voetbaltraining, terwijl zolang de temperatuur daarvoor 

geschikt is. Dinsdags wordt gezwommen waarbij het korfballen dan vervalt’ zo 

luidde de aankondiging. Van het zwemmen kwam overigens niet veel terecht 

slechts enkelen deden er aan mee. Men zwom niet in een zwembad maar in één van 

de kanalen. Dit was niet van gevaar ontbloot; het zwemmen in de kanalen werd 

door de autoriteiten afgeraden. 

 

Vanaf het eerste moment dat de polderbewoners sport beoefenden kwam de 

zondagsport aan de orde. Toen in juli 1945 op de ledenvergadering van de 

Sportclub Emmeloord (SCE) de statuten en de reglementen werden vastgesteld 

barstte de discussie los. De bedoeling was de sportieve activiteiten zoveel mogelijk 

tot zaterdag te beperken maar voorlopig werd met achttien stemmen voor en vier 

tegen besloten ook aan wedstrijden op zondag mee te doen. Dit besluit was voor 

‘eenige leden aan anderen die als sportliefhebber lid van deze vereeniging wilden 

worden’ reden om een christelijke sportclub in Emmeloord op te richten. ‘Zij 

beroepen zich op den Bijbel als Gods Woord daarbij meenend dat het beter is in 

vrede naast elkaar te gaan dan in één club vereend samen te struikelen over 

punten waarover men het toch niet eens zou kunnen worden.’ Nog voor er sprake 

was van daadwerkelijke sportbeoefening waren er in het piepkleine Emmeloord dus 

al twee sportclubs naast elkaar actief. Clubs die het plan hadden om zich met 

dezelfde sporten bezig te gaan houden, te weten voetbal, korfbal en gymnastiek. 

Hoewel Emmeloord in de toekomst waarschijnlijk groot genoeg zou worden om twee 

verenigingen bestaansrecht te geven gaf die tweespalt in de eerste jaren onder meer 

problemen over het gebruik van de velden. De christelijke sportvereniging noemde 

zich ODI (Ontspanning door Inspanning) en begon in mei 1946 met haar activiteiten, 

zich voorlopig tot korfbal en gymnastiek beperkend. 

 

Ondanks de concurrentie van ODI wist de Sportclub Emmeloord zich goed te 

ontwikkelen. De accommodatie van de verenigingen was van een matige kwaliteit. 

Een goed sportveldencomplex kwam pas in 1952 beschikbaar. De 

gymnastiekverenigingen mochten gebruik maken van de barakken van het kamp. 

Wanneer de temperatuur dit toeliet oefenden de gymnasten in de buitenlucht. Toen 

het kamp in 1948 verdween werd in de Polderadviescommissie afgesproken dat 

geprobeerd zou worden de kantine te behouden voor de gymnastiek. De sportclubs 

konden in het algemeen rekenen op de steun van het Openbaar Lichaam. Een 

bazaar van Sportclub Emmeloord in 1950 werd bezocht door de plaatsvervangend 

landdrost en de secretaris, de heren Minderhoud en Blaauboer. Toch moesten de 

verenigingen nog lange tijd met gebrekkige accommodaties genoegen nemen. 

 

Hoewel de ledenvergadering van Sportclub Emmeloord had uitgesproken ook op 

zondag te spelen beperkten de activiteiten zich vooralsnog tot zaterdag. Vanaf het 

seizoen 1946-1947 speelde Sportclub Emmeloord in de zaterdagmiddagcompetitie 

van de KNVB. In 1950 besloot men met het eerste elftal over te gaan van de 

zaterdagmiddag naar de zondagmiddagcompetitie. Voor verschillende leden was het 



niet mogelijk op zaterdag te voetballen. Daarnaast wilde de club voorzien in de 

behoefte aan ontspanning op zondag. Een principiële keuze voor de zondagsport 

betekende de overgang niet. De ledenvergadering besloot zo mogelijk een elftal in de 

zaterdagcompetitie te houden. Dan moesten er wel voldoende leden zijn die hieraan 

deelnamen. 

 

Het eerste seizoen in de zondagmiddagcompetitie was een groot succes. Na een 7-0 

overwinning op een team uit Blokzijl vierde Sportclub Emmeloord haar eerste 

kampioensfeest. In het verslag van de kampioenswedstrijd schreef de verslaggever 

van De Noordoostpolder dat het een goede keuze was geweest om tot het 

zondagvoetbal over te gaan ‘gezien de toenemende belangstelling die nog 

gestimuleerd wordt. Door deze uitstekende prestatie is de opzet volkomen geslaagd: 

namelijk vele Emmeloorders een prettige ontspanning te bezorgen en de jeugd van 

die plaatsen weg te houden waar het begaan van baldadigheden niet uit kan 

blijven. Door deze sportieve prestaties en de mogelijkheid om in een hogere klasse 

uit te komen is verhoging van het spelpeil mogelijk ook dit achten wij van veel 

belang. Het stimuleert immers vele jongeren om mee te doen en dit kan niet anders 

dan goed zijn zowel voor de lichamelijke opvoeding als voor de geestelijke instelling 

van onze polderjeugd.’ 

 

De redactie van de krant voorzag kennelijk boze reacties op het stuk. Ze vond het 

althans nodig de opmerkingen van de sportverslaggever op de voorpagina in een 

uitgebreid redactioneel commentaar te nuanceren. En passant werd ingegaan op de 

opstelling van het blad in kwestie met een levensbeschouwelijke inslag, zoals het 

zondagvoetbal. De redactie stelde zich op een neutraal standpunt. ‘Wij pretenderen 

namelijk een spiegel te zijn van wat er in onze polder leeft op alle mogelijke 

terreinen des levens.’ Naast een objectieve weergave wilde het blad ook een eigen 

mening geven. ‘De opmerkingen van onze sportmedewerker zijn meer dan een 

objectieve weergave van wat zich zondagmiddag op het voetbalterrein afspeelde. 

Neen, het is een aanmoediging, een uitnodiging deel te nemen aan de voetbalsport 

op zondag. En (...) deze notities zullen wel niet bij elke lezer instemming ontmoeten. 

En met name niet bij dat gedeelte dat niet wenst deel te nemen aan sport op 

zondag op grond van hun overtuiging dat zondag daardoor ontheiligd wordt. Er is 

echter een ander gedeelte dat zondag slechts ziet als vrije rustdag waarop men kan 

doen wat men wil. En er is een periode geweest – laten we ons voorzichtig 

uitdrukken – dat de jeugd van onkerkelijke afkomst op die dag met de handen in 

het haar liep en zich in ledigheid verlustigde.’ Het standpunt van de verslaggever: 

dat de zondagsport een manier was om de ledigheid tegen te gaan werd door de 

redactie dan ook van harte onderschreven. ‘Wij staan (...) volledig achter deze 

notities. Wie geen raad weet met zondag en niet van plan is één of ander kerk te 

bezoeken of welk boek ook te lezen; begeve zich naar het sportveld en bediene zich 

van een dosis ontspanning die een ander prefereert op zaterdagmiddag’. Kennelijk 

was dit afdoende. Er stonden in de volgende nummers geen reacties op het verslag 

of het redactionele commentaar. 



 

Ondanks het succes van het zondagselftal deed het bestuur van Sportclub 

Emmeloord zijn uiterste best om ook een zaterdagmiddagelftal te vormen. Ook de 

leden drongen hierop aan maar in het begin van de jaren vijftig waren echter 

onvoldoende spelers beschikbaar voor een zaterdagelftal. Pas op de 

ledenvergadering van mei 1954 kon het bestuur meedelen dat het lukte in het 

seizoen 1954-1955 een zaterdag-middagelftal in het veld te krijgen. Emmeloord 

verkeerde door haar grotere omvang in een riante positie. Dat was anders in de 

dorpen. Daar was het al een hele opgave een sportvereniging op te richten en dan 

nog was er de keuze voor zaterdag of zondag. 

 

Vanaf 1950 speelden zowel de voetbal- als de korfbalafdeling van SVM in de 

zaterdagmiddagcompetitie. De keuze voor de zaterdagmiddag betekende extra 

kosten omdat men verder moest reizen voor de uitwedstrijden. Deelname aan de 

zondagmiddagcompetitie was voordeliger maar het bestuur wilde uitdrukkelijk 

rekening houden met de principiële bezwaren van een groot deel van de bevolking. 

De Voetbalvereniging Ens liet zich wel indelen in de zondagmiddagcompetitie. 

 

De winter van 1945-1946 kende een lange vorstperiode. Dankzij toevallige 

omstandigheden beschikte Emmeloord in dat jaar over een mooie 

schaatsgelegenheid. Door een afgraving vanwege de bouw van het dorp was een 

flink gat ontstaan gevuld met ongeveer een meter water. Dit leverde een ijsbaan van 

geschikte afmetingen op. Daar werden die winter de eerste schaatswedstrijden 

gereden; in januari 1946 werd de ijsclub Emmeloord opgericht. Hoewel de volgende 

winter ook een lange vorstperiode kende kwam er toen van het schaatsen niet veel 

terecht. Het gat dat in januari 1946 zo goed voldeed als ijsbaan was in december 

geheel begroeid met riet. Om dit te kunnen maaien moest het gat eerst worden 

ontwaterd. Toen dit zou gebeuren viel juist de winter in. Emmeloord raakte zijn 

ijsbaan kwijt en de ijsclub kwam in de financiële problemen. Zij diende daarom een 

subsidieverzoek in bij het Openbaar Lichaam en drong er bij de Directie op aan een 

definitieve ijsbaan aan te leggen. Deze kwam er enkele jaren later. In het seizoen 

van 1960 had de ijsclub Emmeloord een tekort. De zachte winter werd als 

boosdoener aangewezen. De ijsclub van Kraggenburg stelde in november 1961 dat 

de kwakkelwinter in het afgelopen seizoen juist goed was geweest voor de kas. De 

contributies stroomden binnen terwijl er geen grote uitgaven nodig waren. Om 

andere redenen kreeg de ijsclub van Emmeloord financiële problemen. In 1957 liet 

zij een gebouw bij de ijsbaan neerzetten dat bovendien bedoeld was voor allerlei 

activiteiten van andere verenigingen. Al in november 1957 bleek dat het gebouw te 

weinig gebruikt werd waardoor de aflossing in gevaar kwam. 

 

Omstreeks 1960 kwam vanuit Amerika het basketbal overgewaaid. Net als volleybal 

werd ook basketbal aanvankelijk alleen in Emmeloord gespeeld. In 1962 werd een 

competitie opgezet waaraan middelbare scholen en een team van ODI deelnamen. 

ODI was de eerste vereniging die een basketbalafdeling in het leven riep. Dit 



gebeurde in 1968. Korte tijd later stapte de afdeling uit ODI op zelfstandig verder te 

gaan. Deze club: BV Ceres werd in juni 1971 opgericht. De voorzitter van ODI 

betreurde dat zijn vereniging een afdeling verloor. Toch had hij veel begrip voor de 

stap. De basketbalvereniging kreeg niet het voorvoegsel ‘christelijk' maar wel was 

reglementair vastgelegd dat de vereniging niet op zondag speelde. Behalve in 

Emmeloord werd ook in Nagele basketbal gespeeld. In 1972 werd in Nagele een 

basketbalvereniging opgericht die zich aansloot bij de sportvereniging NAKALA. 

Ceres zocht daarop contact met de Nageler vereniging. De beide clubs besloten tot 

samenwerking zij het met behoud van zelfstandigheid. Het grote voordeel was dat 

er nu voldoende leden waren om ook mee te doen aan de jeugdcompetitie. 

 

In 1956 kreeg Emmeloord een zwembad. In datzelfde jaar werd de zwem- en 

waterpoloclub ZIGNEA (Zwemmen is gezond, nuttig en aangenaam) opgericht. 

 

Naast sportbeoefening in verenigingsverband werd in november 1963 ook een begin 

gemaakt met sport op commerciële basis. Wethouder B.J. Blikman opende toen de 

sportschool van R. De Wit Hij gaf zelf een demonstratie op de judomat. De school 

was gehuisvest in de opgeknapte kantine van het Kamp Emmeloord 11. In de 

school werden vechtsporten en gymnastiek beoefent. Al gauw werd de ruimte te 

klein. De Wit ging op zoek naar een ander pand en kreeg een boerderij in 

Emmeloord-West op het oog. Het pand had lange tijd dienst gedaan als 

proefboerderij en ter ere van de eerste directeur en landdrost de naam 

Smedinghoeve gekregen. Toen de nieuwe functie in de gemeenteraad aan de orde 

kwam toonden veel leden een voorkeur voor een bestemming die beter bij het 

karakter van Emmeloord-West paste. Eén lid opperde de mogelijkheid van een 

manege. In het debat kwam ook de naam van de boerderij ter sprake. Smeding liet 

aan het gemeentebestuur weten het niet op prijs te stellen dat de boerderij zijn 

naam bleef dragen. Ook het raadslid W. Netjes liet zich in die zin uit. Naar wens 

van Smeding werd besloten de naam te laten vallen en de boerderij aan De Wit te 

verkopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
Emmeloord als cultureel centrum 
 

 

 

 

De inpoldering van de Noordoostpolder diende vooral een economisch doel. Er werd 

een groot areaal landbouwgrond aan Nederland toegevoegd. Bij de 

inrichtingsplannen werd ook serieus rekening houdende met culturele behoeften. 

De polderhoofdstad Emmeloord moest het culturele centrum worden passend 

uitgerust met een schouwburg van omvang. De eigenlijke culturele opbouw werd 

niet door de Directie gedaan. De Directie schiep alleen de voorwaarden. De 

bevolking moest zelf voor de uitwerking zorgen. Men mocht in dit opzicht ook niets 

verwachten van de Culturele Commissie. Deze werkte alleen voor de 

arbeiderskampen en verlegde zo gauw de Noordoostpolder voltooid was haar 

werkzaamheden naar de nieuwe polders. Niet voor niets had de Directie Van 

Westen, de leider van het culturele werk in de kampen op het hart gedrukt ten 

opzichte van de dorpen en de vaste bewoners uiterste terughoudendheid in acht te 

nemen. 

 

Voor vergaderingen en feestavonden kreeg de bevolking van Emmeloord na de 

bevrijding de beschikking over een dorpshuis (D.K. 6) aan het Harmen Visserplein. 

In november 1946 werd onder de bewoners van Emmeloord een pamflet verspreid 

waarin ze werden opgeroepen om aanwezig te zijn op de vergadering van 

dorpsbewoners in het dorpshuis. Er was een voorlopig comité gevormd dat bestond 

uit: dokter Jansen, L. Tuininga, B. de Vlieger, D.A. Zwart en H. Loof. Op de 

achtergrond was ook Van Westen erbij betrokken. Men wilde een Comité voor Kunst 

en Ontspanning in het leven roepen waarin dorpsbewoners van elke overtuiging 

zitting zouden hebben. Het voorlopige comité gaf drie redenen aan waarom aan 

waarom hiertoe nu moest worden overgegaan. 

 

1. De voorkeur van de soort ontspanningsavonden van de  dorpsbewoners wijkt af  

     van die der kampbewoners. 



2. Het is nu nog mogelijk dat de gemeenschap Emmeloord door  zelf de 

organisatie  van het culturele en ontspanningsleven in  Emmeloord ter hand 

nemen, nu zeggenschap krijgt en later  houdt over de aard van de ontspanning 

die hier gebracht  wordt. Bij voldoende activiteit van onze kant zou die      

zeggenschap zich uit kunnen strekken over elke vorm van  ontspanning: toneel, 

cabaret, film en kunst. Hoe belangrijk de aard van de ontspanning voor het 

zedelijk peil van de dorpsbewoners en in het bijzonder van de opgroeiende 

jeugd is behoeft hier niet gezegd te worden. 

3. Aan een goed functionerende organisatie op dit gebied zeggen Het Openbaar      

Lichaam de N.O.P. en de Directie van de Wieringermeer alle steun toe die zij      

vermogen te verleenen.’  

 

Een andere aanleiding voor de oprichting van het comité voor de oprichting was een 

incident op een ontspanningsavond voor de arbeiders in het kamp Emmeloord in 

augustus 1946. De kampbeheerder had een aantal plaatsen voor dorpsbewoners 

gereserveerd. Hier waren enkele arbeiders gaan zitten die hadden geweigerd op te 

staan. Het was immers een avond voor arbeiders? Zij werden door de politie 

verwijderd waarop ook de overige arbeiders de kantine verlieten. 

 

De vergadering in november werd door weinig mensen bezocht. De initiatiefnemers 

zagen hierin een bewijs van een verkeerde mentaliteit. Men dacht kennelijk: ‘laat 

een ander het maar doen dan zullen we wel zien.’ Jansen en Van Westen lichtten 

het initiatief toe. Besloten werd een Commissie voor Kunst en Ontspanning van acht 

personen op te richten. De eerste activiteit die de Commissie ondernam was een 

uitvoering van het toneelstuk Zomerzotheid van Cissy van Marxveld op 7 december. 

Het werk van de commissie sloeg niet aan al vrij snel werd er niets meer van 

vernomen. De werkzaamheden op cultureel gebied werden door andere 

verenigingen overgenomen. 

 

Het Culturele leven in Emmeloord speelde zich tot 1954 voornamelijk af in het 

dorpshuis en het beursgebouw. Begin 1954 werd ’t Voorhuys geopend. Deze 

schouwburg moest het culturele hart van de polder worden. Organisaties konden 

zalen huren; daarnaast kreeg de exploitant de taak culturele evenementen op touw 

te zetten. Het waren vooral grote organisaties die van de nieuwe accommodatie 

profiteerden. Ook de grote amateurtoneelverenigingen, zoals de Rederijkerskamer 

Lely en de katholieke toneelvereniging DWS gaven hun uitvoeringen in ’t Voorhuys. 

Voor de kleine verenigingen was de zaalhuur te hoog. 

 

Van de exploitant werd verwacht dat hij zelf initiatieven nam. Door de 

polderadviescommissie en later de gemeenteraad moest flinke druk worden 

uitgeoefend om hem aan het werk te krijgen. In 1964 leidde dit tot een 

merkwaardige situatie. De exploitant wilde een concert van het Nederlands 

Kamerorkest organiseren en vroeg hiervoor aan de gemeente subsidie. De Culturele 



Raad adviseerde deze te weigeren. Het concert paste beter in de programma’s van de 

kunstkringen. B en W antwoordde dat gezien het eerdere misnoegen, het initiatief 

moest worden gewaardeerd. Het concert ging dus door. Helaas vielen de inkomsten 

zwaar tegen en vroeg de exploitant een aanvullende subsidie. Ook die verleende de 

gemeente voor een deel maar wel met het advies bij de volgende initiatieven eerst te 

overleggen met de kunstkringen. 

 

De eerste culturele organisatie die zijn activiteiten tot het nieuwe land uitbreidde, 

was de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Het Nut rustte op algemene (liberale) 

grondslag en had in veel gemeenten een Departement. Het Nutsdepartement 

Noordoostpolder werd opgericht in januari 1949. Ze stelde zichzelf als eerste taak: 

de instelling van een Nutsbibliotheek. 

 

Al eerder, eind 1948 staken enkele dorpsverenigingen de hoofden bij elkaar om over 

een bibliotheek te praten. Zij namen contact op met het Nut en de Centrale 

Vereniging voor Reizende Bibliotheken. Zo werd beslag gelegd op vijf kisten met 

boeken – in totaal 500 titels – die verdeeld werden over Emmeloord, Marknesse, 

Luttelgeest, Ramspol en Ens. Al doende ging men inzien dat het verstandig zou zijn 

om te streven naar een Nutsbibliotheek. Niet in de laatste plaats vanwege de 

financiële steun die men daarbij mocht verwachten. 

 

De opzet slaagde: de landdrost stelde in maart 1949 een subsidie beschikbaar van 

f 2.000. Het hiermee te verwerven boekenbezit moest evenwel, zo eiste de landdrost, 

beschikbaar zijn voor een eventueel te stichten openbare leeszaal. In oktober werd 

de Nutsbibliotheek al 100 leden. In november 1955 werd de Nutsbibliotheek 

omgezet in een Openbare Leeszaal. Deze werd gevestigd in het oude dorpshuis. 

 

Naast de Openbare Leeszaal bestonden er in 1955 ook drie protestantse en één 

katholieke bibliotheek. De protestantse bibliotheken en de Nutsbibliotheek werden 

in november 1956 na langdurige onderhandelingen samengevoegd. De 

initiatiefnemer tot de besprekingen was de OLM. De boeken werden verdeeld in een 

algemene en een geselecteerde collectie. Een commissie met daarin een predikant 

bepaalde welke boeken in welke selectie terechtkwamen. In het bestuur van de 

Openbare Leeszaal en Uitleenbibliotheek, zoals de officiële naam luidde zaten 

vertegenwoordigers van de standorganisaties (OLM en CBTB), 

landarbeiderorganisaties (ANAB en NCLB), kerkgenootschappen en enkele 

onafhankelijke leden. 

 

In maart 1968 fuseerden de openbare en de katholieke bibliotheek. Naar aanleiding 

hiervan meldde De Noordoostpolder dat ‘ook de R.K. geestelijkheid in de N.O.P. (...) 

volledig achter deze fusie staat’. Het verschil tussen de algemene en geselecteerde 

collectie bleef gehandhaafd. De selectiecommissie werd uitgebreid met een 

katholiek lid. 



 

Voor het engageren van optredens van grote gezelschappen van buiten de polder in 

’t Voorhuys was de instelling van een kunstkring wenselijk. De vraag was wie het 

initiatief zou nemen. Elders in het land droegen de kunstkringen het stempel van 

de in de streek overheersende stroming maar in de Noordoostpolder waren er drie 

getalsmatig gelijkwaardige stromingen. De beste oplossing leek een algemene 

vereniging. Op 14 oktober 1953 richtte het Nut de Nutskunstkring Noordoostpolder 

(Nutskunstkring) op: een voor alle groepen openstaande kunstkring. 

 

Het lukte echter niet de verschillende levensbeschouwelijke richtingen aan de 

Nutskunstkring te binden. Een versplintering lag dus ook op dit terrein op de loer 

wat afbreuk zou doen aan het gehalte van het culturele leven. Gelukkig werd dit 

door velen beseft. Smeding ijverde voor een neutrale kunstkring. Hij zorgde voor 

een gesprek tussen de Dagelijkse Adviescommissie (waarin alle richtingen 

vertegenwoordigd waren) en het Nutsbestuur. Smeding stelde voor om een Stichting 

Algemene Kunstkring Noordoostpolder in het leven te roepen die moest uitgroeien tot 

een Algemene Kunstkring. 

 

De kring kreeg een beperkte taak: het geven van abonnementsvoorstellingen voor 

toneel, opera en concerten. De landdrost koos voor deze opzet omdat in katholieke 

en gereformeerde kring bezwaren leefden tegen een aan het Nut gelieerde 

kunstkring; doorgaans berustend ‘op (...) historisch omstandigheden welke niet 

geweten kunnen worden aan het departement Noordoostpolder. Met deze 

remmingen moet echter rekening worden gehouden wil het doel bereikt kunnen 

worden.’ De katholieken en de gereformeerden zouden wel bereid zijn mee te 

werken aan een neutrale kunstkring 

 

Het Nutsbestuur schikte zich in deze opzet. De activiteiten van de kunstkring 

dienden zich te beperken tot de afgesproken kunstuitingen (opera, concerten en 

goede toneelvoorstellingen). Over de samenstelling van het bestuur werd bepaald: 

‘in het te vormen bestuur van de kring (moeten) de verschillende bevolkingsgroepen 

zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn waarbij is gedacht aan vier hervormde 

leden, t.w. de heren Jonkman, Sluiter, De Vries en Rijken, twee gereformeerde 

leden, de dames Wisse en Blijdorp en twee katholieke leden. Opvallend was dat, 

behalve dat de namen van de katholieke bestuursleden niet werden genoemd maar 

liefst de helft van het bestuur uit hervormden bestond. 

 

De bestuursleden mochten niet al te zeer gebonden zijn aan hun achterban. 

Hierover werd afgesproken dat ‘over de te vertonen toneelstukken en dergelijke door 

alle belanghebbende groepen met nadruk (is) gesteld, dat de leden van het bestuur 

die hun richting zijn toegedaan daarin geheel op eigen verantwoording zelfstandig 

dienen te beslissen of een bepaald stuk in aanmerking komt. Een nauwkeurige 

controle op de tekst of deze wellicht hier en daar een voor een bepaalde groep 



minder prettige uitdrukking bevat wordt door alle betrokkenen onjuist geacht’. 

Verder werd afgesproken dat de Nutskunstkring door zou gaan met de 

voorbereidingen van het programma voor het seizoen 1945-1955. Later zou de 

stichting deze overnemen. Aan het eind van de bijeenkomst verklaarde Smeding 

zich in beginsel bereid tot het erevoorzitterschap van de nieuwe vereniging. 

 

Met de aanvaarding van deze opzet leek zich een klein wonder te voltrekken. Op het 

gevoelige terrein van de kunst werd een eenheid verwezenlijkt die op andere 

terreinen volkomen ontbrak. Het midden van de jaren vijftig was voor de 

Noordoostpolder het hoogtepunt van de verzuiling: in deze periode werden allerlei 

activiteiten juist binnen de eigen richting georganiseerd zoals scholen, stands- en 

vakorganisaties, bibliotheken en woningcorporaties. 

 

Er kwam een kink in de kabel toen het Nutsbestuur zijn voornemens aan de leden 

voorlegde; op de buitengewone ledenvergadering van 12 februari 1954. Aanvaarding 

ervan betekende dat de eigen Nutskunstkring werd opgeheven. Na uitvoerige 

discussie wezen de leden het voorstel echter met grote meerderheid van stemmen 

af: 86 van de honderdvijftien aanwezigen wilden een kunstkring onder auspiciën 

van het Nut. Voorzitter I.G. German zei dat de voorstanders van deze eigen kring 

nu ook moraal verplicht waren te zorgen dat de kunstkring tot bloei kwam. Hij riep 

daarnaast de voorstanders van de neutrale kunstkring op geen verdere 

consequenties te verbinden aan de stemming. Het Nut was met meer dan 

zeshonderd leden een sterke organisatie. De kring verzorgde in de loop van 1954 

haar eerste programma’s. De evenementen van de kunstkring stelden de 

activiteiten van het departement algauw in de schaduw. De kunstkring liet grote 

gezelschappen komen voor een bij voorbaat uitverkochte zaal terwijl de lezingen 

van het departement nauwelijks publiek trokken. 

 

Zo deed de verzuiling ook haar intrede in het culturele leven van de 

Noordoostpolder. In 1959 sprak A.E. Brons (de voorzitter van de Protestants-

Christelijke Kunstkring en de Culturele Raad) hierover zijn teleurstelling uit. Het 

mislukken van de neutrale kunstkring moest worden geweten aan het 

tijdsgewricht. In dezelfde periode waren harde noten gekraakt in de strijd om de 

levensbeschouwelijke grondslag van het landbouwonderwijs. Hierdoor was de 

verhouding tussen de verzuilde groepen zo vertroebeld dat het niet mogelijk was 

een gemeenschappelijke noemer te vinden 

 

De kunstkringen besteedden nauwelijks aandacht aan film. In december 1965 

kwam daarop in Emmeloord een groep filmliefhebbers bijeen voor de oprichting van 

de Filmkring. Het bestuur organiseerde voorlopig zeven voorstellingen per seizoen. 

Voorzitter was K. Peters. Hij stelde dat men in de bestaande behoefte aan goede 

films wilde voorzien. Die bleek groot want zonder noemenswaardige propaganda 

had de Filmkring binnen de kortste keren honderd leden.In januari 1966 draaide de 



Filmkring haar eerste film: Hitchcock’s De vrouw die tweemaal leefde. De eerste drie 

filmvoorstellingen werden in de aula van de christelijke H.B.S. gehouden, de vierde 

en laatste van het eerste seizoen in ’t Voorhuys. Gemiddeld trokken de 

voorstellingen 140 bezoekers. Na afloop van het eerste seizoen hield de filmliga een 

enquête over onder meer de zaalvoorkeur. Van de tachtig personen die 

antwoordden, zeiden liefst eenenzeventig een voorkeur te hebben voor ’t Voorhuys. 

Dit stelde de Filmkring voor een probleem. Wilde men daar op rendabele wijze 

voorstellingen houden, dan zouden er gezien de hoogte van de zaalhuur minstens 

tweeduizend personen moeten komen. 

 

Vijf jaar lang bood de Filmkring een programma dat veel belangstelling trok, vooral 

van het jonger publiek. In 1970 nam de belangstelling af, onder meer omdat ’t 

Voorhuys zelf regelmatig films vertoonde. De Filmkring raakte in de schulden en de 

leden lieten het afweten. Via huisbezoek trachtte men de achterstallige contributie 

te innen, echter met weinig resultaat. Men vreesde dat het inschakelen van een 

incassobureau meer geld zou kosten dan dat er werd opgehaald. Er werd nog wel 

een ledenwerfactie gehouden. In het kader hiervan werden duizend stencils 

verstuurd waarop slechts één reactie kwam. Om de schulden te vereffenen diende 

het bestuur van de Filmkring bij de gemeente een verzoek tot subsidie in, van 

financieel wanbeleid. Uit angst voor precedentwerking wenste het bovendien geen 

subsidie achteraf te verstrekken. De zaak van de Filmkring werd in de 

gemeenteraad bepleit door W. Van Dok en G. Jorritsma. Van Dok wees op de 

belangrijke taak die de Filmkring voor met name de oudere jeugd vervulde. Het 

mocht niet baten: de meerderheid van de gemeenteraad stemde in met het voorstel 

van het college van B en W. niet te subsidiëren. In juni 1972 staakte de Filmkring 

haar activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De eigen taal en cultuur 
 
 

 

 

Van de bewoners van de nieuwe polder verwachtte de overheid een ware 

pioniersmentaliteit. Dit betekende dat alle banden met het oude land resoluut 

moesten worden doorgesneden. Als pioniers hoorden zij te werken aan het nieuwe 

land. 

 

En een nieuwe samenleving. Hier diende de polderbewoner al zijn tijd en creativiteit 

in te steken. Het grote voorbeeld daarbij was de Europeaan die in de negentiende 

eeuw naar het Amerikaanse continent vertrok. Toch bleef het oude land voor veel 

polderbewoners dichtbij. Er werd sterk op toegezien dat de banden niet al te innig 

bleven. Wie al te sterk met zijn plaats van herkomst verbonden bleef had zich op 

zijn minst te verantwoorden. Zeker gold dit voor pioniers die een boerderij hoopten 

te bemachtigen. Eén van de manieren om contact met de geboortegrond te 

onderhouden was het lezen van een regionaal blad uit de streek van herkomst. Tot 

1954 ontbrak het in de polder aan een eigen krant waarin meer dan alleen het 

nieuws uit de polder stond. Vooral door dit gemis bood een abonnement op een 

streekkrant uit de regio van herkomst soelaas. 

 

De Friezen hadden het sterkst de behoefte om zich te onderscheiden. Het gevoel 

was vooral sterk omdat de Noordoostpolder aan Friesland grensde en omdat er een 

zeer grote groep Friese pioniers in de polder werkte. Door de geringe afstand tussen 

Friesland en de polder werden regelmatig Friese gezelschappen naar de polder 

gehaald. Vooral het gezelschap van Tetman de Vries verheugde zich in een grote 

populariteit. Niet alleen bij de Friezen overigens; het gezelschap trad ook enkele 

malen met succes in het Nederlands op. Veel Friezen werkten mee aan de 

drooglegging en ontginning van de polder. Binnen het provinciale bestuur van 

Friesland bestond een sterke stroming die ervan overtuigd was dat de 



Noordoostpolder bij Friesland hoorde. De term Noordoostpolder werd echter zoveel 

mogelijk vermeden. Vanuit het Friese standpunt was er natuurlijk geen sprake van 

een Noordoostelijke polder. De polder lag ten zuiden van Friesland en de Friezen 

gaven haar de naam It Süderleech (Zuiderpolder). In 1941 verscheen het Rapport 

over de te verwachten betrekkingen tusschen Friesland en den Noordoostpolder; 

daarin werden de mogelijkheden en de argumenten voor aansluiting bij Friesland 

verwoord. De stuwende kracht achter deze beweging was de latere PvdA-minister 

en kamervoorzitter Vondeling. 

 

De discussie over de Friese invloed in de Noordoostpolder barstte na de oorlog 

opnieuw los. De Noordoostpolder schreef in 1945 dat het een teer punt was. De 

positie van de krant stond daarbij ook ter discussie. De krant werd verdacht van 

Friese gezindheid. Zij werd gedrukt in Friesland en er was eens een stukje in het 

Fries geplaatst waarin plannen werden aangekondigd om een Friese vereniging op 

te richten. 

 

In een ingezonden brief keerde iemand zich in felle bewoordingen tegen de ‘Friese 

hokjesgeest’. In het nieuwe land moest een nieuwe geest heersen en daarin was 

geen plaats voor ‘apartjes’ voor Friezen of andere groepen. ‘In de Middeleeuwen 

vochten Friezen en Hollanders om het bezit van de landen om ’t Flevomeer. De 

natuur kwam tussenbeide en heeft het land aan de golven prijsgegeven. Nu na 

zeshonderd jaar hebben de Friezen en Hollanders het met verenigde krachten uit 

het water opgezogen. Als het slechts is om de oude strijd opnieuw te beginnen, och 

het ware dat tot in lengte van dagen onder water gebleven. Friezen, slaat met ons 

de handen ineen en bouwt mee aan de Friese poldergemeenschap!’ 

 

De redactie verdedigde het plan voor een Friese vereniging. Overal in het land 

waren zulke verenigingen. Men moest dit niet zien als een poging het isolement te 

zoeken. Er werd gewezen op de onbekendheid in het land met de strijd voor de 

eigen Friese cultuur. Het duurde tot maart 1946 voor er iets werd vernomen van de 

Kommysje foar Frysk wurk in it Süderleech. Toen werd er een toneelavond gehouden 

in het kamp Lemmer waar een groot aantal belangstellenden uit de gehele polder 

naartoe kwamen. Het plan voor een Friese vereniging kreeg in het najaar van 1949 

vaste vorm. Toen werd besloten het idee nader uit te werken ‘Fierder sil der kontakt 

opnommen wurde mei alle mooglike Friezen en Friezinnen ta uitbreiding en 

bistjerken fan it Frysk eigene ta heil fan hiel de polder.’ 

 

In de jaren zestig dreef de Friese vereniging op optredens van populaire Friese 

entertainers als Tetman de Vries, zijn broer Jarich en Rients Gratema. Hun 

voorstellingen trokken minstens vijfhonderd mensen. In 1968 trad Tetman voor de 

laatste keer op in Emmeloord. Zijn afscheid betekende ook het einde van It 

Süderleech. In november 1969 vond de laatste grote avond plaats. De toneelgroep 

Tryater speelde het stuk De tipelsinnige frijer. Hoewel het stuk duidelijk neigde 



naar ‘nocht en wille’ (de spelers droegen allemaal een masker) was het de 

Süderleechers toch te experimenteel. Kwamen er voor Tetman zeshonderd of meer 

bezoekers, nu was de opkomst ongeveer tweehonderd. De toekomst zag er voor It 

Süderleech somber uit. De bijeenkomsten werden nog nauwelijks bezocht en 

daarom besloot het bestuur in december 1970 om de vereniging te liquideren. In de 

kas zaten nog enkele tientjes. Deze werden geschonken aan een instelling voor 

geestelijke gehandicapte kinderen. 

 

Ontstaan van regionale verenigingen in de jaren vijftig was op de keper beschouwd 

nogal merkwaardig. Ze werden opgericht in een tijd dat de belangstelling voor 

streektaal en streekgeschiedenis in de regio’s zelf afnam. Terwijl in de eigen 

provincie (met uitzondering van Friesland) de inwoners zich hoe langer hoe meer 

van het Nederlands bedienden ontstond bij deze groepen buiten de eigen provincie 

juist de behoefte om het eigen dialect in ere te houden. Dit was ook in de 

Noordoostpolder het geval. 

 

De regionale verenigingen stonden door de vermeende strijdigheid van hun 

activiteiten met de pioniersgedachte voortdurend bloot aan kritiek. In een 

redactioneel commentaar besteedde De Noordoostpolder van 13 november 1957 

hier onder de kop ‘Hebben streekavonden zin’ aandacht aan. De krant schreef: ‘in 

de hal van ’t Voorhuys te Emmeloord hingen de reclameplaten broederlijk naast 

elkaar, namelijk van de Groninger en de Friese vereniging (...). Nu is het 

merkwaardig dat velen in de polder zich trots op de borst slaan en verklaren dat zij 

daaraan niet meedoen. Neen… Friezen doen dat vrijwel niet. Zij weten zich zo sterk 

onderling verbonden door hun taal dat zij niet graag een Friese avond willen 

missen. De Groningers, de West-Friezen enz. enz. (...). Welke West-Fries geniet niet 

van de avond waarop Kees Stets optreedt? Welke Fries geniet niet al dagen tevoren 

wanneer hij weet dat Tetman en Jarich met een geheel nieuw stuk komen? En zo 

verheugen de Groningers zich op hun beurt (...) En zoals de situatie nu is: namelijk 

dat de specifieke streekverenigingen slechts enige avonden in een heel seizoen 

houden; kunnen zij toch moeilijk het verwijt incasseren dat zij verdeeldheid zaaien. 

Immers als er over verdeeldheid gesproken moet worden kan men betere andere 

voorbeelden noemen omdat deze avonden de provinciegenoten elkaar ontmoeten 

ongeacht hun stand of geloof. Dit is volgens ons de grote waarde van die 

avonden(...) Daarom mogen ze gerust ‘gruien en buien.’ Hier sloeg De 

Noordoostpolder de spijker op zijn kop. In de regionale verenigingen speelde het 

geloof geen rol. Ook het dansen na afloop leverde geen problemen op. Bij 

bestuursverkiezingen was de levensbeschouwelijke samenstelling geen onderwerp 

van discussie al was er vaak niet veel keus. In zijn onderzoek naar de ontwikkeling 

van het groepsleven in de Noordoostpolder uit 1958 constateerde Tan Oei Han dat 

de behoefte met de eigen streekgenoten om te gaan het sterkst was bij de groep 

buitenkerkelijken. Zij voegden zich sneller bij één van de regionale verenigingen 

aan dan de kerkelijken. De Noordoostpolder besloot het commentaar met vast te 

stellen dat de verenigingen een wezenlijke functie vervulden ‘in dit nieuwe gebied 



waar men alle talen en rassen’ heeft verenigd voor een groot werk. Onze 

opgroeiende kinderen zullen dan wellicht iets leren begrijpen van milieu en 

omgeving waar hun ouders hun jeugdjaren hebben beleefd. 

 

Op de ochtend van zaterdag voor Pinksteren (1967) schrokken bewoners van 

Emmeloord uit hun slaap op toen kinderen luidkeels luilak riepen en met bussen 

lawaai maakten. Enkele inwoners werden hierover kwaad. Eén van de ouders legde 

in de polderkrant het gebruik uit en bood namens de kinderen excuus aan voor de 

overlast. De schrijfster besloot: ‘toch is het te hopen, dat dit soort dingen hier grond 

onder de voet krijgt. Een nieuwe leefgemeenschap als de onze zou al te kil en te 

zakelijk worden zonder deze resten van Middeleeuwse gebruiken (...) gebruiken die 

het leven kleur en dit geval klank geven. Schrikt u volgend jaar niet te erg?’ 

 

Om eens een avond te vullen met iets anders dan het traditionele toneelspel werd 

de Groningse dichter en voordrachtskunstenaar Jan Boer naar de polder gehaald. 

Hij kreeg in 1962 het verzoek een clublied voor de Vereniging Oet en Thoes 

(Groninger Vereniging) te componeren. 

 

 

Oet en thoes, zo wied van hoes, 

Haildaal in de Noordoostpoller 

Zogezegd op kerenzoller 

Wied van Stad en Ommeland 

Moar toch wel in ain verband! 

 

Kolonist is onbetwist, 

Man van deurzicht en van doaden, 

Ain, dij zöcht zien aingen poaden! 

In dit wiede pollerland 

Hollen wie manmoudig stand! 

 

Oet en Thoes, hier staait ons hoes! 

Maank dij aander Pollerlingen 

Wil wie ’t laid van ainhaid zingen! 

Moar toch hol wie ons verband 

Mit ons aigen Mouderland! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feest, feest, feest 
 
 
 
 
Op 3 oktober liepen de burgemeesters van Lemsterland en Urk over land voor 

elkaar om elkaar de hand te schudden. Het eerste deel van de ringdijk om de 

Noordoostpolder was klaar. Daarmee was Urk niet langer een eiland. De 

plechtigheid werd door een grote groep belangstellenden bijgewoond. Het was het 

eerste ‘feestje’ dat op het grondgebied van de Noordoostpolder werd gevierd. De 

volgende heuglijke gebeurtenis was het dichten van het laatste gat in de ringdijk bij 

de Schokkerhaven op 13 december 1040. Vanwege de Tweede Wereldoorlog vond 

deze gebeurtenis zonder feestvertoon plaats. Hetzelfde gold voor het moment 

waarop de polder droogviel en voor het moment dat met de bouw van de eerste 

dorpen werd begonnen. 

 

De polder werd op 17 april 1945 bevrijd. Eén dag later vond de overdracht ervan 

plaats door de leider van het verzet Knipmeijer aan landdrost Smeding. Het grote 

bevrijdingsfeest werd gevierd op 31 mei 1945. Op die dag trokken zo’n vierduizend 

mensen uit alle delen van de polder naar Emmeloord om daar te luisteren naar 

toespraken van Smeding en Knipmeijer en deel te nemen aan de volksspelen. Bij de 

organisatie van het feest werden ook de kampen buiten Emmeloord betrokken. Op 

verschillende plaatsen waren wagens opgetuigd die in optocht enkele malen door de 

(weinige) straten van Emmeloord trokken. De wagens werden door een jury 

beoordeeld die de eerste prijs toekende aan de wagen van een groep uit Marknesse. 

De wagen verbeeldde de polderproductie, de Nederlandse maagd en het nieuwe 

jonge leven. Voor de versiering van de wagens en de versiering van Emmeloord 

leende de feestcommissie ondanks de materiaalschaarste, spullen uit de 

magazijnen van de Directie. ‘Emmeloord was één vlaggentooi’, schreef het illegale 

blad De Duikhoek in haar laatste nummer. 

 

In het centrum van Emmeloord stond een grote feesttent waarin feestgangers na de 



optocht bijeenkwamen. Men werd verwelkomd door de feestleider, landbouwkundig 

opzichter De Feyter. Na het zingen van het Wilhelmus volgden toespraken van 

Smeding en Knipmeijer. Smeding sprak dank uit aan het verzet en maakte bekend 

dat het hoofdplein van Emmeloord naar Knipmeijer zou worden genoemd. Dit werd 

met donderend applaus begroet. Smeding had het ook over het vele werk dat nog 

moest gebeuren: ‘wij kunnen niet beter onzen dank aan de voorzienigheid uiten 

voor de vrijheid welke ons werd geschonken dan door de hand aan te pakken (...) 

We zullen het nieuwe land in een polder moeten herscheppen waarop Nederland 

trotsch kan zijn. Onder Oranje aan den arbeid.  

 

Op het feest werden drie Poolse soldaten gehuldigd die beweerden te hebben 

voorkomen dat de Duitsers de dijk bij Lemmer opbliezen. Naar later bleek was dit 

verhaal uit hun duim gezogen maar op het feest werden ze met luid applaus 

binnengehaald. Eén van de drie Polen dankte de aanwezigen voor de hulde. 

‘Nederlandsch kon hij niet spreken, Duitsch wilde hij niet spreken en daarom deed 

hij het in zijn moedertaal. Hij besloot met de woorden: Vieck Fijje Hollandia! Vieck 

Fijje Polska!’ 

 

De wedstrijden bestonden uit een gekostumeerde voetbalwedstrijd, een ringrijderij, 

touwtrekken, zaklopen, papeten, kussenvechten, mastklimmen, hardlopen met 

hindernissen, een driebenenwedstrijd en een stoelendans te paard. De kinderen 

werden met een poppenkastvoorstelling beziggehouden. Hoewel het feest geslaagd 

was, bleef de Directie met een strop zitten. Het districtskantoor NOP van de 

bouwkundige afdeling van de Directie stelde in februari 1946 een lijst op van het 

versieringsmateriaal dat gebruikt was bij het bevrijdingsfeest. De chef magazijnen 

ontdekte hierbij dat veel van het materiaal verdwenen was. Hij merkte op dat de 

Directie toestemming had gegeven en dat de feestcommissie na afloop van het feest 

meteen vertrokken was. Uiteindelijk had hij zelf met enkele arbeiders de 

versieringen afgebroken. 

 

Het bevrijdingsfeest werd georganiseerd werd georganiseerd door commissies met 

een tijdelijk karakter. Op 31 augustus 1945 stond er opnieuw een feest op de 

agenda, de eerste Koninginnedag na de bevrijding. In Emmeloord werd onder 

voorzitterschap van Jansen een feestcommissie in het leven geroepen. In augustus 

schreef deze Emmeloordse commissie een brief aan de organisatoren van de 

bevrijdingsfeesten in de andere plaatsen waarin zij erop aandrong ook daar 

feestcommissies op te richten. Die waren nodig ‘in verband met mogelijke groote 

feesten die op één plaats in den polder gehouden worden en onderling contact 

noodzakelijk maken. 

 

Behalve de nationale feestdagen kende de Noordoostpolder ook een eigen feestdag, 

de polderdag. Dit was de dag waarop de polder droog was gevallen: 8 september. 

Het feest was vooral bedoeld om uitdrukking te geven aan de dankbaarheid aan de 

inpolderaars. In de eerste naoorlogse jaren werd het feest gevierd in Emmeloord. 

Vanaf 1949 achtte men de dorpsgemeenschappen groot genoeg om zelf de viering te 



verzorgen. De feestelijkheden bestonden uit muziek, optochten en wedstrijden. De 

belangstelling voor de polderdag nam in de loop van de jaren sterk af. In de jaren 

vijftig beperkte men zich tot sportwedstrijden en het uitsteken van de vlag. Op 6 

december 1949 werd de polderbevolking ook gevraagd om de vlag uit te steken. Op 

deze dag werd de laatste greppel gegraven voor de elementaire ontginning. 

 

In de dorpen was voor de viering van de nationale feestdagen niets geregeld. 

Meestal werd gewacht op initiatieven van de dorpsvereniging. Het gebeurde ook dat 

spontaan een organisatiecomité werd gevormd bijvoorbeeld in Marknesse bij het 

bevrijdingsfeest in 1947. In Emmeloord organiseerde de feestcommissie kinder- en 

volksspelen. In 1952 bestond de Noordoostpolder tien jaar. De directie wilde dit 

groots vieren. De Noordoostpolder diende in het middelpunt van de nationale 

belangstelling te worden geplaatst. Het Rijk moest nog vele miljoenen investeren, en 

daarvoor moest goodwill worden gekweekt. 

 

De eerste aanzet werd gegeven op 8 september 1951 toen een commissie werd 

gevormd ter advisering van de Directie en het Openbaar Lichaam. Door deze 

commissie werden op 14 november 1951 vijfentwintig vertegenwoordigers van 

vrouwenverenigingen, dorpsverenigingen, de Middenstandsvereniging Emmeloord, 

en de vak- en standsorganisaties uitgenodigd in het voorlopig raadhuis van 

Emmeloord. Smeding gaf in zijn openingswoord uiting aan zijn vreugde over de 

grote opkomst. Het feest kon alleen slagen als de ‘ganse bevolking’ haar 

medewerking verleende. Daarom vond hij het nuttig een comité in te stellen. 

Daaruit moest vervolgens weer een dagelijks bestuur worden gekozen. Het 

Openbaar Lichaam zou het comité subsidiëren terwijl de Directie een 

administratieve kracht beschikbaar stelde. 

 

Als festiviteiten had men in gedachten: 

 

- een herdenking in de kerken 

- een driedaags feest met eigen krachten 

- een centrale manifestatie voor de polderbevolking 

- plaatselijk feesten 

- een fokveedag 

- een concours hippique 

- een middenstandstentoonstelling 

- portdemonstraties 

- een tentoonstelling Land uit Zee 

- een brochure over tien jaar Noordoostpolder 

 

Men verwachtte van alle polderbewoners een royale bijdrage; van de pachters een 

gift naar bedrijfsgrootte van de middenstand naar omzet en van de arbeiders en 

ambtenaren een bijdrage bestaande uit de beloning van één of meerdere uren 

vrijwillig overwerk. De vertegenwoordigers van de vak- en standorganisaties 

verklaarden zich hiermee akkoord en verleenden hun medewerking. Tot voorzitter 



van het herdenkingscomité werd De Freyter benoemd. 

 

Tien jaar na de festiviteiten van 1952 was het inpolderings- en koloniseringwerk 

beëindigd en werd de gemeente Noordoostpolder ingesteld. In 1962 nam de 

landdrost afscheid van de polderbewoners en de eerste burgemeester, Panthaleon 

Van Eck nam zijn plaats in. Voor de organisatie van de feestdag werd een 

commissie ingesteld bestaande uit leden van de polderadviescommissie en de 

voorzitters van de dorpsbelangen. De feestelijkheden beperkten zich niet tot 

Emmeloord. De landdrost kwam in alle dorpen om afscheid van de bewoners te 

nemen. In alle plaatsen kreeg hij een glas met inscriptie aangeboden en van alle 

polderbewoners gezamenlijk een reis naar Amerika. Enkele dagen later haalde de 

polderbevolking de nieuwe burgemeester in. Ook hij bracht een bezoek aan alle 

dorpen. Het feest bestond niet alleen uit officiële plichtplegingen. In Emmeloord 

vond een optocht met praalwagens plaats en er werd vuurwerk afgestoken. Ook 

werd een tuinen- en dorpenkeuring gehouden. Het mooiste en netste dorp van de 

polder werd gekozen door een deskundige jury samengesteld uit leden van de 

Koninklijke Maatschappij voor Bloemen- en Plantenkunde. De dorpskeuringen werden 

vanaf toen een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Het had een gunstige uitwerking 

op het dorp dat bij de keuring slecht uit de bus kwam en zich beraadde op 

maatregelen om het volgende jaar beter voor de dag te komen. 

 

Minstens even uitgebreid als het twintigjarig bestaan werd het vijfentwintigjarige 

jubileum gevierd. Bij deze viering werden van meet af aan de polderbewoners 

ingeschakeld. Al op 26 augustus 1966 werden ze op originele wijze bij de plannen 

betrokken. Aan de voet van de palissaden van het voormalige eiland Schokland 

kwamen negenhonderd mensen bijeen op een door het gemeentebestuur belegde 

‘volksvergadering’. De gewone burgers zaten op boomstammen en de dorpshoofden 

(voorzitters Dorpsbelangen) op een lege bierton. Op de vergadering verschenen de 

oud-burgemeester Gillot van Schokland (vertolkt door de voorzitter van de 

Culturele Raad, Brons) en Neptunus met twee zeemeerminnen. Voorzitter van de 

bijeenkomst was wethouder Polter die op zijn vraag of er feest moest worden 

gevierd vanuit het publiek een volmondig ja als antwoord kreeg. 

 

Zowel de naamgeving als het programma van het feest werden besproken. Namen 

die genoemd werden waren: Van vis tot graan, Nopfeest is topfeest, 25 jaar in onze 

nopjes en ’t Was nat, ’t droog, NOP spant de boog. Uiteindelijk werd gekozen voor 

25 jaar droog. Er werden veel ideeën voor het programma geopperd: een festival, 

skûtsje-silen, een corso, sportwedstrijden, een wedstrijd tussen de dorpen en een 

klank- en lichtspel. Polter stelde een feestcommissie in bestaande uit de voorzitters 

van de dorpsverenigingen aangevuld met enkele deskundigen.  

 

Op de vergadering was ook een vertegenwoordiger van Urk aanwezig. Hij verscheen 

in plaatselijke klederdracht en deed het voorstel om het feest van de 

vijfentwintigjarige Noordoostpolder te vieren in samenwerking met Urk, dat in 



hetzelfde jaar zijn duizendjarig bestaan vierde. Ooit had eens iemand gezegd dat 

Urk op zijn ellebogen in de zee lag te turen zo stelde de spreker en: ‘jullie zijn die 

ellebogen en we moeten samen feestvieren. U bent altijd welkom op Urk maar denk 

erom: op zondag zijn de cafés dicht!’ Het idee werd met gejuich door de aanwezigen 

ontvangen maar vervolgens door een volgende spreker weer van tafel geveegd, 

omdat de beide feiten volgens hem van een te ongelijke aard waren om gezamenlijk 

te vieren. 

 

Na afloop van de volksvergadering werden de aanwezigen getrakteerd op bier en 

kaas. Het bier werd gedronken uit pullen waarvan er 45 verdwenen. Een deel van 

de aanwezigen veronderstelde dat deze mee naar huis mochten worden genomen. 

Op een oproep van de burgemeester om de pullen alsnog bij hem op de stoep terug 

te zetten kwam maar één pul terug. Dit was voor de secretaris van de 

Gereformeerde Vereniging voor Drankbestrijders, afdeling Urk reden om in een 

ingezonden stuk in De Noordoostpolder te schrijven: ‘blijkbaar staat toch de 

biermoraal, zelfs onder de geselecteerde bevolking van de Noordoostpolder niet erg 

hoog’! 

 

Behalve de dorpenwedstrijd vonden er in Emmeloord vele andere evenementen 

plaats. Er waren optredens van de Golden Earring en Gert en Hermien, een 

turndemonstratie, een muziekconcours, vuurwerk en een estafetteloop door de AV-

NOP van Den Haag naar Emmeloord. Voor de kosten van het feest stelde de 

gemeenteraad een ton beschikbaar. Na afloop van het feest werd de balans 

opgemaakt. Daarbij bleek dat het eindfeest niet zo goed was bezocht. De conclusie 

die daaruit werd getrokken was dat het verkieselijker was om de viering zoveel 

mogelijk samen te ballen. ‘Feestvieren berust in wezen op emotie en dat vuurtje 

kan niet al te lang worden gestookt’, aldus een commentaar in De Noordoostpolder. 

Het feest had wel de Noordoostpolder weer eens in de nationale belangstelling 

gebracht. Het corso was uitgezonden door de NCRV-televisie. Financieel was het 

feest een grote meevaller. Van de beschikbaar gestelde ton bleef maar liefst 24 mille 

over. Dit bedrag werd gestort in een fonds voor manifestaties opdat voor een 

dergelijk groot feest in de toekomst alvast een financiële reserve bestond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mooi naar elkaar gegroeid 
 

 

 

 

De Tweede kamer droeg de Directie op de bevolkingssamenstelling van de 

Noordoostpolder een afspiegeling te doen zijn van de Nederlandse bevolking. Ook 

moest de Directie bepaalde groepen voorrang verlenen bij de toewijzing van 

boerderijen. Hoe het evenredigheidsstreven gestalte kreeg, valt af te leiden uit 

gegevens van Jukema. Hij vergeleek de bevolkingssamenstelling van de 

Noordoostpolder met die van Nederland bij de volkstelling van 1947. Uit het 

overzicht blijkt dat geprobeerd is de aanvankelijke scheve verhouding in de jaren 

vijftig enigszins te corrigeren. Dit lukte nauwelijks: de bevolkingssamenstelling van 

de Noordoostpolder bleef afwijken van heel Nederland. De verschillen zijn zo groot 

dat kan worden gesteld dat het evenredigheidsstreven is mislukt. Enkele auteurs 

schrijven de oververtegenwoordiging van de gereformeerden toe aan het feit dat er 

onder de boerenbevolking relatief meer gereformeerden voorkwamen; en dat deze 

groep minder gebonden aan een bepaalde plaats en dus sneller geneigd was te 

verhuizen. De ondervertegenwoordiging van de katholieken wordt wel verklaard 

door de grote afstand van de polder tot het overwegend katholieke zuiden van 

Nederland. Verklaringen die aannemelijk klinken maar enigszins geforceerd 

aandoen gezien de zeer grote belangstelling voor ‘een plaats’ kiezen. Het moet goed 

mogelijk zijn geweest om een meer evenredige bevolkingssamenstelling te bereiken. 

 

De onevenwichtige levensbeschouwelijke bevolkingsopbouw had een grote 

uitwerking op het maatschappelijk leven in de Noordoostpolder. Uit het voorgaande 

blijkt ook het vooral de oververtegenwoordigde groep van orthodox-protestanten 

was die door hun principiële bezwaren samenwerking bemoeilijkten. De 

vrijzinnigen waren juist ondervertegenwoordigd. De katholieken kozen vooral in de 

jaren vijftig voor het isolement. Zij voelden zich in de overwegend protestantse 

polder buitenstaanders. Vooral voor de katholieken uit het zuiden speelde dit een 



rol. De katholieken uit het noorden waren op het oude land al gewend aan deze 

situatie. Dit leidde er wel toe dat aanvankelijk enige wrijving optrad tussen de 

hoofdzakelijk uit het zuiden afkomstige geestelijkheid en de wat de omgang met 

andersdenkenden betrof enigszins lossere opvattingen van de katholieken uit het 

noorden. Na een korte periode waarin met name vanuit de gelederen van de 

pioniers de wil tot samenwerking groot was kreeg de verzuiling in de 

Noordoostpolder haar beslag. We zagen hoe dit in het verenigingsleven en de 

dorpsgemeenschappen doorwerkte. 

 

Het belangrijkste strijdtoneel was het onderwijs. In de eerste jaren gingen de 

kinderen naar de Directieschooltjes. Dit veranderde heel snel. In alle dorpen 

verrezen naast drie kerken ook drie scholen. In de eerste jaren was dit goed 

mogelijk gezien de grote kindertallen. Wel moest soms de hulp van geloofsgenoten 

uit de randgebieden worden ingeroepen om voldoende leerlingen te krijgen. Tot 

ongeveer 1970 waren in alle dorpen voor drie basisscholen bestaansmogelijkheden. 

Dit gold echter niet voor alle schooltypen. Voor het landbouwonderwijs en het 

buitengewoon onderwijs was in de heel polder slechts bestaansrecht voor één 

school. Hier was samenwerking noodzakelijk. 

 

Ook de vrouwenverenigingen en de jeugdclubs waren verzuild. De Nederlands 

Hervormde kerk was met haar jeugdwerk in de Noordoostpolder zeer 

vooruitstrevend door dit voor alle voorwaarden te bundelen in één jeugdbeweging. 

Men sloot zich hiervoor aan bij de landelijke jeugdbeweging KOMPAS, een jonge 

organisatie die niet belast was met zoals Jukema dat noemde, een 

richtingsverleden’. Deze ‘bescheiden’ doorbraak hield geen stand. Met de toestroom 

van nieuwe bewoners kreeg de gehechtheid aan de van oudsher bekende 

jeugdbonden de overhand. De samenwerking bleef alleen overeind door de 

landelijke afspraak dat de aan richtingen gebonden jeugdorganisaties geen 

activiteiten in de Noordoostpolder ontwikkelden. Midden jaren vijftig viel dit niet 

meer tegen te houden. De katholieke gemeenschap in Emmeloord en Rutten 

organiseerden in de jaren vijftig een zogenaamde Rooms-katholieke Instuif. Hoe dit 

in Rutten te werk ging vertelt Hoeks: ‘de pastoor zei ons dat we iets moesten 

organiseren voor onze jeugd. Dat was een taak voor de ouders. We organiseerden 

toen een instuif voor de jeugd vanaf 17 jaar. De katholieke jongeren in deze 

leeftijdsgroep konden op zondagmiddag dansen in de barak. Deze dansmiddagen 

waren alleen bestemd voor de katholieke jongeren uit alle polderdorpen. De ouders 

moesten hierop toezien. Een probleem was dat de toezichthoudende ouders niet 

alle jongeren uit de andere dorpen van gezicht kenden en van de buitenkant was 

natuurlijk niet te zien of iemand katholiek was of niet. Hiervoor werd als oplossing 

gevonden dat katholieke jongeren die de instuif wilden bezoeken van hun pastoor 

een pasje met daarop een pasfoto kregen. Wie geen pasje had kwam er niet in. Dit 

leidde enkele malen tot problemen die op een vergadering van het bestuur van 

Dorpsbelang Rutten aan de orde kwam. Volgens de secretaris ging de kwestie 

alleen de betreffende richting aan. Dorpsbelang Rutten mengde zich er daarom niet 



in. Bij het organiseren van activiteiten voor de eigen jeugd speelde mee dat er 

bezwaren bestonden tegen gemengde huwelijken. Het was voor de verschillende 

richtingen een belangrijke reden de eigen jeugd bijeen te laten komen 

 

Na het samengaan van de sportclubs werd de bereidheid om samen te werken in de 

dorpsgemeenschappen groter. Niet alleen binnen de plaatselijke gemeenschappen 

waren de gevolgen merkbaar. Ook de organisaties die de gehele polder bestreken, 

neigden meer tot samenwerking. We zagen dat bij de kunstkringen. Een 

soortgelijke ontwikkeling was te zien bij de stand- en vakorganisaties. De ontzuiling 

uitte zich ook in het jeugdwerk. In de jaren zestig werd dit in veel plaatsen door de 

jeugd zelf ter hand genomen. Eerst was er nog wel een band met de conventionele 

organisaties maar na verloop van tijd ontstonden er jeugdsosen op algemene 

grondslag. Vanaf november 1957 kwamen eenmaal in de veertien dagen een 

vijftigtal jongeren vanaf zestien jaar bijeen in het houten gebouwtje van de ijsclub. 

Het Nieuwe Land beschreef de bijeenkomsten als volgt: ‘ze komen uit Emmeloord, 

Nagele, Luttelgeest of ergens uit de buurt van Ramspol en ze zijn of ze doen althans 

zeer modern. De jongens hebben doorgaans een broskuif en de meisjes een 

rattenkopje. Als ze dansen doen ze dat op de tonen van Jan Corduwener’s zoete 

ballroommuziekjes; nog meer op de wilde melodieën van Earl Bostric, de calypso’s 

van Tom Kelling en het woeste rock-’n-roll ritme van Bill Haley en de zijnen’. De 

soos in Emmeloord had statuten en een reglement. De leden betaalden f 1.50 

contributie per maand. De soos in Emmeloord bleef lange tijd de enige in de polder. 

In 1965 werd de soos gehuisvest in een gebouw aan het Harmen Visserplein. 

Hieruit moest zij in 1968 vertrekken om haar intrek te nemen in een oud gebouw 

van de Amro-bank aan de Meldestraat. Vanaf dat zelfde jaar subsidieerde de 

gemeente de soos. Rond 1970 verschenen in een aantal dorpen in de polder ook 

onafhankelijke jeugdclubs. De kerkelijke jeugdclubs bleven intussen gewoon 

werkzaam. 

 

Ook de vrouwenverenigingen in de dorpen gingen samenwerken. Alle dorpen 

kenden minstens drie maar meestal vijf vrouwenverenigingen. Ook Luttelgeest 

kende vijf vrouwenverenigingen. Deze waren zo klein dat de activiteiten beperkt 

bleven. Al in de jaren vijftig probeerde men daarom samen te werken bijvoorbeeld 

als men iemand liet komen om elektrische huishoudelijke apparaten te 

demonstreren. Een zelfde ontwikkeling was te zien in Bant dat ook vijf 

vrouwenverenigingen kende. In november 1960 organiseerden deze gezamenlijk een 

contactavond verzorgd door het Nederlands Zuivelbureau. De samenwerking groeide 

langzamerhand. Om beurt organiseerde één van de verenigingen een avond voor 

alle vrouwenverenigingen. Ook jaarlijkse uitstapje werd gezamenlijk gehouden. 

 

Een geheel nieuw verschijnsel in de Noordoostpolder waren vanaf 1961 de 

bejaardensociëteiten. In de jaren vijftig was het aantal bejaarden zo gering dat er 

voor hen weinig georganiseerd werd. Eenmaal in  organiseerde de afdeling van het 

Rode Kruis en de Motor- en Autoclub (MAC) een uitstapje maar daar bleef het dan 



ook bij. Vanaf het begin 1961 konden de honderdvierenzeventig bejaarden van de 

Noordoostpolder eens in de veertien dagen een sociëteit in de kantine van het 

landbouwhuis in Emmeloord bezoeken. De directie stelde deze ruimte een jaar 

belangeloos beschikbaar. Indien nodig zorgden de initiatiefnemers van de sociëteit 

(de afdeling Maatschappelijk Werk van het Openbaar Lichaam) ook voor vervoer. De 

Marknesse bejaarden kregen in november 1961 een eigen soos, de eerste maanden 

in de kantine en later in het hervormde verenigingsgebouw. Wat de soosgangers 

zoal deden blijkt uit het verslag van de secretaris: ‘het was praten, biljarten, sjoelen 

en kaarten en altijd gezellig’. 

 

 

De pioniersmars 

 

Binnen de pas voltooide dijk, 

Ligt een nog onbetreden Rijk 

Land zonder groei, zonder struiken en bomen 

Maagd’lijke grond, aan de golven ontnomen, 

Eind’loze vlakten van modder en klei,  

Leeg en verlaten, woest en vrijdag 

Op pioniers, onaanzienlijke makkers, 

Herschep de polder in vruchbare akkers 

Ontgin de aarde graaf greppel en sloot; 

Schep met uw spade de wereld brood 

 

Onder de pas gebouwde dijk, 

Daar ligt een wereld grauw van slijk 

Nooit heeft een voet deze bodem betreden, 

Nimmer een ploeg hier een vore gesneden, 

Stilte waarin geen stem weerklinkt, 

Modder waarin de voet verzinkt, 

Hier kameraad, ligt een taak voor de stoeren, 

Mannen der polders en zonen van boeren. 

Zwaar is uw arbeid en hard is uw hand 

Uw zweet bevrucht het nieuwe land. 

 

Binnen de oude groene dijk. 

Ligt thans een schoon welvarend Rijk 

Waar nu het koren rijpt in de aren 

Joeg eens de storm de schuimende baren 

En waar het bonte vee nu graast,  

hebben de golven eens geraasd.  

Dank Pioniers, die dit werk zijt begonnen, 

Die deze polder hebben ontgonnen. 

Dapp’re soldaten zonder naam, 



Dank voor hetgeen gij hebt gedaan. 

 

 

Behalve de dankbaarheid aan de pionier werd ook de eensgezindheid van de 

polderbewoners bezongen tijdens de opvoering van het openluchtspel De Achtste 

Dag van Maurits Dekker. In het stuk werden fragmenten uit de wereldgeschiedenis 

en de geschiedenis van de inpoldering van de Zuiderzee met elkaar verbonden. De 

apotheose (einde) van het stuk was de Pioniersmars, gezongen door een groot koor. 

Aan het eind van het stuk kwamen van weerszijden van een landkaart boeren en 

boerinnen in provinciale klederdrachten, handwerkers en middenstanders op het 

podium. Een vrouwenstem zong vervolgens: 

  

De ronde Zeeuwen, stoere Friezen 

Zijn hier elkanders buur. 

Hier kan de Groninger verliezen 

Zijn hart in Drentse schuur 

De zeewind zingt een polderlied 

Voor Zeeuwse Krijn en Friese Griet: 

Kent gij die schone polder niet? 

Hier geldt geen stand of rang 

Doch ’t algemeen belang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een paaltje, zomaar een paaltje 
 

 

 

 

Een paaltje, zomaar een paaltje, zo’n paaltje van piket... (Job Degenaar) 

 

 

In het landschap zijn het niet zelden de op het eerste gezicht kleine dingen die het 

hem doen. Zaken die een normaal mens nogal gauw over het hoofd pleegt te zien. 

Zaken die er op het voorkomen afgaand niet veel toe doen. Tot dat er later in de 

loop der tijden vragen over worden gesteld. Hoe zat het ook al weer met die boom in 

het veld? Waar is die kom in de vaart gebleven? 

  

Bij het in cultuur brengen van Flevoland werd vroeger nogal eens gebruik gemaakt 

van wilgenstokken en -paaltjes om toekomstige tracés van wegen en waterlopen 

mee te markeren. De vers gesneden staken werden de grond ingeslagen en 

verwijderd als ze hun werk hadden gedaan. Soms werd er één vergeten. Die schoot 

dan wortel en vormde een snel groeiende boom. Op verschillende plaatsen in 

Flevoland zijn deze eerste bomen nog terug te vinden langs de (water)wegen. Het 

zijn soms kolossale schietwilgen (Salix alba) geworden. 

 

De ‘piketwilg’ van Lelystad Haven is in 1950 als staak de grond ingeslagen om er 

een toekomstige weg mee te markeren. Uit een vergeten piketpaal groeide een 

machtige schietwilg:: de oudste boom van de Flevopolders. Op dertig jarige leeftijd 

had de boom nog maar nauwelijks status. Hij markeerde zijn standplaats langs de 

Oostvaardersdijk echter toen al op weergaloze wijze. Pas veel later kwam er een 

officieel hek omheen en werd de boom gedoopt tot ‘Ir. Klasemaboom’. Ir. M. 

Klasema was in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw hoofd van de 

Dienst der Zuiderzeewerken. 

 



De meeste ‘piketbomen’ uit het landschap verdwenen. Ze werden verwijderd, omdat 

ze in de weg stonden. Of ze werden ziek en stierven. Als de resterende bomen goed 

verzorgd en beschermd worden kunnen ze echter nog jaren lang het verhaal van de 

polderpioniers vertellen. 

 

In de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland zijn in relatief smalle vaarten en 

tochten plaatselijk verbredingen te vinden. Deze gaven de schuiten die bijvoorbeeld 

suikerbieten kwamen ophalen de mogelijkheid om te kunnen keren. Dat keren 

gebeurde uiteraard bij voorkeur bij de plek waar de bieten werden ingenomen zoals 

vlakbij een loswal. 

 

Zwaaikommen en loswallen liggen vrijwel altijd dichtbij een weg en nabij dorpen. 

Op plaatsen waar de boeren gemakkelijk bij kunnen komen. Het zijn belangrijke 

elementen in het landschap, goed zichtbaar vanaf de openbare weg. Ze vertellen 

een verhaal van lang geleden van het begin van Flevoland. Ze hebben daarmee 

aantoonbare cultuurhistorische waarde. In heel Flevoland liggen nu nog een stuk of 

tien zwaaikommen. De een na de ander dreigt te verdwijnen. Omdat ze bijvoorbeeld 

worden volgestort met zeefgrond die vrijkomt bij het sorteren van aardappelen, 

bollen en uien. Ze hebben immers geen nut meer. Het zijn echter vaak de kleine 

dingen die het van cultuurhistorische waarde maken. 

 

Zoals landschapskunst ‘landschapskunstwerken’ kunnen beleefd worden. Er kan 

in gelopen worden, gespeeld en gepicknickt. Ze verwijzen naar de ruimte in het 

landschap, naar verre oorden, naar de oorsprong van de plek, naar het universum 

of naar de toekomst. Het zijn kunstwerken die een relatie hebben met het 

landschap en de natuur. Samen met de bijna vijftig monumentale kunstwerken in 

het Flevolandse landschap vormen ze een verrassende beeldenroute door de 

provincie. Vijf grote landschapskunstwerken zijn tot nu toe gerealiseerd. De 

Aardzee (1982) van Piet Slegers ligt aan de Vogelweg te Zeewolde; de Groene 

Kathedraal (1987) van Marinus Boezem is gelegen aan de Tureluurweg in Almere; 

Observatorium (1977) van Robert Morris ligt aan de Swifterringweg te Lelystad; 

Polderland Garden of Love and Fire (1992-1992) van Daniël Libeskind is aan de 

Pampushavenweg te Almere; en Sea Level (1996) van Richard Serra ligt in het park 

De Wetering te Zeewolde. De Blaauwe dromer (2002) van Jacqueline Verhaagen is 

een recent monumentaal kunstwerk op de grens van water en land. Het ligt bij 

gemaal Lovink als blauwpaars ringvormig kunsteiland in de Hoge Dwarsvaart 

gemeente Dronten. 

 

Stichting De Verbeelding kunst landschap natuur, hierna gemakshalve De 

Verbeelding genoemd is een organisatie die een unieke collectie in Zeewolde tot 

stand wil brengen waarbij kunst, natuur en landschap centraal staan. De 

Verbeelding organiseert tal van kunstprojecten en -activiteiten op het snijvlak van 

kunst, natuur en landschap. Paviljoen De Verbeelding van architect René van Zuuk 

is een informatiecentrum met presentatieruimte en bibliotheek. Het is een 

uitstekende uitvalsbasis voor een bezoek aan de grote landschapskunstwerken van 



Flevoland. Van daaruit kan eveneens prima een kijkje genomen worden bij de 

unieke collectie kunstwerken gelegen langs het Traject De Verbeelding. De kunst 

langs deze route geeft een indruk van ontwikkelingen in de kunst vanaf 1970. Er 

zijn op aanvraag gidsen beschikbaar die bezoekers graag rondleiden. 

 

Monumenten voor de toekomst? De tijd zal het leren. Woonwijk ‘De Fantasie’ ligt 

aan het Weerwater in Almere-Stad. In 1982 werd het plan opgevat om eens een 

aantal ‘ongewone woningen’ neer te zetten. Woningen die bijzonder waren op een 

veelheid van terreinen: uitvoerbaarheid, materiaalkeuze en -gebruik, constructie, 

vormgeving en woonvorm. Ook de energiehuishouding werd kritisch bekeken. 

Stichting De Fantasie schreef de prijsvraag ‘Ongewoon Wonen’ uit. Iedereen mocht 

meedoen; de fantasie mocht de vrije loop krijgen. De deelnemers waren niet 

gebonden aan wetten en conventies. De gemeente Almere stelde per winnaar een 

kavel van vierhonderdvijftig vierkante meter ter beschikking voor de periode van vijf 

jaar. Zo werden de regels voor ‘permanent wonen’ omzeild. De prijsvraag leverde 

tien winnaars op waarvan de meesten hun ontwerp ook daadwerkelijk tot realisatie 

brachten. In 1989 werd nog eens een prijsvraag uitgeschreven voor het invullen 

van een tweetal toen nog niet bebouwde kavel. ‘Psyche’ van René van Zuuk stak 

met kop en schouders uit boven de overige honderdzestig inzendingen. Woonwijk 

De Fantasie verrees op een rustige, prachtige plek. Het tijdelijke karakter ervan is 

inmiddels omgezet in een permanente situatie. ‘Hardglas’ van Jan Benthem is een 

glazen kubus die van de grond getild wordt door een open stalen buizenconstructie 

in de vorm van driehoeken. Het huis kan heel eenvoudig uit elkaar worden gehaald 

en elders weer worden opgebouwd. Het dak rust op de glazen wanden. Het is een 

soort ‘aquarium’ geworden met veel lichtval binnen en weids uitzicht buiten. 

 

 

De Groene Kathedraal 

 

Wandelend, fietsend of rijden is vanaf de Tureluurweg of de Waterlandseweg het 

monumentale landschapsproject De Groene Kathedraal zichtbaar. Dit project 

bestaat uit twee werken die in de natuur zijn gerealiseerd. 

 

Het eerste werk is een uitgestrekt grasveld dat omheind wordt door struikgewas 

waarin jonge beuken zijn geplant. Als ze volgroeid zijn, zullen zij net als het andere 

werk een ruimte van ongeveer honderdvijftig bij vijfenzeventig meter omspannen. In 

het gras zijn stenen verborgen die de kruispunten in het grondplan markeren. 

 

Het tweede werk bestaat uit volwassen bomen, Italiaanse populieren, die gekozen 

zijn om hun magere en lange silhouet en die in 1987 op een verhoogd plateau zijn 

geplant. Hun omtrek vormt de buitenmuur van De Groene Kathedraal: groen, 

transparant en beweeglijk.  

 

In de jaren 1978 en 1979 maakte Marinus Boezem (Leerdam, 1934) een maquette 



voor een ‘gotisch groeiproject’. In 1987 werden, even buiten Almere Hout, 

honderdachtenzeventig populieren geplant die tezamen de groene, gotische 

kathedraal zijn gaan vormen. In het prille bos ernaast werd dezelfde plattegrond 

uitgespaard. Hier is het wachten op het tot wasdom komen van de eiken- en 

beukenhagen waardoor een negatief van de kathedraal ontstaat. 

 

In een steen op de grond bij de ingang is de plattegrond van de beroemde 

kathedraal Notre Dame te Rheims (1211-1290) ingegraveerd. Binnen de groene 

muren zijn stenen geplaatst die samen een geometrisch patroon vormen en de 

kruisribben op de grond weerspiegelen. De bouw, in de vorm van de groei van de 

populieren en de aanleg van een padenstelsel, is in 1996 gerealiseerd. De 

honderdachtenzeventig bomen (Populos nigra italica) hebben een beperkt leven van 

ongeveer dertig jaar. Wanneer zij omstreeks 2006 hun maximale hoogte bereiken, 

evenaren zij de hoogte van de Franse kathedraal om daarna langzaam af te sterven. 

 

Boezems voorbeeld is de kathedraal van Rheims, waarvan hem vooral de 

plattegrond intrigeert. Die vorm is voor hem een spiritueel logo, dat ook in ander 

werk van Boezem terugkeert. Het model van de Franse gotische kathedraal is door 

Boezem gekozen omdat hij jaar ziet als een hoogtepunt van een door de mens 

geconstrueerde ruimte. Het kunstwerk symboliseert het menselijk verlangen om te 

vliegen, om op te stijgen naar het goddelijke en al het aardse achter te laten. 

 

Na tien jaar waren de populieren zo hoog, dat De Groene Kathedraal in 1996 voor 

publiek kon worden opengesteld. De bomen zijn geplant op de punten waar in de 

Notre Dame in Rheims de zuilen staan en vormen bovendien de omtrek van de 

kathedraal. Tevens zal de geringste bries de bladeren van deze boomsoort doen 

ritselen, schreef Boezem. Dit geluid voegt een belangrijke dimensie toe aan dit 

project. De verbindende lijnen in de plattegrond, die projecties zijn van het 

ribgewelf, zijn met betonnen stenen weergegeven. Rondom de stammen van de 

Italiaanse populieren liet Boezem schelpencirkels leggen als herinnering aan de 

golven van de Zuiderzee, die hier voor de inpoldering spoelden. 

 

De keuze voor populieren is perfect, want als je aan de voet van het gebouw staat 

zie je met een beetje fantasie een echt gotisch bouwwerk voor je. Het bouwwerk is 

honderdvijftig meter lang en zeventig meter breed. In 1996 werd De Groene 

Kathedraal aangevuld met lijnen op de grond die de kruisribben van de gewelven 

symboliseren. Nadat de kerk zijn hoogste punt heeft bereik (in 2006), zal het 

gebouw weer op natuurlijke wijze afsterven en verworden tot een ruïne. Om de 

vormen en de herinnering vast te houden werd naast De Groene Kathedraal een 

‘contrakathedraal’ aangelegd. Deze contrakathedraal (ook op ware grootte) ligt even 

verderop en is een uitsparing in een aangelegd bos dat uit beuken en eiken bestaat. 

Nu lijkt deze kathedraal nog een gewone open plek, maar zal uiteindelijk uitgroeien 

tot een krachtig silhouet voor de eeuwigheid. 

 



 

 

 

 

Oud en nieuw verenigd 
 

 

 

 

Noordelijk Flevoland bestaat uit de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Twee 

gemeenten met een geheel eigen uitstraling en geschiedenis. Urk kent de oudste 

geschiedenis van meer dan duizend jaar. De geschiedenis van de Noordoostpolder 

is nog jong. Nieuw land, recht en vlak, dat oorspronkelijk bedoeld is als 

voorraadschuur voor de groeiende Nederlandse bevolking. Op Urk heeft het ooit zo 

arme vissersvolk met een unieke cultuur sinds het opgaan in de polder, een veel 

sterkere positie gekregen. De bewoners van Schokland hebben dit niet meer mogen 

meemaken want zij hadden de strijd tegen het water al lange tijd voor de 

inpoldering verloren. 

 

Noordelijk Flevoland is als oudste polder van het jonge Flevoland een duidelijk 

voorbeeld van de tijdsgeest. Alles was gepland, niets werd aan het toeval 

overgelaten. De drooglegging begon in 1936 en op 13 december van dat jaar werd 

het laatste gat in de polderdijk bij de Schokkerhaven gedicht. In januari 1941 

begon het Bumagemaal bij Lemmer te malen. Enkele maanden later al vielen 

stukken land in het oosten van de polder droog. In 1942 was het zover: Noordelijk 

Flevoland, de eerste Flevolandse polder was gereed. 

 

In de jaren vijftig verrees een nieuw dorp Nagele. Voor het eerst werd een geheel 

dorp op de tekentafel uitgedacht. Twee groepen architecten: de Opbouw en de roep 

van Acht waaronder Rietveld en Merkelbach bogen zich over de taak een dorp te 

creëren dat voldeed aan de wensen van die tijd. In het bestemmingsplan werd 

vastgelegd dat alle huizen platte daken moesten hebben. Zolders dienden immers 

slechts voor de opslag van rommel. Er werden woonhoven gecreëerd omringd door 

bossen. Alle bewoners kijken uit op het grasveld in het midden. 

 

Bij Urk geeft de Urkersluis (op zondag gesloten) toegang tot het lager gelegen land. 

Via de Urkervaart kunt u naar Emmeloord varen. Van hier brengt de Lemstervaart 

u langs de Casteleynsplas naar het Kuinderbos. Men kan doorvaren naar Lemmer 

of in de buurt de Orchideeënhoeve of het Kuinderbos bezoeken. Vanaf Emmeloord 



loopt ook een kanaal naar het Voorsterbos. Dit is een aanrader vanwege de 

verschillende recreatiemogelijkheden. Langs een doodlopend zijkanaal zijn 

ligplaatsen gecreëerd waarvoor u wel liggeld dient te betalen. Vanaf Urk maar ook 

vanaf Schokkerhaven kunt u aanleggen bij het Schokkerbos en zo Schokland 

bezoeken. Bent u niet in het bezit van een boot maar wilt u toch de schoonheid 

aanschouwen van Noord-Flevoland stap dan aan boord van de rondvaartboot ‘De 

Willem van Oranje’ in Kraggenburg. U dient vooral niet de Orchideeënhoeve te 

missen: het tropische paradijs in Luttelgeest. ‘Waar eens de zee bulderde staat nu 

een tropisch paradijs’ vermeld de folder. Het is de familie Maarssen op een 

wonderbaarlijke wijze gelukt drie tuinen aan te leggen waar een warm en vochtig 

klimaat heerst; ideaal voor een weelderige plantengroei. Waar wilde orchideeën uit 

de hele wereld zo natuurlijk mogelijk zijn opgesteld tussen watervallen, beekjes, 

bomen en knoestige stronken. In de kwekerij kunt u zien hoe de planten verzorgd 

worden maar vooral genieten als het hele bedrijf (van november tot juni) in bloei 

staat. 

 

Urk, de parel van Flevoland. De bevolking is hartelijk en saamhorig. Religie speelt 

nog altijd een belangrijke rol in de gemeenschap. Van bezoekers wordt daarom 

verwacht dat zij de zondagsviering respecteren. Urk heeft een mooi oud centrum 

met monumenten en ‘ginkies’ ofwel stegen. In de haven ligt de IJsselmeervloot, die 

iedere maandag tot en met vrijdag om 15.30 uur haar lading komt lossen in de 

visafslag. Om 16.00 uur wordt de vis geveild. Bezoekers kunnen dit bijwonen. 

Bezienswaardigheden zijn het Kerkje aan de Zee, het Vissersmonument, de 

Vuurtoren en de Ommelebommelesteen. Aan zee prijkt een kerkje uit 1600 dat in 

1886 is herbouwd. De houten pilaren zijn nog afkomstig van masten van schepen 

van de Oost-Indische Compagnie. Het wapen van Amsterdam is geen vergissing, 

want ooit behoorde Urk bij Amsterdam en Noord-Holland. Ter nagedachtenis aan 

hen die op zee achterbleven is een prachtig monument opgericht. Het bestaat uit 

een vissersvrouw die nog eenmaal omkijkt naar zee vanwaar haar geliefde moet 

komen. Rond het standbeeld bevinden zich drieëndertig marmeren platen met 

daarop vermeld de namen van vissers die op zee zijn omgekomen. Dat de vis duur 

betaald werd blijkt wel hier uit. De vuurtoren uit 1844 hield wacht over de vissers 

die voeren over de soms onbetrouwbare Zuiderzee. Vanaf de bijna veertien meter 

hoge toren heeft men een weids uitzicht over Urk en het IJsselmeer. De 

machinekamer is ingericht als vuurtorenmuseum en als expositieruimte van de 

reddingsmaatschappij. Schuin tegenover de vuurtoren ligt zeventig meter voor de 

kust van Urk een kolossale steen die ternauwernood boven het water uitkomt. 

Volgen een oude legende komen daar de Urker kindertjes vandaan. Vader haalde 

volgens het verhaal zijn kroost op met een roeiboot. 

 

Er is heel wat natuur te vinden in Noordelijk Flevoland. De gronden die niet goed 

genoeg werden geacht voor landbouw werden beplant met bomen en hierdoor zijn 

prachtige bossen ontstaan zoals: het Kuinderbos, het Urkerbos en het Voorsterbos 

bij Kraggenburg. 

 



Grenzend aan het oude land strekt zich in het noorden van Flevoland een groot bos 

met prachtige wandelmogelijkheden uit; het Kuinderbos. In het bos vindt u de 

reconstructie van de fundamenten van de burcht van Kuinre. Deze burcht is 

waarschijnlijk in de dertiende eeuw gebouwd door de heer van Kuinre. Ook vindt 

men in het bos nog het oude havenhoofd van Kuinre. In de Kuinderplas kan men 

vissen en zwemmen. In het Kuinderbos leven vele bijzondere dieren. Het natuurpad 

leert u van alles over vlinders, roofvogels, de wielewaal; vanaf een observatiehut 

kan men de watervogels bespieden. In de omgeving leeft ook een kudde 

Welshpony’s. Voeder deze dieren niet want daar worden ze agressief van. In het 

Burchtbos staat langs het water het koninginnekruid massaal in bloei. De 

boswachter heeft al 21 soorten dagvlinders geregistreerd die hierop af komen. Op 

de zeer kalkhoudende bodem groeien honderden paddestoelen die men in de herfst 

kan bewonderen. 

 
 

De Orchideeën Hoeve 
 
Luttelgeest. 
 
Zesentwintighonderd vierkante meter orchideeën trachten u in betovering te 
brengen 
 
Orchideeën... het grootste wonder uit de natuur. 
 
Waar eens de zee bulderde staat nu een tropisch paradijs. 
 
Nieuw... De Maleisische tuin! 
Het is op een wonderbaarlijke wijze gelukt het warme en vochtige klimaat na te 

bootsen. De omstandigheden die ideaal zijn voor een weelderige plantengroei. Waar 

alles groeit en bloeit tussen de pittoreske huisjes, kabbelende bergbeekjes, bomen 

en stronken. Ook zijn er wildpaden aangelegd. In de Tropische tuin, waar 3000 

wilde orchideeën uit de hele wereld zo natuurlijk mogelijk zijn opgesteld tussen 

watervallen, beekjes, bomen en stronken. In de kwekerij ziet u hoe de planten 

verzorgd worden en in de verkoophal kunt u orchideeën en planten kopen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Landgoed op de bodem van de zee 
 

 

 

 

In Flevoland bestaan nog geen landgoederen. Provincie en Rijk zijn echter van 

mening dat het stichten van een dergelijke noviteit verrijkend werkt op het 

landschap. Roggebotstaete is dus uniek. De aanleg van dit eerste en voorlopige 

enige landgoed in het Nieuwe Land is inmiddels in zijn volle omvang voltooid. De 

landgoedstatus is toegekend, het bestemmingsplan aangepast en subsidies 

verworven. De landschappelijke aanleg compleet met lanen, wegen en immense 

waterpartijen met de in het oog springende bebouwing die voor 2004 is gepland. 

 

Roggebotstaete ligt op het terrein van boomkwekerij Tonsel, gelegen tussen de 

Vossemeerdijk en het Roggebotzand in de gemeente Dronten. Kampen ligt bij wijze 

van spreken op een steenworp afstand. Het landgoed meet 48 ha waarvan 90 % 

(43.2 ha) wordt ingericht als openbaar toegankelijk gebied en de overige 4.8 ha als 

privé-domein met bebouwing van opmerkelijke allure. Er is plaats voor maximaal 

drie domeinen van 1.6 hectare elk. Ieder domein mag een statig landhuis krijgen 

van 2500-3500 kubieke meter inhoud. 

 

Algemeen bestaat de totale oppervlakte van Roggebotstaete voor een derde deel uit 

plassen, grachten en poelen, een derde deel uit rijk gevarieerd bos (met vruchten 

om te eten) en een derde deel uit bloemrijke grazig ruigten begraasd door schapen. 

Daarmee wordt een impuls gegeven aan de Ecologische Hoofdstructuur van 

Nederland. Deze zinderende, natuurlijke zone loopt dwars over het ecologisch 

getinte landgoed. Het betreft hier dus een innovatieve combinatie van een uniek 

landgoed met ontwikkeling van nieuwe natuur. 

 

Roggebotstaete is typerend voor Flevoland. De gebouwen worden modern en 

milieuvriendelijk opgetrokken overeenkomstig een speciaal daartoe opgesteld 

beeldkwaliteitplan. Alles is erop gericht om het nieuwe landgoed in het 



Roggebotzand één te laten zijn met z’n rustige, vredige omgeving. De energie is er 

echter ook op gericht om Roggebotstaete tot een exponent te verheffen van al het 

bijzondere dat tot in de wijde omtrek te vinden is. 

 

Opvallend mooie architectuur zowel ‘stenige’ als landschappelijke, vestigt al van 

verre de aandacht op zich. Imposante lanen en waterpartijen in combinatie met 

zinderende alom aanwezige wilde natuur (velden vol wilde orchideeën, ijsvogels, 

ringslangen, vlinders als sleedoornpages) maken ecologisch landgoed 

Roggebotstaete tot absoluut hoogtepunt in Nederlands moderne landgoederen-

historie. 

 

De geschiedenis van de drooglegging van het Nieuwe Land vormt de rode draad in 

de vormgeving van het landgoed. Door het natuurgebied voor een groot deel te 

ontwikkelen voor natte natuur wordt verwezen naar de situatie van voor de 

inpoldering. De zandstructuur van uniek Ramspolzand vermengd met schelpen 

verwijst onmiddellijk naar de tijd waarin de brute Zuiderzee hier heerste. De 

landhuizen, privé-domeinen en directe omgeving ervan worden voorzien van 

elementen van horticultuur, zoals hagen, singels, lanen en boomgaarden. Die 

benadrukken op hun beurt het gegeven dat deze terreinen eens als kraamkamer 

fungeerden voor de landschappelijke beplanting van heel Flevoland. Door de 

elementen van horticultuur vervolgens te contrasteren met het natuurgebied van 

het landgoed verderop; en zelfs op uitgelezen plekken boomgaarden tussen 

spontane natuurontwikkeling te plaatsen komen cultuur en natuur, heden en 

verleden tot hun recht. Natuur en geschiedenis zijn op Roggebotstaete welhaast 

tastbaar aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

De Connie 

 
 

 

Vele duizenden luchtvaartliefhebbers verzamelden zich op een zonnige zaterdag in 

september 2002 op de Luchthaven Lelystad. De ‘Connie’ komt. Al lang tevoren 

raakten de directe toevoerwegen om de luchthaven verstopt. De Douglas DC-2 

‘Uiver’ staat blinkend in de zon op het platform. Een jaren vijftig bus van Maarse & 

Kroon (toenmalig passagiersvervoerder op Schiphol) draait door het hek naar 

binnen. Muzikale klanken van streetparade music onderstrepen de feestelijke 

stemming. Een speciale schuimpoederwagen van de brandweer meldt zich voor 

eventuele calamiteiten. Tientallen kramen van verschillende luchtvaartinstellingen 

presenteren andere delen van de Nederlandse luchtvaarthistorie. De spanning is 

voelbaar. In afwachting van de ‘Connie’ slentert iedereen rond, behangen met foto- 

en videoapparatuur. Via de geluidsinstallatie wordt gemeld dat de Lockheed 

Constellation L749 (bouwjaar 1947) haar motoren op toeren brengt en naar de kop 

van de startbaan van de Britse luchthaven Mantson taxiet. De laatste etappe van 

een indrukwekkende reis kan beginnen. Luchthaven Lelystad werd een dag lang 

het Mekka van de vaderlandse luchtvaarttrots. 

 

Vanaf de woestijnluchthaven Marana aan de Mexicaanse grens nabij Tuscon in 

Arizona (USA) vertrok de fraaie Lockheed Constellation op weg naar haar nieuwe 

thuishaven Lelystad. Een naar verwachting tien dagen durende tocht. Na een 

vlucht van vier uren werd de eerste stop gemaakt op Fort Worth Alliance Airport 

nabij Dallas in Texas. Daarop volgde een kort traject naar Denton en vandaar vloog 

de Amerikaans-Nederlandse bemanning de viermotorige machine naar Alpena in 

Michigan, dichtbij de Canadese grens. Tot dan toe was een overstromend toilet het 

enige ongemak. Volgende etappeplaats was Goose Bay aan de oostkust van Canada 

aan de Labrador Zee waar de Koninklijke Luchtmacht gastheer van de crew was. 

Na een welverdiende rustdag vloog het toestel vervolgens langs de kust van 

Groenland in een zeven uren durende vlucht naar Keflavik op IJsland waar het 320 

Squadron van de Koninklijke Marine de bemanning van de ‘Connie’ vertroetelde. 

Een tocht om nooit te vergeten. Vliegend op drieduizend meter hoogte met het 

uitzicht op reusachtige ijsbergen daalde de temperatuur zo ver onder het vriespunt 



dat zelf de vers gezette koffie in de bekers bevroor. 

 

Om elkaar warm te houden werd er aan boord gevoetbald met olievaten en de deur 

van de cockpit was het doel. Via de Far Oer Eilanden ging de reis vervolgens naar 

het museumvliegveld Duxford in Engeland en vandaar naar Mantson aan de 

zuidoostkust van Engeland. Daar begon op zaterdag 28 september de laatste 

etappe van een bijzondere thuisreis waarbij vele duizenden op Luchthaven Lelystad 

in spanning uitkeken naar de komst. 

 

Liefst zes tv-cameraploegen en meer dan honderd fotograferende en schrijvende 

persmensen waren getuige van de komst. Eerst landde een Fokker 30 van de KLM 

met gasten die de ‘Connie’ met een champagnevlucht tegemoet waren gevlogen en 

ter hoogte van Scheveningen boven de Noordzee ‘de zilveren vogel’ met gejuich 

begroetten. Vervolgens passeerde een Orion van de Marine Luchtvaart Dienst van 

het vliegkamp Valkenburg met een NOS-Journaal ploeg aan boord. En toen... ‘this 

is a peace of cake’ glunderde de 79 jarige Amerikaanse captain Frank Lang. Hij en 

zijn bemanning en de Nederlandse ploeg onder leiding van crewchief Raymond 

Oostergo werden uitbundig toegejuicht en gehuldigd nadat de ‘Connie’ een 

vlekkeloze landing had gemaakt op Luchthaven Lelystad. In de jaren 1946 tot 1962 

vloog de KLM met in totaal 48 Constellations en Superconstellations. Meer dan een 

halve eeuw luchtvaarthistorie keerde terug op Nederlandse bodem. De machine was 

eens deel van de vermaarde luchtbrug naar Berlijn. De navelstreng waaraan een 

miljoen Berlijners toen hun leven en vrijheid dankten. Zij was het symbool van de 

emigratievluchten naar Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Zij maakte de eerste 

passagierslijnvluchten over de Atlantische Oceaan. De ouderen onder de vele 

toeschouwers keken met weemoed en vol herinneringen toe. Een traan werd 

weggepinkt. Dat deze machine nog wel eens kuren had werd vertaald in de 

uitspraak van een oud-boordwerktuigkundige die met een glimlacht zei: ‘het was de 

beste driemotorige machine uit die tijd’. Loco-burgemeester Ruud Bootsma bood de 

bemanning een fraaie trommel aan met daarin naast echte Lelystad bonbons een 

horloge met de bekende Lelystadse slogan ‘Lelystad. Voor wie verder kijkt’.  

 

De kist is inmiddels doorgevlogen naar Schiphol Airport waar hij zal worden 

gespoten in de authentieke KLM-kleuren en zal worden voorzien van de toenmalige 

KLM-teksten. Daarna komt de machine terug naar Lelystad als stralend 

middelpunt van het nieuwe Nationaal Luchtvaart Themapark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Almere is ons geheim 
 

 

 

 

Almere is een stad in ontwikkeling. Al 27 jaar wordt hier gebouwd en daar gaan ze 

de komende jaren mee verder. Als het aan het Rijk ligt is Almere in 2030 twee keer 

zo groot. Almere is in een kwart eeuw van nul naar honderdzeventigduizend 

inwoners gegroeid. Al die mensen moeten ook werk vinden. Almeerders werken nu 

echter voornamelijk in steden als Amsterdam. Dat past in de visie die ooit voor de 

stad is ontwikkeld: Almere als overloopgemeente. Inmiddels dient Almere op eigen 

te gaan staan, volgens de burgermeester Annemarie Jorritsma-Lebbink. Het is de 

hoogste tijd dat er voldoende arbeidsplaatsen komen. 

 

Almere werd zevenentwintig jaar geleden opgericht om een plek te creëren voor alle 

mensen uit het midden van het land die in het westen werkten. En destijds is 

verzuimd voor genoeg voorzieningen en werkgelegenheid te zorgen waardoor een 

onbalans ontstond tussen wonen en werken in de stad. Hierdoor is een pendel 

ontstaan van vijfenveertigduizend inwoners naar onder meer Schiphol en 

Amsterdam waardoor in die richting files zijn ontstaan. Op die grond wordt gewerkt 

aan de groei van de werkgelegenheid. Het goede vestigingsklimaat werkt 

ongetwijfeld mee dat de afgelopen jaren een groei is te constateren. Door de snelle 

groei (terug te zien in het ambtenarenapparaat) van de stad is in een hoog tempo 

plannen gemaakt. Het stadhuis is daarom fors uitgebreid. 

  

Een nog attractiever en volwaardiger centrum. Dat moet het stadscentrum van 

Almere worden. Het stadscentrum Almere wordt twee keer zo groot. Het centrum 

krijgt een boven en een benedenwereld. Het huidige centrum is te klein. De bouw 

van het bestaande stadscentrum begon in de jaren tachtig. In de plannen van toen 

werd rekening houdende met een inwoneraantal van honderdvijfentwintigduizend. 

Inmiddels wonen honderdzeventigduizend mensen in Almere. 

 

Het centrum van Almere begon bij het centraal station en liep via het 

Stadhuisplein, de Grote Markt en de passage van het stadhuis tot aan het 



Weerwater. Het nieuwe centrum wordt twee keer zo groot. Architect Rem Koolhaas 

heeft het masterplan hiervoor gemaakt. Het centrum krijgt een voorzieningenniveau 

voor een stad met honderdtachtigduizend inwoners. Het oude en nieuwe gedeelte 

moet één geheel worden. 

 

De uitbreiding gebeurt aan de zuid- en noordzijde. Aan de zuidkant komt plaats 

voor wonen, winkel, uitgaansgelegenheden en cultuur. Het noorden is gereserveerd 

voor kantoren zodat het centrum multifunctioneel wordt. De gemeente wilde dat 

het centrum ook bereikbaar was per auto. Koolhaas kwam met het beste plan: een 

gebogen maaiveld waarbij het voetgangersgebied bij het Weerwater met de hoogte 

van één lucifersdoosje per meter omhoog komt. In het midden is het zes en halve 

meter hoog waarna het weer naar beneden loopt en bij het Stadhuisplein aansluit. 

 

De ruimte die ontstaat wordt de benedenwereld genoemd. Daar zijn wegen voor 

auto’s, busbanen en parkeerplaatsen. Boven komen winkels, hoewel bijvoorbeeld 

een supermarkt geen mooie etalage heeft. Die kan heel goed in de benedenwereld. 

Het stadscentrum bevat na afronding negentigduizend vierkante meters aan 

commerciële voorzieningen en vijfduizend parkeerplaatsen. Boven de winkels 

komen duizend woningen. De buurt wordt opgedeeld in blokken zodat het geen 

saaie recht-toe-recht-aan-buurt wordt. Er komt zo’n vijfendertigduizend vierkante 

meter aan uitgaansgelegenheden, zoals een theater, een horeca-, pop- en 

muziekzaal en een megabioscoop. De acht zalen grote bioscoop zit boven in het 

gebouw. Onder de zalen is ruimte voor winkels. In de foyer is horeca gepland. 

Onder de bioscoop in de benedenwereld komt een supermarkt. Er komt een 

ondergrond afvalsysteem waarvoor door het hele centrum openingen komen. Wie 

afval kwijt moet doet met zijn pasje de klep open en gooit het afval erin. Er zit een 

buffer onder. Zodra het vol zit, wordt het afval met zeventig kilometer per uur door 

een buizenstelsel naar het gebouw ‘De Stofzuiger’ buiten het centrum gezogen waar 

het in containers terechtkomt. En dan het zakencentrum. In het middendeel moet 

honderdduizend vierkante meter de lucht in. Zo wordt het gebouw voor het World 

Trade Centre honderdtien meter. 

 

Ook buiten het stadshart blijft Almere bouwen. Bij de oprichting van Almere is 

destijds een fantastisch concept bedacht. De stadsdelen zijn met enige afstand van 

elkaar neergezet waardoor veel groen en water in Almere is te vinden. Het verder 

uitbreiden van de stad gaat nu richting Almere Poort daarna komt Almere Pampus. 

De huidige plannen lopen tot 2010. Tegen die tijd zijn er ongeveer 

tweehonderdtwintigduizend inwoners. Het Rijk wil graag dat Almere daarna nog 

verder groeit maar de gemeente is hier nog niet helemaal over uit. Of en op welke 

wijzen Almere doorgroeit, hangt af van de voorwaarden waaronder dat moet 

gebeuren. Het kan niet zo zijn dat men wat betreft voorzieningen voor onderwijs, 

infrastructuur, gezondheidszorg en veiligheid achter de feiten aanlopen.  

 

Het nieuwe stadhuis is een ‘kleine stad op zichzelf’. De uitbreiding van het stadhuis 

Almere is een feit. Ongeveer zestienhonderd medewerkers van de gemeente, 



werkzaam op vijf verschillende locaties werken onder één dak. De uitbreiding was 

hoognodig. En Almere bewijst daarbij dat uit noodzaak schone zaken kunnen 

ontstaan. Het oude stadhuis werd in 1986 opgeleverd. Het bestond uit twee haaks 

op elkaar staande vleugels met vijf bouwlagen en een vleugel daartussenin. Het 

‘oude’ stadhuis wordt in Almere ook wel de eerste fase genoemd. In 1986 kon men 

daarmee nog wel een paar jaar vooruit. Rond 1990 liet de noodzaak voor de bouw 

van vijf extra verdiepingen zich voor het eerst voelen. Rond diezelfde tijd vatte het 

gemeente-bestuur echter het idee op meer taken uit te besteden en daardoor de 

groei van de eigen organisatie af te remmen. Het ambtenarenapparaat bleef 

desondanks groeien. 

 

Dat leidde in 1995 tot het besluit vier kantoorpanden te huren voor de huisvesting 

van een deel van de ambtenaren. Vervolgens werd in de twee jaar daarop onderzoek 

naar de huisvestingsbehoefte van de gemeente tot 2010 gedaan. Op basis van die 

voorspellingen werd in 1998 besloten kantoorruimte op de stadhuislocatie erbij te 

bouwen. Voor de uitbreiding kwam Almere uit bij architect Cees Dam, die de eerste 

fase van het stadhuis had ontworpen. Zijn ideeën bleken voor honderd procent 

overeen te komen met de wensen van de gemeente die meer ruimte, veiligheid en 

transparantie vroeg. Binnen het beschikbare budget en de stedenbouwkundige 

gedachte is vorm gegeven aan de eisen van de opdrachtgever. 

  

Op de bestaande verdieping van het stadhuis zijn tien extra verdiepingen gekomen. 

Verder is een door kolommen gedragen, gebogen kantoorvleugel van vier 

verdiepingen, de ‘Boog’ genaamd erbij gebouwd. Onder de ‘Boog’ bevinden zich de 

entree en de nieuwe ontvangstzaal. Op de verdieping van de entree zijn ook de 

trouwzaal en een felicitatieruimte ondergebracht. De trouwzaal is het 

paradepaardje van het stadhuis. Het is een zaal als uit een sprookje. Een mooie, 

grote trap brengt het bruidspaar naar boven naar het geluk. Dan komen ze in de 

zaal die in rood en goud is uitgevoerd. Achter de plaats van het bruidspaar hangt 

een tapijt waarin een schilderij (een buitentafereel) van Dirk Hals is geweven. 

 

Almere is de grootste groeier wat betreft inwoneraantal van Nederland. De stad is 

groot geworden door een gestage en continue productie van nieuwbouwwoningen. 

De eerste jaren waren dat voornamelijk sociale huurwoningen in Almere Haven. In 

de jaren tachtig kwamen daar in Almere Stad veel koopwoningen bij. 

 

De gemeente blijkt een groot voorstander van experimenten. Zo wordt in Almere de 

Bouwexpo gehouden. De laatste was in 2001 en had als thema ‘Gewild Wonen’ 

ofwel consumentengericht bouwen. Het project werd gerealiseerd in de 

Eilandenbuurt. 

 

De Stripheldenbuurt liep al enigszins voor de massa uit. Daar is men al enige tijd 

bezig met het particuliere opdrachtgeverschap. De buurt ligt aan de rand van 

Almere Buiten. Met een groep samenwonen die hetzelfde denken over wonen en 

leven... . Of met een aantal mensen bij elkaar wonen die dezelfde achtergrond 



hebben. Een collectief ecologisch bouwen? In de Stripheldenbuurt is vooral ruimte 

gemaakt voor collectieve initiatieven van particulieren en andere organisaties dan 

de gemeente. Dat betekent dat initiatiefnemers zelf bepalen hoe hun buurt er 

stedenbouwkundigen architectonisch uit komt te zien. Zelf bepalen met welke 

materialen wordt gebouwd, zelf bepalen met wie wordt samengewoond. Het 

resultaat: een bijzonder gevarieerde wijk. 

 

De Stripheldenbuurt is het meest oostelijke woon- en werkgebied van Almere 

Buiten vlakbij de Oostvaardersplassen. Het gebied is honderdtweeenzeventig 

hectare groot en wordt begrensd door de Buitenring, de Lage Vaart, de Evenaar en 

de Eilandenbuurt. Er worden drieëntwintighonderd woningen gebouwd: 

tweeduizend in opdracht van de gemeente door projectontwikkelaars en ongeveer 

driehonderd in opdracht van groepen die een particulier initiatief hebben 

ingediend. Ook binnen de tweeduizend woningen die ontwikkeld worden door 

projectontwikkelaars is ruimte voor initiatieven waardoor de wijk veel meer 

keuzemogelijkheden biedt dan tot nu toe gebruikelijk is in Almere. 

 

Aan de oostzijde van de Stripheldenbuurt tussen het woongebied en de Buitenring, 

zijn twee velden bestemd voor kleinschalige, binnenstedelijke bedrijventerreinen. 

Ten zuiden van de twee bedrijventerreinen is ruimte gereserveerd voor een TBS-

kliniek. De gemeenteraad heeft op 27 maart 2003 besloten dat de TBS-kliniek Flevo 

Future zich hier mag vestigen. Flevo Future is nu gevestigd op twee locaties in 

Utrecht en Amsterdam.De nieuwbouw voor Flevo Future is noodzakelijk omdat de 

gebouwen verouderd zijn. Er zijn veel vragen gesteld over de komst van een Tbs-

kliniek naar Almere. De antwoorden heeft de gemeente Almere in samenwerking 

met Flevo Future op een rij gezet.  

 

Uit een onderzoek blijkt dat een Tbs-kliniek in een woonwijk meer gevaar voor de 

wijk met zich meebrengt dan een instelling op een meer afgelegen locatie. TBS staat 

voor terbeschikkingstelling. Het is een maatregel voor mensen die een zwaar 

misdrijf hebben gepleegd. Zij moeten voor dat misdrijf geheel of gedeeltelijk 

ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Dit betekent dat het misdrijf hen niet 

(volledig) aangerekend kan worden omdat zij lijden aan een persoonlijkheid- en/of 

een ernstige psychische stoornis. Deze stoornis heeft een rol gespeeld bij het plegen 

van het delict. Daardoor bestaat ook het gevaar dat zij nog een keer in de fout gaan. 

Tbs-klinieken in Nederland worden gebouwd volgens de veiligheidseisen van het 

Ministerie van Justitie. De opzet van het gebouw, de muren en hekken, de 

toegepaste materialen zoals dik onbreekbaar glas, de toegepaste elektronica en de 

camerabewaking maken het uiterst moeilijk het gebouw zonder toestemming te 

verlaten. Ontsnappingen uit Tbs-klinieken komen zelden voor. Jaarlijks 

ontsnappen gemiddeld twee Tbs-gestelden. De risico’s voor de omliggende wijken 

bij ontsnappingen zijn gering. Mensen die ontsnappen willen het liefst zo snel 

mogelijk ver weg zijn van de kliniek. Meestal gaan ze terug naar de omgeving waar 

ze vandaan kwamen voor hun opname in de kliniek. 

 



De nieuwbouw van Flevo Future krijgt conform andere Tbs-klinieken ook een 

resocialisatieafdeling. Deze wordt buiten het beveiligde gedeelte van de kliniek 

gebouwd maar is wel onderdeel van de nieuwbouw. Het verlof is altijd verbonden 

aan een bepaald doel zoals werk, familiebezoek, studie of boodschappen.De 

behandelaars stellen een verlofplan op. De minister van Justitie moet het verlof 

vooraf goedkeuren. Het wordt alleen verleend als het maatschappelijk risico 

aanvaardbaar klein is. 

 

De ervaring van de kliniek Flevo Future leert dat gemiddeld de helft van de 

bewoners als dan niet begeleid met verlof mag. Voor Flevo Future gaat het dus om 

ongeveer 60 mensen inclusief de Tbs-gestelden die tijdelijk buiten de kliniek wonen 

of op de resocialisatieafdeling. Zij maken gebruik van de fiets of het openbaar 

vervoer. De activiteiten waarvoor zij verlof krijgen vinden meestal niet plaats in de 

directe omgeving van de kliniek zelfs buiten Almere. De Tbs-gestelden zullen tijdens 

hun verlof niet rondhangen in de Stripheldenbuurt of Almere Buiten. De 

verlofgangers worden gecontroleerd op hun doelen. 

 

De wijk wordt in fasen ontwikkeld en gebouwd. In 2004 worden de eerste woningen 

in het middengebied opgeleverd dan volgt het noordelijk deel. Het zuidelijk deel is 

het laatste aan de beurt. Hiervoor is de planvorming nog niet afgerond. Uiterlijk in 

2007 is het grootste deel van de wijk klaar. De Stripheldenbuurt is de meest 

oostelijke wijk van heel Almere en is dus het voorportaal voor het buitengebied. Er 

is een nadrukkelijke relatie met de ruimte buiten de stad gelegd, de weg naar 

buiten is duidelijk en open. Dat ziet men aan de bruggen over de Buitenring en de 

onderdoorgang voor voetgangers en fietsers in de richting van het Kotterbos. De 

Stripheldenbuurt wordt rechtstreeks ontsloten op de Buitenring. Deze weg biedt de 

buurt een snelle verbinding met de A6 en A27. 

 

De gemeenteraad koos in 2003 als jaarthema: jeugd. En men ging voortvarend van 

start. ‘Waarom’ zult u zicht afvragen? Het perspectief is dat in 2010 in Almere 

zeventigduizend jongeren tot vierentwintig jaar wonen. Dat is genoeg voor een hele 

stad van enkel jongeren, dat is meer dan de hele bevolking van Nieuwegein. Tijdens 

zijn recente bezoek aan Almere schrok premier Jan Peter Balkenende van dit 

demografisch gegeven zo meldt wethouder Wim Faber. In juni was er een 

raadsvoorstel en in oktober zou er een collegevoorstel naar de raad gaan maar in 

goed overleg met de kopgroep jeugd van de gemeenteraad zal het voorstel pas in 

november of december in de raad komen. Er is door wethouder Wim Faber een 

beleidsnotitie geproduceerd waarin zevenentwintig maatregelen worden 

aangekondigd. 

 

Om het gehele beleidsveld inzichtelijk te maken zijn ambtenaren veelvuldig met 

elkaar in overleg gegaan. En wat onmiddellijk aan het licht kwam dat er veel dingen 

dubbel gedaan werden. Meerdere wethouders houden zich met dit onderwerp bezig 

zoals de wethouder welzijn, de wethouder jeugd en de wethouder onderwijs. Samen 

vormen de wethouders de Stuurgroep Jeugd. Politieke tegenstellingen en 



persoonlijke agenda’s zijn zo minder bepalend voor de gang van zaken. Bestuurlijke 

eenmansacties worden door deze werkwijze zo goed als onmogelijk. 

 

Almere is met het grote aandeel jongeren uniek zodat men niet veel heeft aan de 

ervaringen van andere gemeenten. Er heerste daar een compleet andere 

problematiek. Men moet dus veel zaken zelf onderzoeken. En om inzicht te krijgen 

in de problematiek moet men eerst door die hele brei heen. Aandacht wordt besteed 

aan het probleem dat Almeerse jongeren problemen hebben met het vinden van 

woonruimte in hun eigen stad. De problemen die ontstaan door culturele 

verschillen leiden vooral tot corrigerende oplossingen. De ouders/verzorgers dienen 

erbij te worden betrokken en verplichte opvoedcursussen behoren tot de 

mogelijkheden.  

 

Eigenlijk is er in de stad nog niet zoveel merkbaar van nieuw beleid. We staan in de 

vooravond van meer concrete resultaten houdt Faber ons voor. Hij is er wat 

ongeduldig over en wil graag een start maken met het structureel op poten zetten 

van jeugdbeleid. Na een jaar moeizaam organiseren, inventariseren en debatteren is 

het nu tijd voor actie. Het is net als met de jeugd zelf: een belofte voor de toekomst. 

Het jeugdbeleid raakt zoveel beleidsterreinen dat er ook veel medewerkers bij 

betrokken worden. Neem daarbij dat er te weinig feitelijke gegevens waren en het is 

begrijpelijk dat het gemeentebestuur nog niet zoveel concrete resultaten kon tonen.  

 

Hij noemt zichzelf de ‘polderneger’, de cabaretier Jörgen Raymann. In zijn tv-

programma ‘Raymann is laat’ en zijn theatervoorstelling ‘Slaaf of niet verslaafd’ 

wordt de spot gedreven met de vooroordelen over Surinamers en Nederlanders. Een 

mengelmoes met verschillende afkomsten, geboren in Amsterdam en opgegroeid in 

Suriname. ‘Ik ben een echte mix’, verklaart de cabaretier. Over zijn huidige 

woonplaats Almere: ‘Almere is net als Suriname: het heeft ook 

ontwikkelingsproblemen. Alleen het warme weer ontbreekt hier!’ 

 

Dat de cabaretier de Almeerse jongeren een warm hart toedraagt, blijkt uit 

verschillende activiteiten. Zo presenteerde hij een voorstelling van het Open Podium 

Almere (OPA) voor en door jonge talenten. ‘Ik kom wel eens bij het jongerencentrum 

Totum. Het is belangrijk om de jongeren van de straat te houden. Ze moeten 

gelegenheid hebben hun expressie te kunnen uitten en of dat met cabaret, rappen 

of hiphop is maakt niet uit. De jeugd in Almere is echt niet erger dan in andere 

grote steden. Er moet niet zoveel gefocust worden op de zogenaamde 

jongerenproblematiek. Je moet met de jongeren meedenken en meedoen. En 

vergeet niet de goede jongeren die altijd de dupe zijn van een kleine groep 

probleemgevallen. Almere heeft veel jonge talenten om trots op te zijn zoals rappers 

Raymzter en Ali B. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Natuur om stil van te worden 
 

 

 

 

‘Alwaar het gewelt en vergif der Noortsee is verdreven’ (Hendric Stevin, 1667) 

 

 

Een stukje ‘oernatuur’ op postzegelformaat. Zo kun je ’t Zand A72 wel omschrijven. 

Dit gebied dat sinds 1990 in beheer is bij Het Flevolandschap ligt ingeklemd tussen 

de Bronsweg en de Ooievaarstocht in het noorden van Lelystad. Het is aan alle 

kanten omringd door een biologisch-dynamisch landbouwgebied. De naam vertelt 

veel over de oorsprong. De kavel A72 werd vroeger namelijk gebruikt als zanddepot 

door de voormalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. En juist aan die vroegere 

functie heeft ’t Zand A72 zijn huidige unieke flora en fauna te danken. De 

zandbulten die er jaren hebben gelegen en waarvan de resten nog herkenbaar zijn 

als hoogteverschillen in het landschap hebben de onderliggende kleibodem 

samengedrukt. Hierdoor werd de kleibodem op sommige stukken ondoordringbaar 

en blijft er regenwater opstaan. Hierdoor is een vochtig gebied ontstaan met poelen, 

riet en andere waterminnende planten en bomen zoals de rietorchis die overal 

zeldzaam is behalve in ’t Zand A72. En de wilg die spontaan en massaal is 

opgeschoten. De overgebleven resten zand zijn inmiddels begroeid met onder meer 

vlier en kornoelje. Ook wat dieren betreft heeft ’t Zand A72 enkele bijzondere 

bewoners. Een eenzame das heeft zijn burcht gemaakt in een grote zandbult, 

midden in het gebied. Het dier is nog nooit in levenden lijve gezien. Zelfs niet door 

een nieuwsgierige beheerder die een nacht lang heeft gepost. Dat het hier toch om 

een das gaat en niet om een vos heeft een kenner eens uitgeplozen door haren te 

bestuderen die bij de burcht werden aangetroffen. Andere, minder zeldzame dieren 

die in ’t Zand A72 leven zijn onder meer het ree, de vos en de hermelijn. In de 

poeltjes huizen kikkers en salamanders en daarmee doet de roerdomp zich weer te 

goed. Om deze reigersoort te zien moet je goed kijken. Door zijn schutkleur valt hij 

in het dichte riet nauwelijks op. Bovendien richt hij zich bij onraad op en bootst hij 

met zijn snavel in de hoogte het wuivende riet na. 

 



Eind van de jaren zestig ging de Directie Landinrichting van de rijksdienst voor de 

IJsselmeerpolders rupstrekkers aanschaffen voor de ontginning van Zuidelijk 

Flevoland. Daarvoor reisde de Directie naar een fabriek in Duitsland waar de 

machines werden gedemonstreerd; en passant maakte de Directie kennis met een 

nabijgelegen wildpark. Na terugkomst waren ze het er snel over eens, geen 

rupstrekkers aankopen maar wel een Natuurpark in de omgeving van Lelystad. 

 

Samen met Artis werd vervolgens een concept voor de invulling opgesteld.Wat 

neerkwam op een zo’n natuurlijk mogelijke omgeving met alleen dieren die in dit 

klimaatgebied thuishoren. In de loop van de jaren zijn de plannen op deze wijze 

ingevuld waarbij vaak strijd moest worden gevoerd met degenen die meer aaibare 

dieren willen introduceren. 

 

Het Natuurpark is inmiddels vrijwel volwassen geworden. Elk jaar en elk jaargetij is 

er voor bezoekers weer iets anders om van te genieten. Wat mij daarbij bijzonder 

aanspreekt is het spannende idee ‘zie ik wat of zie ik niets’ in het soms 

dichtbegroeide park moet je namelijk wat geluk hebben om oog in oog met dieren te 

staan. Als je ze dan ook ziet heb je thuis echt iets te vertellen. 

 

Dat het oorspronkelijk idee, een natuurpark waar volop recreatie mogelijk is nog 

steeds aanspreekt blijkt uit het grote aantal bezoekers, jaarlijks zijn er dat 200.00. 

Het is verbazingwekkend dat in een gebied met zoveel bezoekers toch zoveel wilde 

dieren voorkomen. Het Natuurpark is immers ook voor reeën, vossen en talloze 

vogelsoorten een veilig leefgebied. Het Flevo-landschap en de vele vrijwilligers in het 

park zijn goed in staat natuurbelangen en recreatieve belangen nauwkeurig af te 

wegen. 

 

In het Natuurpark leven verschillende Euroaziatische diersoorten in een zo 

natuurlijk mogelijke omgeving. De keuze van de dieren is gevallen op soorten die 

van nature voorkomen of voorkwamen in Nederland. Veel van deze inheemse 

soorten zijn bedreigt of in Nederland uitgestorven. 

 

De imposante wisent is het Europese broertje van de Amerikaanse bison. Het grof 

gebouwde kuddedier is bedekt met een ruige donkerbruine vacht, lange manen en 

een brede baard. De wisent kan een hoogte bereiken van wel twee meter. Wisenten 

zijn bijzonder snelle en wendbare dieren. Ze grazen vooral ’s ochtend en ’s avonds. 

Overdag rusten ze om te herkauwen, te woelen in modderplassen of om een stofbad 

te nemen. Zo raken ze hinderlijke parasieten kwijt. Vroeger kwam de wisent voor in 

heel Europa maar na een desastreuze jacht op het dier werd in 1921 de laatste in 

het wild levende wisent gedood. Daarom was de groep wisenten in het park zo 

belangrijk voor het voortbestaan van de soort. 

 

De dieren voelen zich thuis in het Natuurpark. Dit blijkt uit het aantal jongen dat 

jaarlijks geboren wordt en de groei van de kudde. Toen de groep te groot werd, 

ontstonden de plannen om enkele dieren naar het buitenland te transporteren. 



Vanuit Roemenië was er belangstelling getoond voor een aantal wisenten. Zo werd 

er een transport georganiseerd waarbij elf wisenten naar Roemenië zouden gaan. 

Twee dagen van tevoren werd het transport gestopt. Na de verplichtte 

quarantaineperiode stonden de dieren al klaar voor het vertrek. Met behulp van het 

Wereld Natuur Fonds konden halverwege 1999 de wisenten uiteindelijk nog naar 

een fokcentrum in Rusland. In 2000 vond een tweede transport van wisenten 

plaats. 

 

In de loop der jaren is de wisent gered van zijn ondergang en leeft nu weer in 

toenemende aantallen in natuurreservaten. In het Natuurpark zijn tussen de 

vijftien en twintig wisenten van verschillende leeftijden te zien. 

 

Het Przewalskipaard: een levende legende. Przewalskipaarden zijn de enige nog 

levende oerpaarden. Deze korte gedrongen paarden hebben kenmerkende 

rechtopstaande manen. Het lichaam is erop gebouwd om hard te kunnen rennen. 

Przewalskipaarden zijn in staat om onder slechte omstandigheden met zeer weinig 

voedsel te overleven. 

 

Toen de toekomst van de Przewalskipaarden er slecht uitzag werd in 1977 een 

fokbeleid opgesteld. Het Natuurpark heeft in samenwerking met de Stichting tot 

Behoud en ter Bescherming van het Przewalskipaard een aantal paarden in het 

park geplaatst. In 1981 kwamen de eerste paarden naar het Natuurpark en de 

dieren plantten zich goed voort. Een herintroductieproject ging uit van de Stichting 

tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalskipaard. Vanaf 1992 werden de 

eerste nakomelingen van de fokgroep naar een groot reservaat in Mongolië 

getransporteerd. Er zijn in totaal vijf transporten geweest waarbij zo’n tachtig 

paarden naar Mongolië zijn gebracht. De populatie in Mongolië is nu dermate groot 

dat er voorlopig geen transporten meer plaatsvinden. De herintroductie van de 

Przewalskipaarden is een zeer geslaagd project geworden waar het park trots op is. 

 

Er wordt alleen nog gefokt als er vraag is naar Przewalskipaarden. De fokgroep die 

aan het park is geschonken door Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het 

Przewalskipaard is een grote trekpleister voor het publiek. Om ervoor te zorgen dat 

de groep dieren in het park niet te groot wordt zijn de hengsten gescheiden van de 

merries. De hengst die nog wel in de groep zit is gecastreerd. Het doel om deze 

diersoort weer te introduceren in het wild is behaald. 

 

De otter: de nachtelijke rover. In het Natuurpark verblijven twee soorten otters: de 

Europese otter en de Aziatische kleinklauwotter. De otter is een roofdier dat zowel 

op het land als in het water leeft. Alle ottersoorten zijn slank gebouwd en hebben 

een brede, iets afgeplatte kop met kleine oren en ogen. Hun tanden en kiezen zijn 

venijnig scherp en hun voornaamste wapens. 

 

De Europese otters zijn afkomstig uit dierentuinen in Europa. Vanaf 1988 is de 

otter uitgestorven in Nederland. Sinds 1994 zijn er in het huidige ottergebied 



Europese otters geplaatst. Dit was een project in samenwerking met Aqualutra en 

een aantal dierentuinen. Om de Europese otter te herintroduceren in het wild zijn 

de otters opgenomen in het otterstamboek, het Europese fokprogramma voor 

bedreigde diersoorten. De EEP regelt het gebruik en de inzet van de otters uit het 

Natuurpark.  

 

De solitair levende dieren zijn meestal ’s nachts actief. Veel tijd wordt besteed aan 

het zwemmen en duiken maar ook op het land zijn ze veel te zien. Door golvende 

bewegingen met hun lichaam te maken bewegen ze zich door het water. De vacht 

van otters is waterafstotend zodat ze lang in het water kunnen blijven. 

 

De Aziatische kleinklauwotters worden naast Europese otters in het park 

gehouden. Deze dieren zijn erg nieuwsgierig en hierdoor goed te zien door 

bezoekers. De Aziatische kleinklauwotters zijn overdag actief en brengen veel tijd 

door met spelen. Ze zijn namelijk erg sociaal ten opzichte van soortgenoten. De 

kleinklauwotters is de kleinste ottersoort en wordt slechts vijftig cm lang. 

 

De das: een schuwe verschijning. Het was oorspronkelijk de bedoeling met de 

dassen te fokken om ze later in de vrije natuur uit te kunnen zetten. Ze zouden ook 

vrij in het park kunnen leven. Het natuurpark werd echter niet beschouwd als een 

geschikt leefgebied voor de dassen. De samenwerking met de Stichting Das en 

Boom is hierdoor gestopt. Er wonen nog altijd twee dassen in het park. Omdat ze 

vooral ’s nachts actief zijn is het moeilijk om ze te zien. Het is ook moeilijk vast te 

stellen of de dassen jongen krijgen. 

 

De bever: een echte zwerver. De bever is het grootste knaagdier in Europa. Dat het 

een knaagdier is laat hij zien door met zijn beitelvormige voortanden bomen om te 

knagen. Dit doet hij om de knoppen, twijgen en bast van de bomen te kunnen eten. 

Hierdoor laat de bever sporen achter die wijzen op zijn aanwezigheid. Ook in het 

Natuurpark zijn er veel beversporen te zien. Het knagen aan en vellen van bomen 

zorgt voor verjonging van het bos. De takken die de bevers afknagen worden 

meegenomen en gebruikt voor het maken van een burcht. Zijn brede, platte 

geschubde staart wordt gebruikt als roer bij het zwemmen en als steun bij het 

staan. Vooral in de schemering zijn bevers het best te zien. De uitstekende 

zwemmers zijn wat onbeholpen op het land. 

 

Vroeger kwam de bever voor in heel Nederland maar in 1826 is de laatste bever 

gedood. Anderhalve eeuw later is hij opnieuw en succesvol uitgezet in de Biesbosch 

en de Gelderse Poort. Natuurpark Lelystad vormt een uitstekende leefomgeving en 

is één van de fokstations voor het nationale beverfokprogramma. Sinds 1988 

wonen de bevers in het park en ze hebben zich goed voortgeplant. Enkele bevers 

wisten in 1991 te ontsnappen en leven nu in vrijheid buiten het natuurpark. Ze 

doen het bijzonder goed buiten de grenzen van het Natuurpark. 

 

In 1994 is er voor de fokgroep een nieuw verblijf gemaakt, welke optimaal is voor de 



soort. In Flevoland hebben zich inmiddels op verschillende plaatsen bevers 

gevestigd. Naar verwachting leven er nog zo’n twaalf bevers binnen de afgezette 

gebieden in het park. Daarnaast leven er waarschijnlijk een gelijke hoeveelheid 

bevers in vrijheid in en om het park. Het beverproject kan dankzij het uitbreken 

van een aantal dieren worden beschouwd als een geslaagd project. 

 

Ooievaars zijn krachtige vliegers die met gestrekte hals en hangende poten 

rondzweven. De vleugels hebben een spanwijdte van ongeveer twee meter. De 

ooievaars nestelen op de hoge palen die hiervoor zijn neergezet. Vaak staan ze hier 

op één poot op de uitkijk. Wanneer de vogels opgewonden zijn maken ze een 

klepperend geluid met hun snavels. 

 

De populatie ooievaars in Nederland was in 19969 zo klein dat men zich inzette om 

de ooievaar weer te kunnen herintroduceren. Op meerdere plaatsen in het land was 

de fok van ooievaars een succes. Het Natuurpark is in 1997 begonnen met het 

houden van negen ooievaars in een vliegkooi. Samen met hun nageslacht mochten 

de ooievaars in de zomer van 2000 worden vrijgelaten. Een aantal van de jonge 

ooievaars is weggegaan op trektocht naar het zuiden. De oudere dieren zijn 

standvogel geworden en zullen hier blijven. Er wordt nu geprobeerd om de ongeveer 

dertig aanwezige ooievaars en hun jongen volledig zelfstandig te maken. Het 

bijvoeren wordt daarom langzaam afgebroken. 

 

Het Pater Davidshert: een goede zwemmer. Het Pater Davidshert werd in 1865 

ontdekt door de Franse missionaris en ontdekker pater David. Hij was op reis naar 

China waar het dier bedreigd werd door de jacht. Pater David observeerde de 

laatste groep wilde herten die naar hem vernoemd zijn. Rond 1920 werden alle 

overgebleven herten uit Europa verzameld en is men begonnen met deze soort te 

fokken. 

 

In 1981 verschenen de eerste acht Pater Davidsherten in het Natuurpark. Het dier 

heeft een opvallend gewei dat achterstevoren op zijn kop lijkt te staan. Het is het 

enige hert dat het vermogen heeft om twee keer per jaar zijn gewei af te werpen. 

Pater Davids herten zijn goede zwemmers en zijn vaak te vinden in de buurt van 

water en moeras. Bij aankomst in het Natuurpark voelden ze zich zo op hun gemak 

dat ze behaaglijk door de modder gingen rollen. Het aantal Pater Davidsherten in 

het Natuurpark is inmiddels gegroeid tot een groep van vijfendertig volwassen 

dieren met hun jongen.  

 

Edelherten worden ook wel roodwild genoemd vanwege hun roodkleurige vacht in 

de zomer. Deze herten hebben een trotse, statige houding die bij de mannetjes 

wordt versterkt door hun gewei. Elk jaar wordt het gewei groter en 

indrukwekkender. Edelherten leven in roedels. Ze zijn vooral ’s nachts actief. 

Overdag liggen ze vaak in de schaduw te rusten. De bijna dertig edelherten hebben 

een groot leefgebied in het Natuurpark dat zij delen met de elanden. Hun oude 

leefgebied in het Centrumgebied bleek te klein en het voedselaanbod was niet 



voldoende voor de aanwezige dieren. Sinds de verplaatsing van de edelherten naar 

een ruimer gebied zijn de dieren meer natuurlijk gedrag gaan vertonen. Ondanks 

hun vrij schuwe karakter is er een grote kans om ze te bewonderen in het park. 

 

De eland: een wildebras. Bodembegroeiing hoort niet bij het voedsel van de eland, 

maar waterplanten wel. Hiervoor gaat hij het water in totdat hij makkelijk bij de 

planten kan. De eland heeft lange poten en een korte nek waardoor hij geen gras 

kan eten, maar genoodzaakt is om de bladeren uit bomen te eten. Opvallend aan de 

eland is zijn handige grijplip waarmee hij hoge blaadjes uit de bomen kan plukken. 

Over het algemeen zijn elanden niet schuw maar bij gevaar gaan ze er in een flinke 

draf vandoor. 

 

In het najaar van 1976 zijn twee elanden bij de rendieren in het verblijf geplaatst. 

Er was te weinig beplanting om een goed leefgebied te vormen voor de elanden. Na 

de nodige moeite is de Kamp veranderd in een betere leefomgeving waarna het heel 

goed ging met deze dieren. In 1988 is de eerste elanden-tweeling geboren. 

Sindsdien zijn er regelmatig jongen geboren. 

 

Een nadeel van de elanden was dat zij nog wel eens de neiging hadden om uit het 

Natuurpark te ontsnappen. Ook het verhogen van de omheining kon ze niet 

tegenhouden want als ze werkelijk wilden ontsnappen dan deden ze dat toch wel. 

Het Natuurpark is de enige plek in Nederland waar elanden worden gehouden 

 

Het wilde zwijn: de veelvraat met een gevoelige neus. In het Natuurpark is de 

aanwezigheid van de wilde zwijnen goed te zien. Met hun gewroet in de grond laten 

ze overal sporen achter. Wilde zwijnen hebben een geweldig goed ontwikkelde neus. 

Ze ruiken voedsel dat een halve meter in de grond zit. Op één dag eet een 

volwassen zwijn wel vier kilo voedsel 

 

De groep zwijnen is vaak te zien; ze zijn niet schuw en komen erg dichtbij. Meestal 

lopen er ook biggen in de groep. Deze zijn onder andere te onderscheiden van de 

volwassenen door het verschil in kleur. 

 

De wilde zwijnen worden hoofdzakelijk in het park gehouden voor het publiek, 

vanwege de grote educatieve waarde van de dieren. Een bezoeker zag immers niet 

vaak een wild dier als het zwijn. In de jaren die volgden zijn er veel jongen geboren. 

Door de grootte van de groep zwijnen is het voor het publiek vaak mogelijk geweest 

om deze dieren te zien. Een groep ook wel ‘rotte’ geheten bestaat meestal uit tien tot 

twintig zwijnen waarvan een groot deel bestaat uit de jongen. 

 

De natuurlijke en waterrijke omgeving van het Natuurpark vormt al jaren een 

uitstekende leefomgeving voor diverse watervogels. Verschillende soorten leefden 

hier in paartjes en zorgden voor nageslacht. Ook ganzen kwamen hier terecht en 

brachten veel jongen groot. Op een gegeven moment waren er zoveel ganzen dat 

men bang was dat zij schade zouden aanbrengen aan de omgeving. Ze moesten 



zelfs worden geleewiekt maar hier is mee gestopt toen er teveel ganzen werden 

gedood door roofdieren. De ganzen zijn zich daarna gaan verspreiden over het park. 

Sindsdien gaat het uitstekend met de ganzen. De voorkomende ganzen zijn de 

grauwe gans, de kolgans, de rietgans en de zeldzame sneeuwgans. 

 

Door het natuurlijke karakter van het park voelen zich ook veel wilde dieren in het 

gebied thuis. Tijdens een wandeling kun je dan ook plotseling oog in oog staan met 

een vos, ree, bunzing of hermelijn. Samen met de talloze vogelsoorten in het park, 

hebben zij de weg naar het park zelf gevonden. 

 

Het Natuurpark is al menig keer in het nieuws geweest. Deze aandacht van de 

media heeft de afgelopen 25 jaar bijgedragen aan een grote naamsbekendheid.  

 

 

Hieronder enkele Nieuwsflitsen uit het verleden. 

 

Grootscheepse zoektocht naar reislustige eland. 

Medewerkers van het Natuurpark, politie en Staatsbosbeheer zochten in 1978 

urenlang naar een ontsnapte eland. De eland was over de omheining gesprongen 

en aan de wandel gegaan. Toen er meldingen binnenkwamen van mensen die een 

raar dier hadden gezien was de zwerver snel gevonden. 

 

Geboortegolven door de seizoenen heen. 

Elk jaar zijn ze er weer... de jonge dieren in het park. Veel diersoorten zetten hun 

nageslacht op de wereld en tonen de bezoekers jaarlijks een mooi tafereel. De 

zwijnen hebben het voorjaar soms op de gekste tijden in hun bol. Soms krijgen zij 

zelfs jongen in oktober. 

 

Overvallers naar het Natuurpark. 

Een truck met een oplegger vol sigaretten werd in 1991 gekaapt door een aantal 

onbekende mannen. De chauffeur werd overmeesterd waarna de truck naar het 

Natuurpark werd gebracht. De chauffeur werd vervolgens vastgebonden aan de 

slagbomen van het park. De daders zagen kans om te ontsnappen toen er een auto 

het terrein op kwam rijden. 

 

Otter verrast in het Natuurpark 

De plotselinge komst van een otter verbaasde de medewerkers in het Natuurpark. 

De otter was niet aangekondigd door de Rijksdienst en er waren dus ook geen 

voorbereidingen getroffen. 

 

Bevers breken uit! 

In 1991 ontsnapten er enkele bevers uit het Natuurpark. Ook buiten de omheining 

wisten de knaagdieren te overleven en zich voort te planten. De wilde bevers zijn 

inmiddels al gesignaleerd in natuurgebieden als het Larserbos en de 

Lepelaarplassen. 



 

Award voor de natuur 

Natuurpark Lelystad kreeg in 1998 de Promotie Award Lelystad. Deze beloning 

werd gegeven omdat Lelystad nationale bekendheid kreeg door de ontwikkeling van 

het park tot een herkenbaar en opvallend natuurelement. 

 

Vroege vogels in het Natuurpark 

Eind 1999 werd het radioprogramma Vara’s Vroege Vogels rechtstreeks 

uitgezonden vanuit Natuurpark Lelystad. Aandacht was er onder meer voor de 

nieuwe eland ‘Kanjer’ die door de Nationale Postcode Loterij aan het Natuurpark 

was geschonken. 

 

Historische momenten herleven 

Groepen en scholen kwamen en komen van verre om mee te maken hoe het was om 

te leven in de prehistorie. Excursies en overnachtingen in de nederzettingen worden 

massaal geboekt. 

 

Natuurpark Lelystad richt blik op de toekomst. Zowel de natuur in het Natuurpark 

als de (beleids)medewerkers van het Flevolandschap ontwikkelen zich. Door het 

groeiende groen, het groeiend aantal dieren en het stijgend aantal bezoekers zal het 

Natuurpark altijd in ontwikkeling blijven. Welke plannen zijn er nu al? Het doel van 

het park is om naast het beheren van een gebied voor bedreigde diersoorten uit 

Eurazië, de natuurlijke ontwikkelingen en de ontspannings-mogelijkheden voor het 

publiek te bevorderen. Het is belangrijk dat de dieren in het park in een natuurlijke 

omgeving kunnen leven waar zij hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Dit is 

niet alleen van belang voor de dieren zelf maar ook voor de herintroductieprojecten 

die in de toekomst zullen plaatsvinden. Het Natuurpark heeft momenteel nog 

ruimte voor een aantal diersoorten.  

 

Voor het publiek is het een ambitie van het park om een functie te vervullen voor 

zeldzame landbouwhuisdieren. Gecombineerd met goed zichtbare diersoorten in het 

Centrumgebied zou dit een mooi beeld scheppen voor de bezoekers. Het is de 

bedoeling dat de bezoekers een wandeling door het park gaan zien als een soort 

ontdekkingstocht waarin de dieren kunnen worden gezien en kennis kan worden 

vergaard over de flora en fauna in Flevoland en Nederland. 

 

Het is een ambitie om meer dieren terug te brengen in hun natuurlijke 

leefomgeving maar ook om meer nieuwe natuurgebieden te laten ontwikkelen. Zo 

kunnen de dieren zich verplaatsen naar andere gebieden. Aangezien de landbouw 

steeds minder grond nodig heeft komt er politiek gezien ruimte vrij voor de 

ontwikkeling van natuur- en recreatiegebieden. Er wordt gezocht naar afwisseling 

in het Natuurpark om het publiek in de toekomst iets te kunnen bieden dat wijst 

op de natuurlijke aspecten van het park. Door het ontwikkelen van het 

bezoekerscentrum zou het kunnen groeien tot een uitgebreide informatiebron over 

de natuur en de verschillende landschappen. 



 

Bij de toekomstvisie ligt de nadruk op het verbeteren van de kwaliteit van de 

natuur van de fokprogramma’s en de herintroducties. Het betrekken van het 

publiek is belangrijk maar ook de bereikbaarheid voor iedereen inclusief planten en 

dieren. Het ontwikkelen van de bestaande natuur en van nieuwe gebieden zal 

worden doorgezet waardoor de verspreiding van organismen over heel Flevoland 

werkelijkheid zal worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe hart van Nederland 
 

 

 

 

Ruim een halve eeuw geleden was de provincie Flevoland een onderdeel van de 

Zuiderzee. Stukje bij beetje werd het land drooggelegd en ingericht. Nu is het een 

volwaardig onderdeel van Nederland met dorpen, steden, wegen, boerderijen, 

recreatiegebieden. Het bijzondere is echter dat ieder onderdeel in een relatief korte 

periode tot in detail op de tekentafel is ontworpen. Toch ziet de Noordoostpolder, 

drooggelegd gedurende de Tweede Wereldoorlog er heel anders uit dan het eind 

jaren zeventig drooggelegde Zuidelijk Flevoland en is Emmeloord niet te vergelijken 

met Zeewolde. De inrichting van Flevoland is een afspiegeling van de 

maatschappelijke ontwikkeling in de tweede helft van de twintigste eeuw. 

 

Lelystad is een jonge middelgrote moderne gemeente. Lelystad: hoofdstad van de 

provincie Flevoland is in oppervlakte de grootste gemeente van Nederland. Lelystad: 

vernoemd naar de grote inspirator van de Zuiderzeewerken werd in 1948 op de 

kaart gezet. De stad in het hart van het IJsselmeergebied moest het gewestelijk 

centrum worden van de polder omringd door de vier verzorgingscentra Emmeloord, 

Dronten, Zeewolde en een kern in de Markerwaard. De grote stedenbouwkundige 

uitdaging: een nieuwe stad te ontwerpen werd in 1959 door de minister gegund aan 

prof. C van Eesteren. Hij was op dat moment één van de belangrijkste Nederlandse 

stedenbouwkundigen. De Delftse School stedenbouw had hiermee in de polder 

definitief plaatsgemaakt voor het Nieuwe Bouwen. De opgave was niet eenvoudig. In 

tegenstelling tot de dorpen in de Noordoostpolder waar een tot in detail 

uitgeschreven programma van eisen aan ten grondslag lag was het ontwerp van 

Lelystad een open opgave. Van Eesteren ontwierp een plan voor vijftigduizend 

inwoners dat zou kunnen uitgroeien tot honderdduizend inwoners. Om de eerste 

bewoners niet te lang in een bouwput te laten wonen moest dit plan in korte tijd 

worden uitgevoerd. Financieel en praktisch was dit niet uitvoerbaar waardoor het 

plan van Van Eesteren niet werd goedgekeurd en hij uiteindelijk in 1965 als 

adviseur zou vertrekken. Na een structuurplanwijziging van De Bruin, Van 

Embden, Kuiper en Hofstee werd pas in 1978 het definitieve structuurplan 

ontworpen door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders goedgekeurd. Gevolg was 



dat de bouw van de stad begon voor een uitgewerkt structuurplan op tafel lag. 

 

Het structuurplan voor Lelystad is gebaseerd op het plan van Van Eesteren. Als 

aanhanger van het Nieuwe Bouwen speelde in zijn plan scheiding van de functies 

wonen, werken, recreatie en verkeer een belangrijke rol. Drager van het plan was 

een grootschalig rechthoekig patroon van verhoogd aangelegde autowegen. 

Voetgangers en fietsers zouden hier ongehinderd onderdoor geleid kunnen worden. 

Omdat dit financieel niet haalbaar was is het systeem omgedraaid. De bruggen die 

de beide zijden van de autowegen met elkaar verbinden zijn karakteristiek voor 

Lelystad. Het centrum van de stad was oostwest georiënteerd langs de 

verbindingsroute van Zwolle naar de toekomstige Markerwaard. In het 

structuurschema van De Bruijn, Van Embden, Kuiper en Hofstee werd het plan 

van Van Eesteren aangepast. Een belangrijke wijziging was de verdraaiing van de 

hoofdas van oostwest naar noordzuid. Dit kwam voort uit de nieuwe 

overloopfunctie vanuit de Randstad waardoor de verbinding met Amsterdam via 

Zuidelijk Flevoland belangrijker werd dan met Noord-Holland via de Markerwaard. 

In het definitieve structuurplan van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders heeft 

deze as een belangrijke functie gekregen. Belangrijkste discussiepunt was de vraag 

hoe de stad in iedere groeifase afgerond geheel kon vormen. Dit probleem werd 

opgelost door de mogelijkheid van een lineaire groei van de centrumzone langs de 

noordzuid as waar de woonwijken tegenaan werden gelegd. Belangrijke 

discussiepunt bij de uitwerking van de plannen was de vraag hoe stedelijkheid kon 

worden gecreëerd. Lelystad moest een ‘stad in wording’ zijn die zich vanaf het begin 

van de bouw zou onderscheiden van Dronten en Emmeloord.  

 

Daarnaast moest een manier worden gevonden om bewoners met velen naar dit nog 

slecht toegankelijke gebied te trekken. Uitgaande van de woonwensen van de 

toekomstige bewoners kreeg hoogbouw geen kans. Het toverwoord was laagbouw, 

grondgebonden woningen met een tuin. Door de toepassing van schuine 

pannendaken zou Lelystad volgens de stedenbouwkundigen het zoveelste dorp in 

de polder worden. Platte daken daarentegen zouden de stedelijkheid accentueren. 

Om de aantrekkelijkheid voor de toekomstige polderbewoners verder te verhogen 

werden de woningen voorzien van een noviteit in de sociale woningbouw: centrale 

verwarming. 

 

De eerste twee woonwijken zijn aan weerszijden van het winkelcentrum Lelycentre 

gebouwd dat nog in de oostwest georiënteerde as van Van Eesteren lag. De eerste 

wijk ten noorden van het winkelcentrum had een hogere woondichtheid dan elders 

in de polder: 30 woningen per ha. De eerste woningen zijn opgeleverd in 1967. Zij 

zijn gegroepeerd rond parkeerhofjes waar zowel de voordeuren als de schuren en 

garages uitkomen. De scholen liggen verspreid in de groene middenruimten. Twee 

jaren later startte de bouw van de wijk ten zuiden van het winkelcentrum. Deze is 

anders van opzet. De wijk bestond voornamelijk uit eengezinswoningen; niet aan 

parkeerhoven maar langs rondgaande straatjes ongeschikt voor doorgaand en snel 

rijdend verkeer. Wandelroutes en speelplaatsjes bevonden zich aan de achterzijde 



van de woningen. De scholen en sportaccommodaties werden in groepen 

bijeengebracht. 

 

Het eerste centrumgebied: Lelycentre bestaande uit winkels en bedrijven is 

oorspronkelijk op twee niveaus gebouwd. Fietsers en wandelaars die vanuit de 

woonwijken over de brug het centrum binnenkwamen zouden hierdoor op gelijk 

niveau kunnen blijven. Het systeem heeft echter nooit goed gefunctioneerd. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dit niveau enkele honderden meters zou 

worden aangehouden. De entree van het Smedinghuis, het kantorencomplex van 

Rijkswaterstaat op het tweede niveau is hiervan een stille getuige. Ten oosten van 

dit complex zou een gebouw als de Meerpaal in Dronten worden gebouwd. Dit is 

echter niet hier gekomen maar in het nieuwe centrum De Gordiaan. Het 

Smedinghuis heeft samen met het huidige kantoor van het Heemraadschap 

‘Fleverwaard’ al in een vroeg stadium bijgedragen aan de stedelijke uitstraling van 

dit eerste deel van Lelystad. De ‘kustzone’ van Lelystad is volop in ontwikkeling. 

Naast een museale en recreatieve functie worden nieuwe woonwijken aan het water 

gerealiseerd. 

 

Vijf jaren geleden kampte Lelystad met een negatief imago. Om dit te veranderen 

stelde de gemeenteraad een Masterplan op. Dit plan had vijf prioriteiten: 

vernieuwing van het stadscentrum, ontwikkeling van de kust, stadsvernieuwing in 

bestaande woonwijken, groei van de werkgelegenheid en last but not least, actieve 

verbetering van het imago. 

 

Sinds de vaststelling van het Masterplan Versnelde Groei in 1998 heeft Lelystad 

een enorme inhaalslag gemaakt op woningbouwgebied. De afgelopen jaren zijn er 

meer dan 3000 nieuwe woningen gebouwd. De eerste aanzet is hiervoor gedaan met 

de ontwikkeling van bijzondere nieuwe projecten met dure koopwoningen zoals: 

Parkhaven, Bovenwater, Flevo Golf Resort en Villapark Hollandse Hout. Deze 

locaties zijn uitgegroeid tot echte ‘paradepaardjes’ van de woonkwaliteit in Lelystad. 

Daarnaast is de compleet nieuwe Landstrekenwijk met 1.700 koopwoningen 

gerealiseerd en de nieuwe wijk De Landerijen volop in ontwikkeling met uiteindelijk 

nog eens 1.600 koopwoningen.  

 

Een van de meest ambitieuze nieuwbouwprojecten van Lelystad is de vernieuwing 

van het Stadshart. Volgens het onlangs voltooide Masterplan Stadshart wordt in 

het centrum van Lelystad de komende tien jaren uitgebreid met onder andere 

37.000 vierkante meter kantoorruimte, 20.000 vierkante meter winkelruimte, 200 

woningen en 385 appartementen. Naast nieuwbouw worden bestaande gebouwen 

opgeknapt en verfraaid. Een Groene Carré gaat het centrum omringen en er komen 

onder meer een nieuw theater. Het centrale doel van de gigantische operatie: het 

centrum van Lelystad aantrekkelijker, levendiger en gezelliger maken. De realisatie 

van het Stadshart vergt een lange adem. De voorbereidingen duren al enkele jaren 

en het zal nog zeker een jaar duren voordat de eerste veranderingen zichtbaar zijn; 

in 2012 moet het Stadshart gerealiseerd zijn. 



 

De bekende Amsterdamse architect Ben van Berkel gaat het nieuwe theater Agora 

voor het Stadshart van Lelystad ontwerpen. Zijn voorlopig ontwerp is door de 

gemeente Lelystad en projectontwikkelaar William Properties gekozen uit een 

aanzienlijk aantal inzendingen. Van Berkel maakte onder meer naam met zijn 

ontwerp voor de Erasmusbrug in Rotterdam. Ook geeft hij het Mercedes Museum in 

Stuttgart vorm. Het nieuwe theater zal de plaats innemen van het nu nog 

bestaande Agora theater en krijgt zevenhonderdvijfentwintig zitplaatsen. De 

Lelystadse raad stelde vast dat de kosten maximaal twintig miljoen euro mogen 

bedragen. Naar verwachting start de sloop van het huidig pand in 2004 en kan de 

opening van het nieuwe theater plaatsvinden voor de start van het culturele seizoen 

2007-2008. 

 

Het Hilversumse onderzoeksbureau Intomart heeft recent de uitkomsten 

gepubliceerd van het Lelystadse imago-onderzoek. Al in 1998 werd er een 

zogenaamde nulmeeting uitgevoerd die als basis diende voor het opzetten van het 

promotie- en marketingbeleid van de stad. In 2000 werd er vervolgens een tweede 

onderzoek uitgevoerd en in 2002 werd er voor de derde keer onderzoek gedaan naar 

het imago van de Flevolandse provinciehoofdstad. Intomart heeft gebruik gemaakt 

van dezelfde aantallen in het onderzoekspanel en heeft onderzocht in het gelijke 

voedingsgebied als de voorgaande metingen. Daardoor kan er rechtstreeks worden 

vergeleken met voorgaande onderzoeken. Van de tweehonderdzevenenzestig 

gevraagde bewoners van de stad heeft vierenzeventig procent de vragenlijst 

ingevuld. Van zeshonderdveertien gevraagde bewoners van het voedingsgebied heeft 

eenenveertig procent de vragenlijst ingevuld. Beide scores worden door de 

onderzoekers als relatief hoog gekenschetst. Het onderzoek is uitgevoerd van 

februari tot en met april onder personen tussen vijfentwintig en vijfenveertig jaren; 

wonend in een straal van negentig kilometer rondom Lelystad en met een 

bovenmodaal inkomen. Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte bewoners 

vinden dat hun stad zich in de afgelopen jaren positief heeft ontwikkeld. Liefst 

tachtig procent van de inwoners wil de stad zonder enige terughoudendheid aan 

andere mensen als woonplaats aanraden. De naamsbekendheid - een positief 

imago - is van invloed op zaken als de vestigingsresultaten van nieuwe inwoners en 

nieuwe bedrijven. 

 

De vorming van het Erfgoed Centrum Flevoland is een forse stap dichterbij 

gekomen door de intentieverklaring waarin staat dat het Rijksarchief Flevoland, het 

Nieuw Land Poldermuseum en het Sociaal Historisch Centrum Flevoland willen 

gaan fuseren. Het erfgoed Centrum is de centrale plaats waar het overgrote deel 

van de Flevolandse historische collecties en archieven worden samengebracht en 

voor een groot publiek toegankelijk worden gemaakt. De nieuwe instelling vormt in 

de toekomst, zowel organisatorisch als bouwkundig een combinatie met het al 

bestaande Nieuw Land Poldermuseum. 

 

Het kabinet Balkenende komt zijn afspraken niet na. Onder het vorige kabinet zijn 



tussen regering en kamer sluitende afspraken gemaakt over de aanleg van de 

Hanzelijn. Intensief overleg, lobby en aangenomen moties in de Tweede Kamer 

deden het kabinet Kok besluiten de aanleg te starten in 2004 zodat er in 2009 een 

railverbinding zou zijn van Amsterdam via Almere, Lelystad, Dronten en Kampen 

naar Zwolle. De bestaande Flevolijn zal worden uitgebreid met een Hanzelijn vanaf 

het huidige eindstation Lelystad. 

 

Lelystad Airport: toen nog een vliegveld voor de kleine luchtvaart, met af en toe een 

zakelijke charter. In de toekomst een drukbevlogen Business Airport, met vanaf 

2003 zo’n zesduizend vliegbewegingen per jaar. En dat niet alleen. In datzelfde jaar 

is Lelystad Airport ook de trotse thuisbasis geworden van het Nationaal 

Luchtvaartthemapark Aviodome. Mede dankzij de ruimte in de Flevolandse polder 

zal het nieuwe Aviodome veel activiteiten buiten organiseren. Hierbij koppelt het 

educatie aan spectaculair amusement. 

 

Na een afwezigheid van acht jaren stond de Airshow Lelystad weer op de 

luchtvaartkalender. Zaterdag 31 augustus trok de tiende editie van deze show op 

de Luchthaven Lelystad naar schatting vijfentwintigduizend belangstellenden die 

getuige waren van een internationaal getint programma. De airshow werd 

georganiseerd rond het thema ‘Luchtvaart en Veiligheid’. Zo kort na de ramp op een 

militair vliegveld nabij Lwow in de Oekraïne was dit thema zeer actueel. In de 

ochtenduren genoot het publiek van de verschillende toestellen in de static-show 

en de binnenkomende vliegtuigen. Veel aandacht kregen de verschillende 

hedendaagse en klassieke warbirds. De Britse RAF presenteerde een Jet Provost, de 

Zwitserse luchtmacht vloog de P2 en de PC-7 voor en daarnaast waren de 

Nederlandse Supermarine Spitfire MK 1X, een tweetal P51-D Mustangs en een B-

251 Mitchel bommenwerper aanwezig. De laatste drie toestellen hebben hun 

sporen verdiend in luchtgevechten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Spectaculair 

waren de uit Zweden afkomstige Douglas A26 Invader bommenwerper en de in 

België geparkeerde Douglas Skyraider. De laatste deed tijdens de Koreaanse oorlog 

dienst aan boord van US-vliegkampschepen. 

 

File op een doordeweekse dag langs de Flevolandse kust. Tot de opening een 

ongewoon verschijnsel. Sinds de opening van Batavia stad: het eerste Outlet Centre 

van Nederland is het op de wegen naar Lelystad wel vaker druk. ‘Op de dag van de 

preopening kwamen 50.000 mensen een kijkje nemen’, vertelt dhr. Rombouts, 

directeur van Batavia stad. ‘Ook de dagen erna was het met 15.000 bezoekers 

spitsuur’.  

 

Tot het eind 2004 loopt de actie ‘Een ton voor water’ in Flevoland. Met de aanschaf 

van zo’n regenton bespaart u drinkwater en levert u bovendien een bijdrage aan 

projecten om de watervoorziening in ontwikkelingslanden te verbeteren 

 

Sinds kort is de provincie een echt Flevolands kookboek rijker. ‘Flevolandse 

Favorieten’ is een kookboek met vijfennegentig typisch Flevolandse gerechten, 



gemaakt met producten uit de provincie gecombineerd met verhalen en gedichten 

over boerderijen in Flevoland. De recepten en verhalen zijn samengesteld door de 

Werkgroep van de Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen Flevoland. 

 

Prehistorische Nederzetting in Natuurpark Lelystad... op het nieuwe land. Terug 

naar oude tijden... naar de oertijd. In 1966 werden potscherven en oude 

bewoningsvormen ontdekt bij de afgravingen in de buurt van Schokland. Deze op 

rivierduinen onder de klei van Schokland aangetroffen resten bleken afkomstig van 

een cultuur die de overgang moet hebben gevormd van een jagersleven naar het 

boerenbestaan. Een cultuur die zo’n 4300 jaar v. Chr. langs de oevers van de 

Overijsselse Vecht bij Schokland tot ontwikkeling kwam. Toen de zeespiegel steeg, 

moest deze cultuur het veld weer ruimen. De opgegraven steenvondsten hebben 

bijgedragen aan de oprichting van Stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland. 

 

Op 3 oktober komt de staatssecretaris van financiën Steven van Eijck de officiële 

overdracht bezegelen van het gigantische opslagdepot van de Nederlandsche Bank 

op het bedrijvenpark Larserpoort. Daar zijn in de afgelopen jaren vele miljoenen 

euromunten opgeslagen voordat eind 2001, begin 2002 de distributie begon. Nu is 

het gebouw de opslaglocatie voor het ingenomen oud-Hollandse muntgeld. 

Indrukwekkende machines maken van de dubbeltjes, stuivers, kwartjes, guldens 

tot de meer zeldzame vijftig gulden munten ‘wokkels’ die vervolgens gedoseerd 

worden aangeboden bij de smelterijen. Die dosering is nodig om de 

wereldmarktprijs van koper, nikkel en zilver niet teveel te beïnvloeden. De 

Nederlandse Munt huurt het pand nu ten met 2004. Naast het verwerken van de 

vele tonnen aan oud muntgeld wordt er gewerkt aan het inpakken en distribueren 

van rollen euromunten die als kasgeld dienen voor horeca en middenstand. 

Projectleider Erik van Schouwenburg daarover: ‘het verwerken van ons voormalig 

geld is een immens karwei. Het hele gebouw staat vol met kratten waarin de 

verschillende muntsoorten gesorteerd zijn opgeslagen. Wij hebben nog wel even een 

klus te klaren. Ook voor het aanmaken van rollen euromunten voor de detailhandel 

hebben we speciale machines in huis.’ Na 2004 gaat het pand over in handen van 

de Rijksgebouwendienst. Zoals het er nu uitziet zal het Rijksmuseum Amsterdam 

een deel van het pand gaan benutten als depot voor haar voorraad kunstschatten; 

en daarnaast zal het ministerie van justitie een deel van het pand in gebruik nemen 

als archief voor dossiers van afgehandelde strafzaken. Beide instanties kozen voor 

het voormalige Euromunten Opslagdepot vanwege de goede beveiliging en vanwege 

de klimaatbeheersing. 

 

Het Nederlands Instituut voor Scheeps- en Onderwaterarcheologie (NISA) in 

Lelystad is een opmerkelijker aanwinst rijker. Een gespecialiseerd duikteam heeft 

in een scheepswrak in het stroomgebied voor de rede van Texel begin augustus 

2002 een bronzen bel gevonden uit de zeventiende eeuw. Veel handelsschepen uit 

Amsterdam (het Noordzeekanaal was er nog niet) voeren destijds vanaf het IJ, om 

Pampus, via de Zuiderzee naar de rede van Texel. Daar werden de laatste inspecties 

uitgevoerd, water, fruit en vers voedsel aan boord genomen alvorens de verre reis 



over zee te beginnen. 

 

Het duikteam van het NISA waarvan de onderwaterarcheologen deel uit maken trof 

deze zomer maar liefst elf wrakken aan op de bodem van de Westelijke Waddenzee 

en het gebied rondom de zandplaat de Razende Bol. In de zestiende, zeventiende en 

achttiende eeuw zonken honderden schepen in vliegende stormen in dat gebied. 

Aan boord bevinden zich vaak verschillende waardevolle en voor de Nederlandse 

cultuurhistorie bijzondere voorwerpen. De scheepswrakken (houten schepen) 

worden bedreigd door de paalworm, de krachtige stroming in het gebied en de forse 

sleepnetten van de zeevissers. 

 

De gevonden carillonklok is eenenzestig cm hoog en heeft een gewicht van honderd 

tweeëndertig kg. De bel is in Amsterdam gegoten door de beroemde klokkengieters 

ooit, de broers Francois en Pierre Hemony afkomstig uit Lotharingen. De bronzen 

klok was onderweg naar een nog steeds onbekende opdrachtgever. Hij werd 

gevonden in een wrak dat in 1658 verging. Conservator Toon de Boer vertelt: ‘het is 

een zaak om te achterhalen wat de bestemming van het schip was en om de 

historie van het scheepswrak te beschrijven. Van dit schip kunnen we al met enige 

zekerheid vaststellen dat het in de winter is vergaan want er zijn dikke gevoerde 

leren en wollen wanten gevonden’. De carillonklok is te zien in het Nationaal 

Scheepshistorisch Centrum in Lelystad. 

 

De gemeente Lelystad heeft een intentieovereenkomst getekend met Grondmij 

Vastgoed Ontwikkeling BV en Fernhout Projectontwikkeling voor de ontwikkeling 

van een overslagterminal aan de boorden van het IJsselmeer. In een volle 

collegekamer in het stadhuis van Lelystad zetten partijen hun handtekening onder 

de overeenkomst die zal uitmonden in een ontwikkelingsplan voor een dergelijke 

terminal ten noorden van de Houtribsluizen. De drie partners hebben vastgelegd 

dat er een gezamenlijk onderzoek start naar de financiële, ruimtelijke en 

economische haalbaarheid van een overslagterminal in het nog te ontwikkelen 

gebied Flevokust nabij de Electrabel Flevocentrale. 

 

Lelystad, hoofdstad van de twaalfde provincie dankt haar naam aan ir. Cornelis 

Lely, die als minister van Waterstaat en transport in het begin van de twintigste 

eeuw verantwoordelijk was voor de plannen tot de drooglegging van de Zuiderzee. 

Naast de naamgeving aan de stad werd Cornelis Lely geëerd door een fraai bronzen 

beeld van de in Frankrijk woonachtige Nederlandse kunstenaar Piet Semeijn Esser. 

Dat beeld heeft nu een plaats gekregen aansluitend op de visie van Lely die mag 

worden gekarakteriseerd als ‘gedurfd en doortastend’. Op het Stadhuisplein in het 

hart van de stad was (intussen verplaatst) een zuil van vierendertig meter hoog 

gerealiseerd naar een ontwerp van de Amsterdamse kunstenaar Hans van 

Houwelingen. De zuil, uitgevoerd in beton en bekleed met vulkanisch basaltsteen 

heeft een conische vorm en boven op deze zuil is het beeld van ir. Lely geplaatst 

uitkijkend over ‘zijn’ stad en het werk dat door zijn inzet tot stand kwam. Lelystad 

treedt met dit gedurfde en spraakmakende kunstproject in het voetspoor van haar 



naamgever. 

 

Vrijdag 28 juni kwamen vele genodigden in het stadhuis van Lelystad om getuige te 

zijn van het plaatsen van het beeld. Een honderd ton zware kraan, de joystick 

bestuurd door burgemeester Chris Leeuwe tilde het bronzen beeld (dat voordien 

een plaats had op het Agoraplein) naar zijn hoge plaats en medewerkers van Reef 

Infra BV, de bouwers van de zuil bevestigden het daar. Onder goedkeurende 

blikken van een dochter en kleindochter van Piet Semeijn Esser kwam ir. Cornelis 

Lely op zijn welverdiende voetstuk. Een belangrijke eerste stap werd gezet in de 

volledige revitalisering (herziening) van het Lelystadse stadscentrum.  

 

Wanneer u op dit moment Lelystad bezoekt zult u tevergeefs zoeken naar het 

standbeeld van Lely op zijn vierendertig meter hoge plaats. Op verzoek van de 

kunstenaar is het standbeeld van zijn zuil verwijderd en is de zuil afgebroken.  

 

Bas Jan van Bockhove (1950) is sinds 23 mei 2002 lid van de CDA (Tweede 

Kamerfractie). De afgelopen twaalf jaar was hij wethouder in Lelystad. In de Tweede 

Kamer houdt hij zich onder meer bezig met wonen en huurbeleid, ruimtelijke 

ordening en onderwijs. Van december 1985 tot juni 1990 was hij fractievoorzitter 

van het CDA in de gemeenteraad van Lelystad. 

 

De Hanzestad Compagnie is enkele maanden na de beslissing om van Kampen 

naar Lelystad te verhuizen, kind aan huis in de nieuwe Bataviahaven. De directie 

van de chartervloot informeert haar relaties daarover als volgt: ‘met trots kunnen 

wij u aankondigen dat de Bataviahaven in Lelystad de nieuwe thuishaven is voor 

een groot deel van onze traditionele zeilvloot. Een thuishaven met een unieke 

centrale ligging. 

 

In Lelystad Zuid wordt momenteel (2002) had gewerkt aan de realisatie van een 

particuliere justitiële jeugdinrichting. De stichting Rentray ontwikkelt en voert 

behandelingen en interventies uit bij jongeren die in aanraking zijn gekomen met 

justitie. De in behandeling genomen jongeren zitten in de leeftijdscategorie van 

twaalf tot drieëntwintig jaar. Zij hebben ernstige gedragsproblemen waarvoor zij in 

deze inrichting worden geplaatst. In de nieuwe inrichting in Lelystad gaat het om in 

totaal honderdtwintig gesloten plaatsen. De nieuwe locatie biedt werkgelegenheid 

aan circa tweehonderd medewerkers. 

 

Ook de dijken van Flevoland, De Blocq van Kuffeler bij Almere tot aan de 

Nijkerkersluis zijn nu getoetst op hun veiligheid. Beoordeeld is of ze de zogenoemde 

superstorm kunnen weerstaan die zich eens in de vierduizend jaar voordoet. 

Slechts op drie plaatsen voldoet de bekleding niet. 

 

Het gaat om de Oostvaardersdijk-Zuid, IJmeerdijk, Gooimeerdijk, Eemmeerdijk en 

Nijkerkerdijk. Dit waren de laatste dijken die nog niet beoordeeld waren door een 

veiligheidstoetsing. Ze werden als laatste getoetst omdat Rijkswaterstaat grote 



delen van deze dijkvlakken nog in de eerste helft van de jaren negentig had 

versterkt. 

 

De dijken moesten toen aan een minder strenge eis voldoen namelijk een storm 

weerstaan die eens in de duizend jaar voorkomt. In 2000 werd besloten dat alle 

dijken langs het Markermeer en z’n randmeren aan een nog strengere eis moesten 

voldoen. De norm werd verzwaard naar eens in de vierduizend jaar. Uit de nu 

uitgevoerde veiligheidstoetsing blijkt dat het meeste van wat in de jaren negentig 

aan de dijken is gedaan ook aan de huidige strengere norm voldoet. De dijken zijn 

hoog en stabiel genoeg. Wel moet er hier en daar iets aan de bekleding worden 

gedaan.  

 

Op de Gooimeerdijk en Eemmeerdijk is het buitentalud in 1994 grotendeels van 

een asfaltbedekking voorzien. Daarover is een laagje grond met gras aangebracht. 

Eén stuk van vier kilometer lengte op de Gooimeerdijk werd toen nog niet 

aangepakt. Daar is de oude bekleding met klinkers blijven liggen. Uit recente 

beoordeling blijkt dat dit stuk niet van voldoende kwaliteit is. Over de wijze waarop 

de verbeteringen op dit gedeelte worden aangebracht moet nog een definitieve 

beslissing worden genomen. Waarschijnlijk komt ook hier asfalt met grond en gras 

erover. In het buitentalud van de IJmeerdijk zijn over een lengte van vier kilometer 

Belgische blokstenen verwerkt, een soort natuursteen. De dikte voldoet net niet en 

een deel van de blokstenen is door weersinvloeden gebarsten wat tot zwakke 

plekken in de bekleding leidt. Alle stenen zullen worden vervangen waarschijnlijk 

door betonzuilen. In de toetsing komt ook naar voren dat de laag stortsteen op de 

Pampusdam iets te licht is. Deze ligt voor het meest zuidelijke deel van de 

Oostvaardersdijk en fungeert als golfbreker. De meest voor de hand liggende 

maatregel is om daaroverheen iets zwaardere stenen te storten. 

 

De Gooimeerdijk wordt onderbroken door de haven bij Almere Haven. Die is zo goed 

afgeschermd door buitendijks gebied dat daar niets hoeft te gebeuren. Volgend jaar 

staat gereserveerd voor het maken van de Milieueffectrapportage en overige 

procedures; dat kost tijd. Zoals het er nu uitziet kunnen de dijken in 2005 worden 

aangepakt. 

 

Vanaf 11 augustus 2003 wordt er hard gewerkt aan de Oostvaardersdijk-Noord. 

Dat leidde in de zomer soms tot geluidsoverlast en door de droogte en een 

ongunstige windrichting woei stof van de dijk de tuinen en huizen in van bewoners 

van Lelystad Haven. Naar aanleiding van hun klachten ging de aannemer het stuk 

dijk bij Lelystad Haven besproeien; dit voorkwam opwaaiend stof. Bovendien 

nodigde Rijkswaterstaat bewoners uit om een kijkje te komen nemen bij de 

werkzaamheden aan de dijk zodat zij beter weten wat er gebeurt en waarom de dijk 

wordt aangepakt. 

 

Op een zonnige vrijdagmiddag in november was het zover. Zo’n dertig bewoners 

vervoegden zich bij de keet van Rijkswaterstaat bij Lelystad Haven voor een film en 



presentatie over het hoe en waarom van de werkzaamheden aan de dijk. Daarna 

reden zij in twee busjes over de dijk en werden er enkele stops gemaakt. Een aantal 

medewerkers van Rijkswaterstaat was aanwezig om vragen te beantwoorden en 

uitleg te geven. Door de watersnoodramp in 1953 en de hoge waterstanden in de 

jaren negentig zag men in dat de dijken aan strengere eisen moeten voldoen, willen 

de inwoners in die toekomst droge voeten houden. De dijken zullen bepaalde tijd 

afgesloten zijn. Dit leidt tot de vraag of Lelystad Haven in die periode nog wel goed 

bereikbaar is voor de hulpdiensten als de ambulance. Lelystad Haven is dan 

namelijk alleen via de Houtribweg toegankelijk. Daar is een ophaalbrug in het 

voorjaar een enkele keer blijven hangen. Men maakt duidelijk dat de oorzaak van 

de storing inmiddels is verholpen. En moet een ambulance over het bouwterrein 

rijden, dan zal de aannemer er alles aan doen om de doorgang te bevorderen. 

 

Over de noodzaak van de dijkversterking zegt hoofd afdeling projecten Paul van 

Rijen: ‘het gevoel van veiligheid verschilt per persoon. Op bewonersbijeenkomsten 

in Noordelijk Flevoland over de werkzaamheden aan de dijken kregen we de vraag: 

‘we wonen al dertig jaar in de polder maar er is nog nooit een druppel water over de 

dijk gekomen; waarom dan versterken?’ De superstorm waarvan we voor het gemak 

zeggen dat die eens in de vierduizend jaar voorkomt kan ook morgen komen. Tot nu 

toe is er in Flevoland geen ramp gebeurd. De noodzaak van een dijkversterking 

speelt daarom niet zo sterk. In Zeeland ligt dat anders’.  

 

De genodigden zijn zeer te spreken over deze middag. ‘Ik ben aangenaam verrast’ 

zegt iemand. ‘Ik hoopte wel op zoiets maar dit had ik niet verwacht’. Een ander na 

de rit over de dijk. ‘Ik dacht dat het werk aan de dijk niet opschoot maar dat blijkt 

niet te kloppen.’ 

 

Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied coördineert samen met het Rijk de 

dijkversterking in Flevoland. Rijkswaterstaat maakt de plannen en treft de 

voorbereidingen voor de uitvoering. De medewerkers werken daarbij nauw samen 

met Waterschap Zuiderzeeland en hebben ook regelmatig contact met de Provincie 

Flevoland. De algemene vergadering van het waterschap stelt uiteindelijk 

dijkversterkingplannen vast. De provincie moet daarna als bevoegd gezag de 

plannen goedkeuren. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De Oostvaardersplassen 
 

 

 

 

Bij de drooglegging van Zuidelijk Flevoland in de jaren zestig van de vorige eeuw 

wilde de polder in één hoek niet echt goed droogvallen. Door ingenieurs was daar 

op gerekend. Het probleem van deze natte hoek zou later wel een keer opgelost 

worden. Maar terwijl de rest van de drooggevallen Flevopolder volgens plan werd 

ontgonnen, greep de natuur langs de Knardijk haar kans. Binnen de kortste keren 

ontstond er een zichzelf regulerend ecosysteem, dat met grote belangstelling door 

biologen werd bekeken. In de plassen groeide een rietwildernis die nooit de kans 

kreeg al het water te veroveren, omdat de rietaanwas werd ingeperkt door ganzen, 

die van het jonge riet graasden en zo hun eigen zwemwater openhielden. Maar er 

gebeurde meer. De plassen bleken een enorme aantrekkingskracht te hebben op 

allerlei vogels, die er plotseling de ruimte kregen om zich spectaculair te 

vermeerderen. De ontwikkelingen in het gebied waren indrukwekkend en 

herinnerden aan de oertijd van Holland. Na enige jaren werd besloten deze 

Oostvaardersplassen voorlopig aan te houden als natuurgebied. Inmiddels is die 

status definitief en is het beheer in handen gegeven van Staatsbosbeheer. 

Tegenwoordig bestaat natuurgebied De Oostvaardersplassen uit een nat 

moerasgedeelte van zesendertighonderd hectaren en een droger gedeelte van ruim 

tweeduizend hectaren. In dit laatste deel hebben zich spontaan bomen en struiken 

gevestigd van pioniers als wilgen en vlieren. In  1983 is men begonnen in dit 

verruigende terrein bij wijze van experiment Heckrunderen en konikpaarden uit te 

zetten. Ze zijn er snel verwilderd en hebben zich er succesvol vermeerderd tot vele 

honderden dieren, die zichzelf uitstekend kunnen redden zonder hulp van mensen. 

Inderdaad hebben ze gedaan wat je van grote grazers mag verwachten: ze hebben 

het gebied een open, parkachtige structuur gegeven, die met de vele grote 

hoefdieren sterk doet denken aan sommige Afrikaanse landschappen. Om een 

ander type planteneter aan de runderen en paarden toe te voegen, zijn er in 1992 

edelherten losgelaten. Edelherten lijken in deze kleiige, natte wildernis niet thuis te 

horen, omdat men ze in Nederland niet anders kent dan als dieren van de 

zandgronden. Maar juist in het land rond de plassen met zijn voedselrijke vegetatie 

zijn ze in hun element. Ze hebben zich vermeerderd tot vele honderden. Een 

volgende stap kan zijn dat Staatsbosbeheer wisenten in het gebied loslaat. 



Inmiddels zijn de Oostvaardersplassen tot ver in het buitenland beroemd. Een 

nagenoeg ongerept oerlandschap van die schaal is in het dichtbevolkte West-

Europa uniek. Het is vooral bekend om zijn vogels, met name moeras- en 

watervogels als ganzen, eenden, roerdompen, baardmannen, blauwborsten en 

rallen (naam van een familie van watervogels, waartoe onder andere het 

waterhoentje behoort). Er zijn grote kolonies aalscholvers en lepelaars en er 

broeden de laatste jaren steeds meer en steeds vaker grote en kleine zilverreigers. 

Al vanaf het begin van hun bestaan is het gebied buitengewoon aantrekkelijk voor 

roofvogels, vooral kiekendieven. Elke winter worden ze bezocht door enkele 

overwinterende zeearenden. De hoop is dan ook gerechtvaardigd dat die er zich op 

een dag zullen vestigen als broedvogels. De plassen zijn buitengewoon geschikt voor 

zeearende. Aangemoedigd door al deze ontwikkelingen hebben de beheerders 

plannen opgevat om het gebied uit te breiden met halfwilde randgebieden en met 

een overloop naar de aangeplante bossen in de directe omgeving, die nu nog een 

kunstmatige aanblik bieden, mar die door bosbegrazende hoefdieren veranderd 

zouden kunnen zouden in een natuurlijker landschap. 

 

Om de natuurlijke ontwikkelingen in het gebied zo ongestoord mogelijk te laten 

verlopen, zijn de Oostvaardersplassen nauwelijks toegankelijk. Wel is er een 

wandelpad uitgezet van ongeveer vijf kilometer, waar men verwilderde paarden en 

edelherten kan ontmoeten en dat leidt naar een verhoogd opgebouwde uitkijkhut, 

de Zeearend. Vanachter grote glazen ruiten valt er te genieten van een royaal 

uitzicht over een open terrein waar paarden, runderen en edelherten grazen. Het 

startpunt van deze wandeling is te vinden bij het informatiecentrum van 

Staatsbosbeheer aan de Kandijk. Verder heeft het Staatsbosbeheer rondom het 

gebied gezorgd voor diverse uitkijkpunten. Langs het moerasgedeelte zijn dat 

speciale vogelkijkhutten. Het overige terrein is op een aantal plaatsen te overzien 

vanaf uitkijkheuvels. Vooral vanaf de twee heuvels langs de Praamweg kan in de 

tweede helft van september en begin oktober heel goed de hertenbronst beluisterd 

worden, als de mannetjesherten ’s avonds en ’s nachts hun geburl laten horen. De 

uitkijkpunten bij Almere-Buiten liggen aan een fietspad, maar kunnen ook 

wandelend vanaf het glastuingebied van Almere-Buiten worden bereikt. Dit zijn de 

beste plekken van misschien wel heel Nederland om vogels te zien. Ze kijken uit 

over een brede ‘natuurlijke’ singel waar zich voortdurend water- en moerasvogels 

laten zien, en dat tegen het decor van het achterliggende ‘Afrikaanse’ gebied, waar 

Heckrunderen, konikpaarden en herten lopen te grazen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Przewalski paarden naar Mongolië 
 

 

 

 

Bij ‘transportklaar’ maken één paard dood, transport uitgesteld. ‘Afgelopen 

woensdag’ zo kopt het Lelystads Dagblad, ‘ zijn de in Natuurpark Lelystad groot 

gebrachte Przewalski paarden voor transport naar Mongolië – het oorspronkelijke 

leefgebied van het wilde paard – opgehaald. Zoals ruimschoots in de media werd 

getoond ging het ‘bekisten’ van de paarden niet zonder problemen. Bij deze poging 

heeft één paard het leven gelaten. In plaats van de in totaal negen paarden zijn er 

nu acht op het vliegtuig gezet. 

 

Sinds 1969 zijn deze oerpaarden - één van de voorouders van onze huispaarden – 

in hun laatste leefgebied in het zuidwesten van Mongolië uitgestorven. Het 

Przewalskipaard staat op de lijst van de meest bedreigde diersoorten. Inge en Jan 

Bouman, actieve bestuursleden en alle vrijwilligers van de Stichting Reservaten 

Przewalski Paard zagen hun hartenwens woensdag – na het drama van de eerste 

poging te hebben verwerkt – alsnog in vervulling gaan en hun levensproject tot 

uitvoering komen. De eerste groep van acht, in Nederlandse semi-reservaten 

grootgebrachte Przwalski paarden, vlogen eergisteren vanuit Schiphol naar de 

steppen van Mongolië. 

 

De paarden in Natuurpark Lelystad hebben er meer dan elf jaar doorgebracht. Op 

een leeftijd van ongeveer drie jaar zijn destijds – in 1981 – een hengst en vier 

merries in Natuurpark Lelystad geplaatst. Zij kwamen onder meer uit een 

dierentuin in Keulen, twee uit Engeland, een uit Amerika en een uit Zwitserland. 

Uit deze zogenaamde fokgroep zijn twee merries geboren en een hengst. Alledrie zijn 

ze op een maandje na drie jaar oud. In totaal zijn uit Nederland acht oerpaarden 

overgevlogen. Onderweg heeft de Stichting nog eens acht paarden opgepikt in de 

Oekraïne bij de Krim. In het semi-reservaat Askania Nova zijn deze paarden, net als 

in Lelystad, zonder bemoeienis van mensen opgegroeid. De nakomelingen van de 

tweede en volgende generatie Przewalskipaarden, die in de semi-reservaten geboren 

zijn, gaan nu voor het eerste een leven in het wild tegemoet. Best spannend, want 

het zijn sociale dieren. Ze kunnen daarom niet direct worden uitgezet. Ten eerste is 



het klimaat veel harder dan in Nederland. Ook zullen de paarden eerst aan elkaar 

moeten wennen. De groepen moeten eerst hecht worden. Ze zullen daarom in drie 

groepen, bestaande uit een fokgroep (een hengst en vijf merries) en een 

vrijgezellengroep (vijf jonge hengsten) eerst in een beschermd gebied 

(acclimatisatiegebied) van elk vijfenzestig hectare worden geplaatst. Een ander 

natuurlijk probleem waar paarden geleidelijk aan moeten wennen is de 

aanwezigheid van wolven. Deze beesten vallen in groepen aan en dan zijn met 

name de jonge paarden een gemakkelijk slachtoffer. De oudere, stevige paarden 

weten zich best te handhaven, maar de jongere moeten eerst wat steviger worden. 

De wolven hebben ook een voorsprong in het gebied, omdat ze dit op hun duimpje 

kennen. Het gevaar dat ze paarden in en gevaarlijke situatie drijven is dan groot. 

De paarden die in natuurpark Lelystad zijn opgegroeid zullen het in principe 

moeilijk krijgen, omdat dit het meest beschermde semi-reservaat is. De andere 

reservaten, op de Goudplaat bij het Veerse Meer, in de Ooypolder bij Nijmegen, op 

de Noorderheide tussen Vierhouten en Elspeet en in Sprakel bij Meppen (Dld.) zijn 

zelfs afgesloten voor mensen. 

 

De paarden komen in een veertigduizend hectare groot gebied Hustain Nuruu in 

Mongolië. Het Przewalskipaard is het nationaal symbool van Mongolië. De 

Mongolen zijn dan ook erg blij dat dit dier voor uitsterven is behoed. Het gebied 

Hustain Nuruu heeft de status van reservaat gekregen. De Mongoolse nomaden 

met hun vee mogen het gebied dan niet meer betreden. Daardoor kan de steppe 

behouden blijven. Dat is zeer bijzonder, want de meeste van deze gebieden zijn 

verdwenen door overbegrazing en verworden tot hafwoestijnen en zelfs woestijnen. 

Reden voor de Mongolen om de groep Przewalskipaarden met grote vreugde te 

ontvangen. Ze willen zelfs verschillende volksfeesten organiseren, ter gelegenheid 

van de terugkeer van hun wilde paard. Overigens noemen de Mongolen hun wilde 

paard niet Przwalski paard, maar ‘Takh’. In Mongolië leven evenveel huispaarden 

als mensen. Niet voor niets is daarom het paard het nationaal symbool van het 

land. 

 

In de eerste instantie zou de voormalige USSR de terugreis van de paarden 

financieren, maar sinds de totstandkoming van de GOS, is er geen geld meer, 

ondanks dat dit is toegezegd. Omdat de mensen van de stichting de Mongolen niet 

wilden teleurstellen, hebben zij persoonlijke leningen afgesloten om de ‘verscheping’ 

toch plaats te laten vinden. De overige vijfenzestig Przewalski paarden die nog leven 

in de semi-natuurreservaten en de veulens die nog moeten worden geboren, moeten 

ook voorbereid worden op het leven in het wild. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tot slot 
 

 

 

 

Conclusie: er is geen conclusie. Of het zou deze moeten zijn dat het nieuwe land  

een aantal belangrijke troefkaarten in handen heeft, om in economisch, sociaal en 

cultureel opzicht een sterke positie te verwerven. De toekomst zal moeten leren of 

degenen die nu ieder, zo zeer van hun eigen gelijk overtuigd zijn, de 

verantwoordelijkheid, de beleidskracht, het juiste inzicht, de besluitvaardigheid en 

de bereidheid tot samenwerken zullen kunnen opbrengen, teneinde waar te maken 

wat zij nu elk op hun eigen terrein met zulk een enthousiasme proberen te 

realiseren. 

 

Wij wonen niet meer op het nieuwe land, maar hebben de Flevopolder verwisseld 

voor Amsterdam. Maar dat is een ander verhaal. Ik leef in een nieuwe cyclus in ons 

universum. Zonder het te weten betrad ik een tijdperk van onverbiddelijke chaos. 

Ik dwaalde lange tijd rond in dat rijk van talloze gedachten en dromen. Keer op 

keer probeerde ik de weg terug te vinden naar de harde wereld die ik tot mijn thuis 

had gemaakt. Ik zag een tijdperk van grote nationale verkwisting waarin de 

beroemde rijkdommen opgingen in rook. Ik zag staatsgrepen en oorlogen. In een 

andere tijdstroom wandelde ik over in wegen veranderde beken. Mensen zaten voor 

hun huis te drinken, zich niet bewust van de chaos. Ik liep maar door, urenlang zo 

leek het. Al slapend ben ik verdwaald in een groef van de tijd waar het razend hart 

van mijn problemen zich openbaarde in de gedaante van nachtmerries. De 

nachtmerries kwamen in ons midden tot leven. Een golvende mensenmassa 

veranderde soms in een driftig beest dat alles kapotmaakte en politieagenten 

aanviel. Die verhalen ken ik wel van asielzoekers. Maar hier, in Nederland! Ja, 

hoor, ook hier. De massa richtte hun razernij tegen alles waar ze de hand op 

kunnen leggen. De ontaarding van een demonstratie of een feest is werkelijk 

angstaanjagend. De mensen raken helemaal buiten zinnen. Ze vernielen dingen. 

Slaan de voorruiten van auto’s aan diggelen, steken voertuigen in brand, gooien 

stenen door de ramen van winkels en roven de winkels leeg. Hun rumoer raast dan 

door de nacht. De aanhangers van de ene partij keren zich tegen die van de andere. 

In de lucht gromt de donder. Daaronder weerklinkt het kabaal van stenen tegen het 



glas, van botsend metaal, het geschreeuw van mensen die onder de voet worden 

gelopen, van aanzwellende boze stemmen. Ik vluchtte in de wirwar van vechtende 

lichamen. Mijn hoofd deed pijn. Een aanhoudend lawaai snerpte in mijn oren. 

Waar ik ook keek was de geestenwereld in beroering. De lijken in het beekje achter 

het opvangcentrum leefden nog een beetje. Ze deinden mee op het ritme van de 

wind. Ik bonkte met mijn hoofd tegen een muur om orde te scheppen in mijn 

visioen. En toen begon ik pas echt dingen te zien. Een priester in een rood gewaad, 

die een beeld van de bloedende christus droeg en huilde omdat de wereld zijn 

boodschap verkeerd uitlegde. Rode schepsels met enorme buiken. Rode mensen die 

winkels plunderden, dronken van de gestolen wijn, gillend in de vlammen. 

  

Ik knipperde met mijn ogen en bevond me in een andere ruimte boven de 

gouverneur. Hij zat ineengedoken aan de voet van afbrokkelende rode muren. Hij 

was de banneling van de werkelijkheid. Bang. Omringd door rode geesten. 

Voortgelokt door de doden. Met gebogen hoofd op weg naar zijn voertuig. Een 

speciale troep geesten volgde de gouverneur. Ze verwonderden zich over het 

lichtgevende engelenstof op zijn lichaam. De verheven leider stapte in zijn auto, 

maar de menigte sloeg de voorruiten kapot en kantelde het voertuig. De 

politieagenten haalden uit naar de mensen. Ranselden de bezeten jongeren. 

Knuppelden de toornige mannen. De gouverneur slaagde erin door de oproerige 

mensenmassa heen een konvooi agenten te bereiken, die onmiddellijk een 

beschermend kordon rond hem vormden. De leider werd in een politieauto geduwd 

die met loeiende sirenes door de menigte scheurde en mensen omverreed. De auto 

bereikte al spoedig de hoofdweg waar hij geen last meer had van de opstandige 

menigte. De auto had een escorte van zes motorrijders met gillende sirenes. Het 

dichts bij het voortracende voertuig bevonden zich tweekoppige motorrijders met 

zilveren laarzen. 

 

De wind was geheimzinnig en verkoelend. Hij zuiverde de lucht van de doden, 

maakte korte metten met hun opstandige humor en wraakzuchtige verschijning. 

Hij blies me langs de wegkruisingen, door onze straat, naar huis. De wind herstelde 

de rust in de wereld. Hij maakte een einde aan de transformaties. Hij liet de 

dromen ophouden. Hij bracht de razernij tot bedaren. Hij verkoelde onze geesten. 

En hij voerde me onder zijn hoede naar huis. De wind beschermde me tegen de 

gigantische gevelde schaduwen en tegen de silhouetten van luisterende bomen. De 

machthebbers van het tijdperk herschreven onze levens, ver verwijderd van de 

plekken waar onze werkelijkheden worden gemaakt. Ik begon mezelf als hypocriet 

te beschouwen. Ik begon mezelf in te beelden dat ik een lastig kind was geweest en 

dat ik in mijn lafheid had samengespannen tegen de autoriteit. En voor het eerst 

begon ik de geschiedenis te zien als een droom die wordt herschreven door degenen 

die weten hoe ze informatie van het geheugen kunnen veranderen. Ik begon de 

geschiedenis te zien als een verzinsel, als een schaduwrealiteit, een realiteit die ik 

nooit als zodanig heb ervaren. Wie leidt mijn leven voor mij? 

 

Er schuilt een verhaal van vroeger in alles om ons heen. In mensen en dingen, in 



de huizen waar u dagelijks langs loopt, in een boom vlak voor uw raam, in het 

landschap in de verte. Vaak blijft dat verhaal in het verleden. Het vraagt als het 

ware om door iemand te worden ontdekt en verteld te worden. U treft dan tal van 

bijzonderheden over feiten waarvan u op dit moment geen weet heeft. Het is een 

grote verrassing om te zien hoe lang de negentiende eeuwse ontwikkelingslijnen 

waren. Hoe vroeg bepaalde plannen en ideeën al werden uitgesproken en 

opgeschreven. De mens wordt geconfronteerd met een voortdurend veranderende 

omgeving. Na de symbolische ter aarde bestelling keerde ik terug naar de plek des 

onheils ter ere van de continuïteit van het leven en het voortbestaan van de mythe 

van het eiland. Ik werd lelijk in de schaduw door de hardheid van mijn gezicht. 

Mijn ogen stonden dof. Ik had de lusteloosheid van mensen wiens nachtrust keer 

op keer wordt verstoord. Mijn jeugdig lichaam straalde een diepe zinnelijkheid uit. 

 

Terwijl ik in de kamer zat verscheen er een prachtige gloed om me heen. Uit die 

omhullende gloed klonk een flard wonderschone muziek. Ik luisterde naar de 

puurheid van de muziek en zei heel zachtjes: ‘Vaa, ben jij dat?’ De geest van mijn 

dode vader dook naast me op. ‘Waarom verliezen we de hoogtepunten in ons leven?’ 

vroeg ik. ‘Om hoger of lager te gaan.’ Waarom verliezen we de mooiste dromen van 

ons leven?’ ‘Omdat we vergeetachtig zijn.’ ‘Hoe kunnen we die vergeetachtigheid 

tegengaan?’ ‘Door onszelf te vernieuwen.’ ‘Hoe dan?’ ‘Door om de zeven jaar weer 

kind te worden.’ ‘Zijn we gedoemd onze mooiste dromen te verliezen?’ ‘Ja.’ 

‘Waarom?’ ‘Om ze opnieuw te vinden.’ ‘Hoe dan?’ ‘Door te luisteren.’ ‘Waarnaar?’ 

‘Naar het verdriet of het gelach van de engelen.’ ‘Waar?’ ‘In onszelf.’ De muziek 

klonk nu zwakker. Hoe zwakker ze klonk hoe mooier ze werd. Het was haast 

ondraaglijk. De aanwezigheid van vaa vervaagde. De gloed temperde. Hij liet me 

weer achter, in de donkere kamer, temidden van alle hardheden van de wereld. 

Toen glimlachte hij en was verdwenen. Maar de muziek, waarvan de teerheid in de 

stilte bleef hangen, liet hij me behouden. 

 

Het is een bekend beeld; aan tafel in een doorsnee doorzonwoning bekijk ik het 

fotoboek van de nieuwe polder. Ik herinner me weer het leven van toen. De werklui 

op straat en de marktkooplieden met hun luide roep. De keien in de straat, de lage 

huisjes van de arbeiders en de trotse boerderijen van de rijke boeren. De opvallende 

stilte in het straatbeeld. Waarom is dat allemaal gesloopt? Maar ja... het was de tijd 

van vooruitgang na de wederopbouw. Er kwamen meer kinderen en die wilden 

allemaal wonen. Het gevoel dat de ‘vooruitgang’ is doorgeschoten tot een 

onaanvaardbare kaalslag en de organisatie tot het verdienen van geld wekt bij mij 

een tegenbeweging op. Een halsstarrige opstelling maakt dat ik het verhaal van het 

nieuwe land wil blijven doorvertellen. Ik wil de foto’s geïllustreerd zien van de 

bebouwde omgeving. Het gaat erom dat er wordt nagedacht over de meerwaarde en 

mogelijkheden van een erfgoed binnen de toekomstige situatie. Een ander 

argument is dat de economische globalisering de wereld tot één groot dorp schijnt 

te willen maken. Daardoor raken mensen het normale overzicht van de kleine 

wereld kwijt. Het is niet slecht of conservatief om op te komen voor een lokale of 

regionale identiteit. 
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