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Algemeen 
 

Inleiding 
 
Het jaar 2013 stond geheel in het teken van het 75-jarig bestaan van de 

vereniging. Met twee drukbezochte en interessante symposia, een feestelijke 
jubileumbijeenkomst, een ledendiner, een excursie naar Hoorn en een fraai 

jubileumboek werd aan de viering van driekwart eeuw Genootschap Flevo inhoud 
gegeven. Door deze jubileumactiviteiten richtte de pers een aantal malen de 
schijnwerpers op onze vereniging. Genootschap Flevo is veel dank verschuldigd 

aan hen die die zich hebben ingezet om de jubileumactiviteiten inhoud en vorm 
te geven. 

 
Jubileumboek 
 

In de eerste helft van juni kwam het boek gereed dat Nieuw Land 
Erfgoedcentrum had gemaakt in opdracht van Genootschap Flevo. De auteur, dr. 

R.C. van Diepen, besteedde niet alleen aandacht aan het interessante verleden 
van onze vereniging, maar ook aan de actualiteit en aan de toekomstvisies van 
het bestuur. Bestuursadviseur ir. J.C. de Koning was namens het genootschap 

betrokken bij de begeleiding van het onderzoek van de heer Van Diepen. 
Financieel kon het boekproject in 2013 geheel worden afgewikkeld.  

 
Tijdens de jubileumbijeenkomst op 14 juni werd het eerste exemplaar van de 

publicatie, die de titel In het spoor van Lely. 75 jaar Genootschap Flevo heeft 
gekregen, aangeboden aan dr.ir. Th.F.J. van de Gazelle, hoofdingenieur-directeur 
van Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Voor alle aanwezigen tijdens de 

bijeenkomst en de leden van Genootschap Flevo waren er gratis exemplaren van 
het boek beschikbaar. Dankzij de medewerking van Nieuw Land kregen 

genootschapsleden die niet aanwezig waren op 14 juni de gelegenheid hun boek 
tot eind januari 2014 in Lelystad ophalen. 
 

Archiefinventaris 
 

Genootschap Flevo heeft de archieven die dateren tussen het oprichtingsjaar 
1938 en het einde van 2007 een aantal jaren geleden in eigendom overgedragen 
aan Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad. Voor deze instelling was ons 75-

jarig jubileum een goede aanleiding om deze archivalia te bewerken en door 
middel van een inventaris te ontsluiten. Daarmee krijgt een breed publiek de 

mogelijkheid de documenten van onze vereniging te benutten voor eigen 
onderzoek. De inventaris is te vinden op onze website www.genootschapflevo.nl 
onder de knop ‘Documentatie’. 

 

http://www.genootschapflevo.nl/
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Een aantal stukken uit de genootschapsarchieven werd opgenomen in de 

expositie ‘Standpunt.FL. Discussie over het IJsselmeergebied’, die Nieuw Land in 
zijn Schatkamer inrichtte naar aanleiding van ons jubileum. 
 

Weggewerkte achterstanden 
 

Tussen de verschillende jubileumactiviteiten door werden de achterstanden die 
waren opgelopen in de verslaglegging van de symposia van 2011 en 2012 
weggewerkt. De verslagen van de conferenties ‘Polderleven: een nieuw begin’ (8 

april 2011), ‘Wie is de Flevolander?’ (2 november 2011), ‘Werken aan het 
IJsselmeer. Het Deltaprogramma in het IJsselmeergebied’ (7 juni 2012) en ‘De 

Nieuwe Afsluitdijk. Icoon van veiligheid en duurzaamheid’ (6 december 2012) 
konden alle op de website worden geplaatst; zie onder de knop ‘Publicaties’. 
Daarmee werd het publieksbereik van onze activiteiten aanzienlijk vergroot. 

 
In februari vond de uitbetaling plaats van de financiële ondersteuning die het 

Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland het genootschap had toegezegd voor het 
Symposiumproject 2011. Daarmee kon de boekhouding van de symposia die 
waren georganiseerd in het kader van 25 jaar provincie Flevoland worden 

afgerond. 
 

Leden 
 
De ledenadministratie lag ook dit verslagjaar weer in handen van de secretaris. 

Op 1 januari telde Genootschap Flevo 185 leden, slecht één minder dan waarmee 
het boekjaar 2012 was geëindigd. Per 31 december telde de ledenlijst 219 

namen. 
 

De toename van het ledental was vooral een gevolg van het succesvol koppelen 
van de ledenwerving aan gratis toegang tot de symposia. Daarnaast was het met 
name de voorzitter die zich in zijn netwerk ontpopte als een ware ambassadeur 

van ons genootschap, hetgeen verschillende nieuwe leden opleverde.  
 

Ledenactiviteiten 
 
Symposium ‘Dynamiek in en rond het Markermeer-IJmeer’ op 28 februari 

 
Het symposium over de Markermeer-IJmeerproblematiek was met 113 

deelnemers de drukst bezochte activiteit van Genootschap Flevo in jaren. De 
datum van de conferentie bleek achteraf gezien goed gekozen: onze bijeenkomst 
vulde het ‘gat’ tussen een aantal belangrijke besluiten inzake de ontwikkeling 

van het Markermeergebied. Het feit dat een aantal ‘hoofrolspelers’ als sprekers 
optraden, het gegeven dat de zaal gevuld was met een groot aantal direct 

betrokkenen en de vaardigheid, kennis van zaken en humor waarmee onze 
voorzitter de conferentie leidde, maakten dat het symposium alom als bijzonder 
geslaagd werd ervaren. De gemeente Almere ondersteunde het evenement, 

onder andere door als een goede gastheer op te treden. De Provincie Flevoland 
maakte de vervaardiging van een uitvoerig verslag en de toezending daarvan 
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aan alle deelnemers en aan de genootschapsleden mogelijk. Een digitale versie 

van het verslag is medio januari 2014 op de website van Genootschap Flevo 
verschenen. 
 

Ledenvergadering op 17 mei 
 

De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden bij Nieuw Land Erfgoedcentrum te 
Lelystad, voorafgaande aan de voorjaarsexcursie. Er waren 29 leden en 8 
introducees aanwezig. Voorzitter A.L. Greiner herdacht allereerst de op 3 februari 

overleden oud-voorzitter P. Loos. De jaarstukken 2012 werden goedgekeurd, 
waarna er een nieuwe kascommissie bestaande uit de heren C. Dekker en J. van 

Gelder werd ingesteld. Ook de jubileumviering kreeg nog de nodige aandacht. 
Daarnaast namen de leden afscheid van twee bestuursleden, benoemden ze twee 
nieuwe en mochten drie bestuurders aan een nieuwe termijn beginnen (zie 

hierna). 
 

Excursie naar Hoorn op 17 mei 
 
De traditionele voorjaarsexcursie trok 36 belangstellenden, een aantal dat 

vergelijkbaar was met andere jaren. In dit jubileumjaar was Hoorn het doel van 
deze ledenactiviteit. De busrit vanuit Lelystad eindigde op het Oostereiland, een 

geherstructureerd stadsdeel van Hoorn dat dicht bij het centrum van de oude 
handelsstad is gelegen. Na een lunchbuffet volgde er een ontvangst door het 
gemeentebestuur van Hoorn. Burgemeester dr. G.O. van Veldhuizen en 

wethouder drs. R.J. Louwman vroegen in hun toespraken aandacht voor zowel de 
Hoornse historie als actuele ontwikkelingen. In het tweede deel van de middag 

konden de excursiegangers kiezen uit een bezoek aan het Museum van de 
Twintigste Eeuw, een stadsrondrit met een kleine bus of een wandeling op eigen 

gelegenheid naar de historische binnenstad. 
 
Jubileumbijeenkomst en -diner op 14 juni 

 
Genootschap Flevo werd opgericht op 15  juni 1938. De commissie die de 

jubileumviering had voorbereid, hechtte er veel waarde aan dat de officiële 
herdenking van dit feit precies 75 jaar later zou plaatsvinden. Uiteindelijk werd 
de jubileumbijeenkomst gepland aan de vooravond van de 75ste verjaardag. 

 
Het eerste deel van de bijeenkomst vond plaats in het Smedinghuis, het 

Lelystadse kantoor van Rijkswaterstaat. Op het programma stonden toespraken 
van voorzitter A.L. Greiner, historisch onderzoeker dr. R.C. van Diepen en 
hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland dr.ir. Th.F.J. van 

de Gazelle. Belangrijke onderdelen van het programma waren de presentaties 
van het jubileumboek en van het nieuwe, door graficus Jan Schilder ontworpen 

logo. De heer Van de Gazelle greep onze jubileumviering aan om in het 
Smedinghuis een gerestaureerd kunstwerk van F. van de Ven, dat herinnert aan 
80 jaar landinrichting binnen het Zuiderzeeproject, te onthullen. Een informeel 

samenzijn met koffie/thee en gebak vormde het besluit van het eerste deel van 
de jubileumbijeenkomst. 
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Het tweede deel vond plaats in Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad. Daar 

voerden Nieuw Land-directeur J.A. Agema en afdelingshoofd Collecties en 
Onderzoek mw. drs. W.H.J. van der Most het woord. De laatste memoreerde het 
verloop van het boekproject van Genootschap Flevo en presenteerde de 

inventaris van het genootschapsarchief. Commissaris van de Koning L. Verbeek 
opende vervolgens de Schatkamerexpositie ‘Standpunt.FL. Discussies over het 

IJsselmeergebied’. Speciaal voor de gelegenheid werd er een Flevolands volkslied 
in rapversie ten gehore gebracht. Het tweede deel van de  jubileumbijeenkomst 
werd afgesloten met een feestelijke borrel. 

Het bestuur van Genootschap Flevo mocht in het Smedinghuis 98 leden en 
genodigden verwelkomen. In Nieuw Land waren 113 personen te gast. 

 
’s Avonds meldden zich 36 personen in ‘Etenreis de Batavia’, het restaurant van 
de Bataviawerf. Hier vond een  jubileumdiner voor leden en hun partners plaats. 

De ontspannen sfeer tijdens de maaltijd, de smakelijk bereide gerechten en 
enkele niet van humor gespeende tafelredes maakten dat alle gasten met veel 

voldoening konden terugzien op een bijzondere afsluiting van onze ‘14de juni’. 
 
Symposium ‘Jong zijn in Flevoland’ op 17 oktober 

 
In het Waterschapshuis te Lelystad organiseerde het genootschap zijn laatste 

jubileumactiviteit: een symposium over  jeugdcultuur in Flevoland onder leiding 
van mw. M. Kruider. Het aantal deelnemers bedroeg 61. Vanuit verschillende 
invalshoeken (scholing, arbeidsmarkt, generatieverschillen, welbevinden en de 

digitale wereld) werd het leven van Flevolandse jongeren verkend. Het 
symposium werd ondersteund door Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie 

Flevoland. Het verslag van de conferentie is in januari 2014 definitief 
gereedgekomen. 

 
Bijeenkomst van derden 
 

Het bestuur van Genootschap Flevo lukte het ook in 2013 weer om zijn leden te 
laten uitnodigen voor de Cornelis Lelylezing. Dit evenement, georganiseerd door 

de Stichting Kennistransfercentrum Flevoland, vond plaats op 23 september in 
Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad. Prof.dr. L.A.J.C. Lucassen sprak over 
‘Selectie in de context van migratie’. Coreferent was mw. E. Vriend, auteur van 

het boek Het nieuwe land. Het verhaal van een polder die perfect moest zijn 
(Amsterdam 2013). Een digitaal verslag van beide voordrachten is te vinden op 

de website www.cornelislelylezing.nl. 
 
Bestuur 

 
Tijdens de ledenvergadering op 17 mei werd afscheid genomen van de 

bestuursleden F.D. van Kuik en H.J. Linzel. De eerste, die tussen 2003-2013 het 
penningmeesterschap vervulde, trad af vanwege het voltooien van de statutair 
toegestane bestuurstermijnen, de tweede opteerde niet voor een tweede termijn 

om zo de verjonging van het bestuur mogelijk te maken. Beide heren ontvingen 

http://www.cornelislelylezing.nl/
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uit handen van de voorzitter een ‘Trippenloper’, het exclusieve beeldje voor 

scheidende bestuursleden. 
 
Door de ledenvergadering werden mw. M.E.N. Gauthier en de heer H.M.A. 

Strijbos met algemene stemmen in de ontstane bestuursvacatures benoemd. 
Hiermee werd weliswaar niet de door de heer Linzel gewenste verjonging een 

feit, maar de voorzitter zegde toe hieraan in de toekomst wel te gaan werken. 
 
In het bestuur was reeds in 2012 afgesproken dat de heer Strijbos het 

penningmeesterschap van Van Kuik zou overnemen na diens aftreden in 2013. 
De feitelijke overdracht van de financiële taken vond begin juli plaats. Mw. 

Gauthier werd eind november door de andere bestuursleden tot 
plaatsvervangend voorzitter gekozen. 
 

Tijdens de ledenvergadering werd ermee ingestemd dat drie bestuursleden aan 
een nieuwe zittingstermijn mochten beginnen: de heren A.J. Geurts, A. Gijsberts 

en D. Stellingwerf. De eerste begon met terugwerkende kracht aan zijn nieuwe 
termijn, omdat in 2012 zijn herbenoeming over het hoofd was gezien. 
 

Ir. J.C. de Koning werd in september voor een nieuwe periode van twee jaar in 
zijn functie als bestuursadviseur herbenoemd. 

 
Het bestuur vergaderde in 2013 op 11 maart, 2 september en 25 november. 
Voorzitter, secretaris en penningmeester kwamen enkele malen informeel bijeen. 

In de eerste maanden van het jaar namen ook mw. Gauthier en de heer Strijbos 
als gasten aan dit DB-overleg deel. De plaatsvervangend voorzitter werd vanaf 

eind november opgenomen in het DB, dat sindsdien vier bestuursleden omvat. 
 

Het bestuur bestond op 31 december uit: 
- A.L. Greiner (voorzitter); 
- mw. M.E.N. Gauthier (plaatsvervangend voorzitter); 

- dr. A.J. Geurts (secretaris); 
- H.M.A. Strijbos (penningmeester); 

- mw. H.R. Bogaards-Simonse; 
- A. Gijsberts; 
- A.F.M. Michielsen; 

- D.J. Stellingwerf; 
- mw. J.J.M. Vos-de Koeijer. 

 
 
A.J. Geurts 

Secretaris 


