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Genootschap Flevo 
Jaarverslag 2018 
 
 
Algemeen 
 
100 jaar Zuiderzeewet 
 
Op 14 juni 1918 werd de Zuiderzeewet, waaraan we o.a. de Afsluitdijk, de IJsselmeerpolders, het 
IJsselmeer en het Markermeer te danken hebben, in het Staatsblad gepubliceerd. Om de 
totstandkoming en de gevolgen van die wet te herdenken, heeft het provinciebestuur van Flevoland 
zich beijverd om van 2018 een ‘jubeljaar’ over het Zuiderzeeproject te maken. Genootschap Flevo 
heeft op zijn eigen wijze een steentje bijgedragen aan de viering van het eeuwfeest van de 
Zuiderzeewet. Voorzitter A.L. Greiner en bestuurslid P.C. van Maaren waren door de provincie 
uitgenodigd om als ambassadeurs van het herdenkingsjaar op te treden. Zij en bestuurslid H.R. 
Bogaards-Simonse organiseerden op 14 november een evenement waarin ‘100 jaar Zuiderzeewet’ 
werd verbonden met de historie en de actualiteit van het genootschap. Op de website van onze 
vereniging publiceerde secretaris A.J. Geurts een twaalfdelige artikelenreeks over verschillende 
aspecten van het Zuiderzeeproject: 
http://genootschapflevo.nl/media/100_jaar_Zuiderzeewet_artikelenreeks_jan-dec.pdf. In 2019 zal 
deze digitale publicatie in een aangepaste vormgeving in druk verschijnen.  
 
80 jaar Genootschap Flevo 
 
Het ontstaan van Genootschap Flevo, in het verslagjaar 80 jaar geleden, is nauw verbonden met het 
doen van onderzoek naar sociale, economische en culturele ontwikkelingen in de IJsselmeerpolders. 
Vandaar dat het bestuur het een goed idee leek de tachtigste verjaardag van de vereniging te 
koppelen aan de herdenking van ‘100 jaar Zuiderzeewet’. Tijdens het eerder genoemde evenement 
van 14 november werd door voorzitter Greiner stilgestaan bij heden, verleden en toekomst van onze 
vereniging en een relatie gelegd met de actuele ontwikkelingen in het IJsselmeergebied. Een paar 
maanden eerder had secretaris Geurts dat ook al gedaan in een door de Vereniging Vrienden van 
Schokland gepubliceerd artikel: ‘Lely achterna in een actuele context. 80 jaar Genootschap Flevo’, 
Rondom Schokland. Cultuurhistorisch tijdschrift 58 (2018) nr. 3 (herfst) 30-38 (zie ook: 
http://genootschapflevo.nl/media/Geurts_Lely_achterna-compressed.pdf). 
 
Leden 
 
Penningmeester J.C. Helder vervulde in het verslagjaar ook de functie van ledenadministrateur. Hij 
zette zich in 2018 met verve in voor een vlotte inning van de jaarbijdragen en een adequate 
administratie van de contactgegevens van de leden. 
 
Aan het begin van 2018 bedroeg het ledental 239. Gedurende het verenigingsjaar werden twee 
ledenacties gevoerd teneinde dit aantal te doen toenemen en dat leidde tot een mooi resultaat: er 
mochten maar liefst 42 nieuwe leden worden verwelkomd. Daar stond een teruggang van 17 leden 
tegenover door afmeldingen, een overlijden en het schrappen van twee personen die, ook na 
herhaald aandringen, hun contributieverplichtingen niet nakwamen. Door het positieve groeisaldo 
telde de vereniging op 31 december 264 leden. 
 
Vanwege de Europese privacywetgeving stelde het bestuur een verklaring op inzake het zorgvuldig 
omgaan met gegevens van leden en publiceerde die op de website: 
http://www.genootschapflevo.nl/media/Genootschap_Flevo_Privacyverklaring_21-05-
2018_(AGV_aangepast).pdf. 
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Ledenactiviteiten 
 
Symposium ‘Flevoland, havenprovincie’ op 12 april 
 
De eerste activiteit van 2018 was gewijd aan de Flevolandse havenontwikkelingen. In het 
provinciehuis te Lelystad werd een symposium gehouden onder leiding van gedeputeerde J.N. 
Appelman. Na het openingswoord van genootschapsvoorzitter Greiner verzorgde  
Appelman een inleiding over de thematiek van het symposium. Daarna spraken  A. Bakker (partner 
STIG) over de Flevokust Haven, D. Balk (directeur Balk Shipyard) over de Urker havenplannen, D. 
Bijma (directeur ROC De Friese Poort in Emmeloord en Urk) over maritiem beroepsonderwijs, en mw. 
G. Krijger (regiomanager Hiswa) over watersport(faciliteiten). Met de zaal vond tot slot nog een 
gedachtewisseling plaats. Het symposium trok 78 deelnemers. 
Een verslag van de bijeenkomst werd gepubliceerd op de genootschapswebsite: 
http://genootschapflevo.nl/media/Verslag_symposium_Flevoland_havenprovincie_(def).pdf. Op die 
site is ook een foto-impressie te vinden: http://genootschapflevo.nl/index.php?miid=15&cid=212. 
 
Ledenvergadering op 27 juni 
 
De jaarlijkse ledenvergadering vond plaats bij Haddock Watersport in Almere tijdens de ochtend van 
de laatste woensdag van juni. Aan het begin van de bijeenkomst werd aandacht geschonken aan de 
viering van ‘100 jaar Zuiderzeewet’, de tachtigste verjaardag van de vereniging, de totstandkoming 
van Erfgoedpark Batavialand en Het Flevolands Archief, en het zoeken naar samenwerkingspartners 
bij activiteiten. Vervolgens werden het jaarverslag 2017 en het financiële overzicht 2017 
goedgekeurd. De begroting 2018 namen de leden voor kennisgeving aan. De kascommissie van 2017 
werd herbenoemd; de heren N. Abcouwer en G. Benning namen op zich ook de financiële controle 
over het verslagjaar 2018 te verzorgen. Vervolgens vond de bestuursverkiezing plaats (zie hierna 
onder het kopje ‘Bestuur’) en werd er aandacht besteed aan toekomstige activiteiten. 37 leden 
namen aan de vergadering deel. 
Na afloop van de bijeenkomst werden de aanwezigen uitgenodigd voor een lunchbuffet. De maaltijd 
overbrugde de vergadering en het Floriade-symposium. 
Enkele foto’s van de vergadering en de maaltijd zijn te vinden op: 
http://genootschapflevo.nl/index.php?miid=15&cid=225. 
 
Symposium ‘2022 Flevoland internationaal podium. Floriade presenteert groene wereldsteden’, met 
locatiebezoek, op 27 juni 
 
Genootschap Flevo wilde reeds in 2017 een vierde Floriade-symposium organiseren (de eerdere 
vonden plaats in 2014, 2015 en 2016), maar omdat er toen nog veel onduidelijkheid heerste over 
allerlei aspecten van de wereldtuinbouwtentoonstelling werd besloten die conferentie een jaar door 
te schuiven. Voor deze activiteit werd in de gemeente Almere – onder de naam ‘Expo 2022 Floriade 
Almere’ – een samenwerkingspartner gevonden. 
Op 27 juni ’s middags verzamelden zich 70 belangstellenden bij Haddock Watersport in Almere, 
midden in het toekomstige Floriade-terrein. Na de verwelkoming door genootschapsvoorzitter 
Greiner verzorgde de heer R. Schnieders (programmadirecteur Floriade Gemeente Almere) de eerste 
inleiding. Hij gaf een overzicht van de actuele ontwikkelingen inzake het tuinbouwevenement. 
Daarna lichtte mw. R. van Dijk (stedenbouwkundige Floriade Gemeente Almere) de beoogde 
inrichting van het Floriadeterrein toe. Het Almeerse Floriade-concept en het project ‘Groene 
Wereldsteden’ werd aansluitend voor het voetlicht gebracht door mw. J. de Vries (Algemeen 
directeur Floriade Almere 2022 BV). Laatste inleider was mw. R. Tromp (Marketingmanager Toerisme 
Flevoland). Zij sprak over de internationale uitstraling van de Floriade 2022 en de effecten van het 
evenement voor Flevoland. Voor een gedachtewisseling met de sprekers was helaas weinig tijd. Het 
slotwoord werd door de heer Greiner uitgesproken. Hij dankte behalve de inleiders vooral 
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dagvoorzitter A. Gijsberts. Als bestuurslid van Genootschap Flevo en als ‘verbinder’ tussen het 
bedrijfsleven en de Floriade-organisatie had hij zich bijzonder ingezet voor het welslagen van het 
symposium. 
De conferentie werd besloten met een wandeling over een deel van het Floriadeterrein. Via Camping 
Waterhout werd het Vogeleiland bezocht, alwaar de aanzetten voor het arboretum, dat structuur 
moet geven aan de terreininrichting, werden bekeken. Mw. R. van Dijk en enkele enthousiaste 
vrijwilligers die als Floriade-ambassadeurs optraden, zorgden voor de deskundige toelichting. 
Het verslag van het symposium is gepubliceerd op de genootschapswebsite: 
http://genootschapflevo.nl/media/Verslag_Floriadesymposium_versie_11-08-2018.pdf. Op die site is 
ook een fotoreportage te vinden: 
http://genootschapflevo.nl/index.php?miid=15&cid=226. 
 
Jubileumsymposium op 14 november 
 
Onder de gevleugelde woorden “Eene kwestie van noodzakelijkheid”, die ir. Cornelis Lely aan zijn 
zoon Jan schreef toen hij na de watersnoodramp van 1916 op de uitvoering van zijn plan voor de 
afsluiting en gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee wees, organiseerde ons genootschap op 14 
november een jubileumsymposium in Emmeloord. In deze conferentie, die plaatsvond in de 
Beurszaal van ’t Voorhuys, werd het eeuwfeest van de Zuiderzeewet verbonden met het tachtigjarig 
bestaan van de vereniging. Met 127 deelnemers was het de drukst bezochte genootschapsactiviteit 
van het afgelopen decennium. Voor de organisatie tekenden de bestuursleden Bogaards-Simonse, 
Greiner en Van Maaren. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Flevo Brass uit Emmeloord. 
Na een welkomstwoord van bestuurslid ir. D.H.A. van Hemmen, was de bühne vrij voor Lely-biograaf 
dr. W. van der Ham. Deze hield een korte inleiding en vertoonde vervolgens verschillende oude 
filmfragmenten waarin het belang van de Zuiderzeewerken naar voren werd gebracht. Dagvoorzitter 
Greiner profileerde daarna in een toespraak het acht decennia oude genootschap, o.a. door erop te 
wijzen dat de vereniging is meegegroeid met de ontwikkelingen in het IJsselmeergebied. Keynote-
speaker tijdens de bijeenkomst was prof.dr. H. Pleij, historisch letterkundige en emeritus hoogleraar 
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij verkende op zijn eigen wijze – erudiet, breedsprakig en 
humoristisch – het thema ‘Water, Nederlands aartsvijand en boezemvriend’. Laatste inleider was mr. 
Ralph Pans, lid van de Raad van State en voormalig burgemeester van Almere. Onder de titel 
‘Zuiderzeewet, een uniek kunststukje’ gaf hij een schets van de totstandkoming, de inhoud en de 
betekenis van de Zuiderzeewet, en het daaruit voortgevloeide Zuiderzeeproject. Het symposium 
werd afgesloten met de vertoning van de Lely-suite, een door Mirandas Producties samengestelde 
muzikale documentaire over ir. Cornelis Lely en de Zuiderzeewerken. Vervolgens werd het glas 
geheven op de Zuiderzeewet en het jarige genootschap. 
Een verslag van het jubileumsymposium is in het eerste kwartaal van 2019 verschenen op de 
genootschapswebsite; zie: http://genootschapflevo.nl/index.php?miid=8&cid=246. 
 
Activiteiten van derden 
 
De leden ontvingen in 2018 via de secretaris uitnodigingen voor: 

 het Knardijk-symposium (met excursie) op 18 mei in Lelystad, van de Commissie Flevoland 
van de Erfgoedvereniging Heemschut; 

 de Cornelis Lelylezing (gehouden door minister van Infrastructuur en Waterstaat mw. C. van 
Nieuwenhuizen) op 12 september in Lelystad, van de Stichting Kennistransfercentrum 
Flevoland; 

 de twaalfde Nationale Sluizendag op 3 oktober in Marknesse, van de Stichting Historische 
Sluizen en Stuwen; 

 de thema-avond ‘Hoogbegaafdheid en onderwijs: passend of knellend?’ op 8 oktober in 
Lelystad, van de VUVereniging afdeling Flevoland; 
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 het symposium ‘Het medisch verleden van Urk en Noordoostpolder’ op 20 oktober in Urk, 
van de Urker Stichting Culturele Activiteiten en Bibliotheek, het Trefpunt voor de Medische 
Geschiedenis in Nederland en de VUVereniging Flevoland; 

 de presentatie van het boek: D. Baalman Nederland aan het eind van een millennium. 
Bouwen en ordenen 1965-2000 (Amsterdam 2018), op 12 december in Lelystad, door de 
Erfgoedvereniging Heemschut. 

 
De digitaal bereikbare leden ontvingen in het verenigingsjaar 2018 vijf maal per e-mail 
attenderingsberichten. Daarin wees de secretaris hen naast op genootschapszaken ook op 
activiteiten van derden en interessante ontwikkelingen in het IJsselmeergebied, zoals: 

 het verschijnen van Bewogen verleden, het 27ste Cultuur Historisch Jaarboek van Flevoland; 

 het pleidooi van prof.dr.ir V.J. Meyer, hoogleraar stedenbouwkunde aan de Technische 
Universiteit Delft, mede namens veertig andere experts, voor meer regie van de overheid in 
het ruimtelijk beleid; 

 het Land Art Weekend van 2 en 3 juni; 

 de voltooiing en het exposeren van de Flevowand, het Biddinghuizer borduurwerk over de 
geschiedenis van Flevoland; 

 de voorstelling ‘Matrose duikt in de Zuiderzeewet’ op 15 en 16 juni in De Meerpaal te 
Dronten; 

 de viering van ‘100 jaar Zuiderzeewet’; 

 tentoonstellingen in Batavialand over Hans Brinker, het icoon van de Nederlandse strijd 
tegen het water, de werkkamer van Cornelis Lely en de Flevowand, het geborduurde ‘Verhaal 
van Flevoland’; 

 het boek van Marinke Steenhuis en Paul Meurs: Voorbij de dijken. Hoe Nederland met water 
werkt (Rotterdam 2017); 

 het boek van Frits Palmboom: IJsselmeergebied. Een ruimtelijk perspectief (Nijmegen 2018); 

 het boek van: Cees Banning (m.m.v. Ed Voigt), Cornelis Lely. Ingenieur van het nieuwe 
Nederland (Beilen 2018); 

 het verschijnen van drie bijzondere romans in het herdenkingsjaar van de Zuiderzeewet: 
Mario Withoud, Van Schokland gekomen (Lelystad 2018); Arie Kok, Zoete zee. Roman 
(Utrecht [2018]); Heleen Wagemans, De Polderjongen (Leeuwarden 2018); 

 de open dag van het Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland op 6 oktober in 
Urk; 

 de vertoning van de Lely-suite bij enkele regionale omroepen; 

 de publicatie van het verslag van een historisch duo-symposium, gehouden in de Flevomeer-
bibliotheken op Urk en in Emmmeloord tijdens de Maand van de Geshiedenis, in Rondom 
Schokland, de periodiek van de Vereniging Vrienden van Schokland; 

 het boek van Dirk Baalman: Nederland aan het eind van een millennium. Bouwen en ordenen 
1965-2000 (Amsterdam 2018); 

 het boek: De groene horizon. Vijftig jaar bouwen aan het landschap van de Flevopolder 
(Bussum 2018). 

 
Bestuur 
 
Bestuurslid Van Hemmen stelde zich tijdens de ledenvergadering van 27 juni beschikbaar voor een 
nieuwe bestuurstermijn van vier jaar. De leden stemden in met zijn  herbenoeming. 
 
Als nieuw bestuurslid werd mw. ing. V.M. van der Goot door het bestuur voorgesteld. Zij houdt zich 
bij de gemeente Lelystad met het luchthaven-dossier bezig. De kandidaat was verhinderd de 
ledenvergadering bij te wonen, maar dat vormde geen belemmering om haar unaniem tot 
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bestuurslid te verkiezen. Haar benoeming kreeg een vermelding op de website van de vereniging: 
http://genootschapflevo.nl/index.php?miid=8&cid=230&ayear=2018. 
 
Oud-penningmeester H.M.A. Strijbos, die in het vorige verslagjaar terugtrad uit het bestuur, overleed 
op 6 november. 
 
Het bestuur vergaderde in 2018 op 8 maart, 30 augustus en 29 november. Tijdens de laatste 
bijeenkomst schoof ook aspirant-bestuurslid R. van der Schans aan. Het is de bedoeling dat deze in 
2019 tot het bestuur toetreedt en in 2020 de functie van secretaris op zich neemt. 
 
Voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester hadden als ‘Dagelijks Bestuur’ 
enkele malen informeel overleg. 
 
Het bestuur bestond op 31 december uit: 
- A.L. Greiner (voorzitter); 
- mw. M.E.N. Gauthier (plaatsvervangend voorzitter); 
- dr. A.J. Geurts (secretaris); 
- J.C. Helder (penningmeester); 
- mw. H.R. Bogaards-Simonse; 
- A. Gijsberts; 
- mw. ing. V.M. van der Goot; 
- ir. D.H.A. van Hemmen; 
- P.C. van Maaren; 
- A.F.M. Michielsen. 
 
 
 
A.J. Geurts, secretaris 
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