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Collegeleden van Noordoostpolder, de delagaties uit Japan en Noorwegen, rechts mevrouw Van der Werff en links vooraan bestuursleden van
de Stichting Vrienden van Japan. Mevrouw Kimura (6e van links) van de Japanse delegatie bezocht Noordoostpolder in 2000 als student.

Gemeente verstevigt vriendschapsbanden
‘We delen een droeve geschiedenis, maar we delen ook een vriendschap die hopelijk voor eeuwig
is.’ Dat zei mevrouw Kamamoto tijdens de officiële ontvangst van buitenlandse gasten.
EMMELOORD
Gemeente Noordoostpolder
onderhoudt al 42 jaar een
vriendschapsband met Ringerike in Noorwegen en 17 jaar
met Mizumaki in Japan. Een
delegatie vanuit beide gemeenten is in het kader van
het jubileum 70 jaar droog en
50 jaar gemeente een paar
dagen te gast in Noordoostpolder. Vrijdagmorgen werd
het gezelschap welkom geheten in het gemeentehuis.

Ringerike

Burgemeester Aucke van
Werff gaf een korte toelichting op het ontstaan van de
Noordoostpolder en het
bestuur van de gemeente. Hij
roemde de vriendschapsbanden tussen de Noordoostpolder en de beide gemeenten.
‘Normaliter worden die beze-

geld met een ring. Wij hebben elkander ooit enorme
cadeaus gegeven.’ Hij refereerde aan het anker - gevonden op de zeebodem bij het
droogvallen van de Noordoostpolder - dat een prominente plaats heeft gekregen
voor het gemeentehuis in
Ringerike. Ringerike heeft op
haar beurt Noordoostpolder
de enorme keien geschonken
die eens op De Deel lagen en
nu op Schokland liggen. ‘Een
betere plaats konden ze niet
krijgen’, meent de heer Berg,
gepensioneerd cultuurmanager, uit Ringerike oprecht.
Berg bezoekt Noordoostpolder voor de vierde keer - ‘ik
ken hier veel mensen’ - en
begeleidt nu loco-burgemeester Runar Johansen en diens
echtgenote tijdens hun eerste
kennismaking met Noord-

oostpolder. ‘Ik weet nu al dat
ik terugkom’, zei Johansen.

Mizumaki

Sinds 1995 loopt er een uitwisselingsprogramma tussen
jongeren uit Mizumaki en
Emmeloord met als doel
meer begrip voor elkaar te
krijgen. Aanstichter was
wijlen Dolf Winkler uit Emmeloord die in de oorlog in
een krijgsgevangenenkamp
in Mizumaki gevangen had
gezeten. In 2000 dreigde de
uitwisseling vanwege de
kostenpost echter te stoppen,
waarop de stichting Vrienden
van Japan het initiatief door
middel van sponsoring voortzette. Albert Emmink, voorzitter van de stichting, onderstreepte het belang van de
uitwisseling tussen jongeren.
De Japanse delegatie bestaat

voor het eerst uit volwassen,
maar sinds de eerste uitwisseling hebben meer dan honderd Japanse studenten Emmeloord bezocht.
Mevrouw Shigeko Kamamoto, voorzitter van de gemeenteraad van Mizumaki prees
de blijvende vriendschappen
die door deze uitwisselingen
zijn ontstaan. ‘We delen een
geschiedenis waar we niet
gelukkig mee zijn, maar
ondanks de oceaan die ons
scheidt hebben onze kinderen over en weer blijvende
vriendschapsbanden gesmeed. Een vriendschap die
hopelijk voor eeuwig is.’
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