
1 

 

 

 

 

 

 

Fractie: PU 

Naam: Mevrouw van Elk 

Onderwerp: Polderdichter 

Datum indiening vragen: 16-9-2014 

 

Inleiding/aanleiding:  

Ons is ten gehore gekomen dat de Polderdichter Joop Masséus geen plek meer kan 

krijgen op de gemeentelijke pagina in de Polderkrant. 

 

Vragen: 

 

1. Is dit juist?  

Antwoord: 

Het is correct dat aan de heer Masséus is verteld dat er geen ruimte meer is op 

de gemeentelijke informatiepagina om maandelijks een gedicht te plaatsen. 

 

2. Zo, ja, waarom is deze beslissing genomen 

Antwoord: 

De heer Masséus is op 25 juni 2008 benoemd als eerste polderdichter van 

gemeente Noordoostpolder. Op voordracht van een commissie heeft het college 

de polderdichter voor een periode van twee jaar benoemd. Deze periode 

eindigde op 24 juni 2010. 

Sinds de aanstelling is maandelijks een gedicht op de gemeentelijke 

informatiepagina geplaatst. Het gedicht nam behoorlijk veel ruimte in beslag en 

het is ook wel voorgekomen dat we vanwege ruimtegebrek -in overleg met de 

heer Masséus- een maand moesten ‘doorschuiven’. Na het wijzigen van het 

formaat van de krant van broadsheet naar tabloid formaat, vormde het gebrek 

aan ruimte vaker een probleem. Daarom is in juli 2014 met de heer Masséus 

gesproken over het niet langer plaatsen van het gedicht van de polderdichter op 

de gemeentelijke pagina. Dit met in het achterhoofd dat de heer Masséus ook 

periodiek zélf in De Noordoostpolder publiceert. Uiteraard was de heer Masséus 

teleurgesteld, maar het was een goed gesprek en hij heeft aangegeven dat hij 

onze beweegredenen m.b.t. de gemeentelijke informatiepagina begreep. 

 

3. Door wie is deze beslissing genomen? 

Antwoord: 

De aanstelling door het college eindigde op 24 juni 2010. We hebben de heer 

Masséus niet gevraagd dit te continueren. Dat was op zijn eigen initiatief. In de 

vorige collegeperiode is wel met de heer Masséus afgesproken dat hij 

stilzwijgend zijn werk als polderdichter kon blijven doen, in afwachting op 

nieuwe ontwikkelingen. De gemeente heeft zo lang zij kon, zonder dat hier 

verder een collegebesluit aan ten grondslag lag, de gedichten van de heer 

Masséus gepubliceerd. Nu zijn er ontwikkelingen en is  aangegeven dat de 

ruimte ontbreekt om zijn gedichten nog langer op de gemeentelijke 

informatiepagina te publiceren.  

 

4. Heeft men een andere dichter op het oog? 

5. Bent u het met ons eens dat er hiermee een stukje polder cultuur verloren gaat? 

Antwoord: 

We hebben geen andere dichter op het oog. Het cultuurbeleid wordt 

geëvalueerd en op basis van deze evaluatie zal het college besluiten over de 

wijze waarop we hier verder mee gaan.  
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6. Op welke manier wordt dit gecompenseerd? 

Antwoord: 

Er is met de heer Masséus tijdens bovenvermeld gesprek gesproken over wat 

nog wel mogelijk is. Als afscheid als polderdichter na zoveel jaar trouwe dienst 

gaat hij exposeren in het gemeentehuis met een overzicht van zijn werk. We 

gaan hem dan ook bedanken. Ook komt er een wellicht een gedicht van hem bij 

de realisering van Het Stadshart. 

 

 

Datum beantwoording vragen: 17 september 2014 

Contactpersoon: R. Hafkamp 

E-mail adres:  r.hafkamp@noordoostpolder.nl 

Tel:  

 


