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In de vorige nieuwsbrief hebben we het boek al aangekondigd dat 

in het kader van Dronten 50 jaar jong wordt gemaakt. Het is nu bij 

de drukker.   

We kunnen al wel verklappen dat het zowel qua inhoud als qua 

vormgeving een prachtig boek is geworden. De leden van de 

werkgroep hebben met meer dan honderd inwoners uit Bidding-

huizen, Dronten en Swifterbant gesproken om van hen te horen  

hoe zij in de afgelopen vijftig jaar het ont-

staan van een nieuwe dorpsgemeenschap 

hebben beleefd. Met welke verwachtingen 

kwamen ze naar de polder? En hoe kijken ze 

terug op de eerste tijd en de veranderingen 

in de loop der jaren. De verhalen van de 

geïnterviewden, geïllustreerd met talrijke 

foto’s uit particuliere collecties, zullen voor 

velen zeer herkenbaar zijn.   

De leden van de werkgroep hebben hun ver-

slagen tot een negental thema’s verwerkt. De hoofdstukken die 

zich ertoe lenen, zijn ook nog weer in een drietal periodes onder-

verdeeld: de beginfase, de recente tijd en de periode er tussenin. 

De interviews worden afgewisseld door fotopagina’s. Daarmee 

heeft de werkgroep en de stichting de gemeente Dronten een 

meer dan waardig jubileumboek bezorgd. Op maandagavond 26 

november wordt in het Open Hof het eerste exemplaar uitge-

reikt. Een uitnodiging vindt u op de achterzijde van deze nieuws-

brief. 

Van het bestuur 

Terugblikkend 

Een jubileumboek is niets nieuws. Al eerder verscheen in 1997 

ter gelegenheid van de viering van de gemeentewording  Dronten 

25 jaar jong….. . Deze publicatie bevat een tiental door kenners 

geschreven bijdragen.  
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Ze wordt gekenmerkt door prachtige 

kleurenfoto’s. Vooral de wording van 

Dronten en de toenmalige situatie 

van de gemeente komen erin aan bod.   

Anders van opzet is het boek 25 jaar 

Biddinghuizen. Het kent een wat 

meer historische inslag, omdat het 

gebaseerd is op herinneringen van de 

eerste bewoners. Het aantal thema’s is uit-

gebreider.  

Het boek is niet in kleur, maar dat doet 

geen afbreuk aan het geheel. Integendeel 

het versterkt de inhoud. Temeer omdat de 

foto’s ook hier grotendeels voortkomen 

uit privé verzamelingen. Het heeft een 

hoog informatie gehalte. 

Vijftien jaar later verscheen in Biddinghui-

zen Tussen Baan & Dreef. Het is geschreven 

rond een zestal thema’s: historie, groei, sa-

menleving, landbouw, ontspanning en bedrij-

ven. Vele inwoners zijn hierin aan het woord 

gelaten. De foto’s zijn overwegend in kleur 

afgedrukt. Centraal staat hier de wording 

van Biddinghuizen in relatie tot de toenmali-

ge situatie [2003].  

Wat kan een nieuwe bundel hier nog aan toevoegen? In de eerste plaats 

de centrale vraag. Met welke idealen is men hier gekomen en wat is hier-

van in de werkelijkheid terecht gekomen? Die vraag klinkt in alle thema’s 

door. De titel luidt dan ook niet voor niets Tussen ideaal en werkelijkheid. 

In de tweede plaats is nog lang niet alles belicht. Dat blijkt wel uit het feit 

dat de omvang van deze uitgave die van haar voorlopers ruim overtreft.  
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Verdwenen 

In september 1962 werden in Dronten drie scholen voor lager onderon-

derwijs geopend: de Dukdalf, het Kompas en St. Gregorius. Van dit drietal 

is het aan de Noord gelegen gebouw van de Dukdalf inmiddels afgebroken. 

Hierboven een glas-

mozaïek in de Ark te 

Dronten.  

De voorstelling staat 

in verband met de 

naam van het kerkge-

bouw.  Voor meer 

informatie klik op but-

ton 

 

De genoemde links zijn 

via onze website en via 

de tab links te activeren 

www.geschiedschrijving

dronten.nl 
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kunt u rechtstreeks de 

link in werking stellen. 
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Het is een misvatting om te denken dat dit gebied pas na de inpoldering 

tot leven kwam. In de voorafgaande eeuwen was de Zuiderzee een druk 

bevaren water. Transport van goederen en personen van en naar Am-

sterdam verliep over de Zuiderzee. Alle aan het water liggende plaatsen 

beschikten wel over een veerdienst, waarin de schippers op vaste tijden 

een verbinding met Amsterdam onderhielden. De afstand Elburg Am-

sterdam was over zee sneller te overbruggen dan over land. De reis was 

wel riskanter. De Zuiderzee stond nu niet bepaald bekend als een onge-

vaarlijke zee. Het kon er flink spoken. De vele scheepswrakken in de 

poldergrond zijn hiervan het bewijs.  

Het was ook een visrijke zee. Geen wonder dat de visserij dan ook één 

van de belangrijkste bronnen van bestaan in al die Zuiderzeesteden was. 

(zie ook de tentoonstelling: Reis om de Zuiderzee) 
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De binnenzee bevaren 

Over vrachtvaarders, vissers en woeste golven  

De school zelf verdween echter niet. Na inwoning in de Vierlander en 

deel te hebben uitgemaakt van het scholeneiland aan het Beursplein 

beschikt ze dit jaar  weer over een eigen schoolgebouw.  

Het oude gebouw moest wijken voor het winkelcentrum. Nadat het nog 

enige jaren dienst heeft gedaan als bibliotheek werd het gesloopt. De plek 

is nu een parkeerplaats.   

Zuiderzeemuseum 

Op 13 oktober is de 

tentoonstelling 

geopend Reis om de 

Zuiderzee.  De expositie 

is gebaseerd op het in 

1873 gemaakte reisver-

slag van de Fransman 

Henry Havard. Dit jaar 

is een herdruk van zijn 

boek verschenen.  

Ter gelegenheid hier-

van is een speciale 

versie van de Zuider-

zeeballade uitge-

bracht. 

www.geschiedschrijvingdronten.nl 

http://www.youtube.com/watch?v=rPEgL3yr5fA&feature=youtu.beC:/Users/Histovisie/Documents/3D_Maker_embeded
http://verganeschepen.nl/
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Secretariaat: De Schalm 12, 8251 LA Dronten, tel.: (0321) 313105 / 06-15409466 

email: stichting.geschiedschrijving.dronten.nl 

  

 Aan: de donateurs, de geïnterviewden van ons nieuwe boek en 

 hun families, en onze overige relaties.  

 

         Geachte heer / mevrouw,  

 

Onze stichting houdt op maandagavond 26 november 2012 in 

Kerkcentrum Open Hof haar jaarlijkse donateursavond. Wij no-

digen u hiervoor van harte uit. Om 20.00 uur beginnen we met het pro-

gramma. Vanaf 19.30 ontvangen wij u graag met koffie of thee. De toegang 

is gratis. De avond staat geheel in het teken van ons nieuwe boek: 

‘Tussen ideaal en werkelijkheid’ 

Het vijftigjarig bestaan van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. 

Dankzij de financiële steun van Stichting Dronten 50 Jaar Jong kan de prijs 

van het boek beperkt blijven. Het is aan het eind van de avond te koop 

voor 5 €. Daarna is het tegen een iets hogere prijs te koop bij De Lap-

jeskat in Biddinghuizen, Voster in Dronten en Primera in Swifterbant.  

Donateurs die hun bijdrage 2012 hebben overgemaakt, krijgen het boek 

gratis.  

Wij stellen ons het verloop van de avond als volgt voor: 

 Opening door voorzitter Jan Riemens 

 Introductie door Frits Schmidt van het boek ‘Tussen ideaal en werke-

lijkheid’ 

 Klankbeeld met beelden uit het boek 

 Vertoning film uit 1972 ter gelegenheid van de totstandkoming van 

de gemeente Dronten  

Pauze  

 ‘Van prehistorie tot Lely’, de oude geschiedenis van de polder , uit-

gebeeld in steekjes: het verhaal van de Flevowand  

 Uitreiking van het eerste exemplaar van het boek ‘Tussen ideaal en 

werkelijkheid’ 

 Afsluiting van de bijeenkomst (ca. 22.00 uur) 

We zien uit naar uw komst.  

Met vriendelijke groet, 

J. Riemens, voorzitter 

Donateursbijdrage 

De activiteiten van onze 

stichting worden 

mogelijk  

gemaakt door onze  

donateurs.  

Enkele donateurs  

hebben hun  

bijdrage voor dit jaar al 

overgemaakt.  

Mocht u dat nog niet 

gedaan hebben, dan 

verzoeken we u uw  

bijdrage van minimaal 

€16.50 over te 

maken op rekening 

3481.94.404 ten name 

van Geschiedschrijving 

Dronten o.v.v. 'donatie 

2012'.  

Als de donatie voor 21 

november overgeschre-

ven is, ontvangt u het 

boek gratis.  

Uitnodiging donateursavond 

op maandag 26 November 

2012 in Kerkcentrum Open 

Hof, De Zuid 2 in Dronten. 

Vanaf 19.30 ontvangen wij u 

graag met koffie of thee. 


