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Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen van onze 

nieuwe publicatie: ‘Pionierend ondernemen, ondernemend pionieren 

deel 2’. Het belooft weer een prachtige uitgave te worden met 

goede interviews en mooi en origineel fotomateriaal. Het doet 

ons deugd dat de belangstelling voor het verleden in onze ge-

meente begint toe te nemen. Zo krijgt na Biddinghuizen en Swif-

terbant nu ook Dronten een eigen boerderijenboek. Ook het be-

houd van de pioniersbarak  is nog steeds onderwerp van gesprek.  

In deze nieuwsbrief willen we een steentje aan deze ontwikkeling 

bijdragen door een interview te plaatsen dat Henk Hagen in 2011 

heeft gevoerd met P.G.A. de Lange, één van de eerste voorzitters 

van dorpsbelangen Swifterbant. Evenals Biddinghuizen viert Swif-

terbant dit jaar haar vijftigjarig bestaan. Een mooie gelegenheid om 

eens bij een markante bewoner stil te staan.   
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Pieter Gilles Abraham de Lange is geboren op 5 februari 1922 in 

Kamperland, op Noord Beverland. Hij was de oudste van het uit 

drie zonen bestaande gezin van vader en moeder De Lange. 

In 1943 huwde hij met Jacoba Pieternella de Kam. Na hun huw-

elijk namen zij het familiebedrijf van haar ouders over in Wis-

sekerke, een dorpje met amper 1.000 inwoners. Een woonoord 

dat toen al getekend was door een tbc-uitbraak, de crisis van de 

dertigerjaren en de oorlog. En nog getroffen zou worden door  

de watersnoodramp van 1 februari 1953. 

In het overwegend hervormde Wissekerke,  de kerk waartoe ook 

De Lange behoorde, was het gezin  dat inmiddels zeven kinderen 

kende op kerkelijk, maatschappelijk en cultureel gebied bijzonder 
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actief. Gebrek aan toekomstperspectief deed hen echter besluiten om 

toen in het gebied ruilverkaveling werd aangekondigd, hun bedrijf ter bes-

chikking te stellen, en te gaan opteren voor een boerderij in de Flevo-

polder. Dat resulteerde in de toewijzing van een erfpachtbedrijf van bijna 

60  ha. 

Het feit dat ze blijkbaar niet alleen goede boeren waren, maar ook in de 

gemeenschap actief waren, zal mogelijk Jan Vries, die hen in Wissekerke 

bezocht had, tot het schrijven van een positief advies gebracht hebben. 

Zo kwam het uit negen personen bestaande gezin in 1966 naar het dorp 

Swifterbant. 

Omdat op een erfpacht bedrijf de schuren en het woonhuis zelf gebouwd 

dienden te worden, betrok het gezin aanvankelijk een woning aan De 

Lange Streek in Swifterbant. Een drukke tijd begon. Voor de kinderen 

moesten scholen worden gezocht. Twee van hen konden nog naar de 

openbare lagere school in Swifterbant, maar de oudsten moesten verder 

van huis. Daarnaast moest regelmatig overleg met de aannemer plaatsvin-

den en ook op het land ging het werk door. Dus ploegen, zaaien en 

oogsten. Familie, waarop je kon terugvallen, woonde ver weg. Alleen in 

de Noordoostpolder woonde een oom waarmee overlegd kon worden, 

maar meestal waren ze toch op zichzelf aangewezen. 

De gewassen die hier verbouwd werden, verschilden niet zoveel van die 

welke in Zeeland werden geteeld. Ook hier vormden de suikerbieten, 

aardappelen, graan, zoals tarwe haver en gerst, vlas, erwten de hoofd-

moot. Alleen werd hier wel met meer machines gewerkt. De werktuigen 

die ze hadden meegebracht, waren ook hier bruikbaar. Ze hadden echter 

een beperkte capaciteit. Wanneer ze dan ook aan 

vervanging toe waren dan viel de keuze veelal op 

grotere exemplaren. Omdat ze duur waren, werden in 

de beginjaren vaak machines samen met buren gekocht 

of  werden er onderlinge afspraken gemaakt over wie 

wat kocht en over het gebruik ervan. Dan kocht de één 

een bieten- en de ander een aardappelrooier en werd 

er samengewerkt in de zaai-, en oogsttijd. 

Ten opzichte van het oude land had voor hen het boer-

en hier twee voordelen: de percelen waren groter en 

ze lagen niet zo verspreid. Hoewel zijn 57 hectare wel 

verdeeld waren over twee kavels.  

Net zoals in Wissekerke werd men ook in Swifterbant maatschappelijk 

actief. De eerste verenigingen waren al opgericht, zoals de Vereniging 

voor Dorpsbelangen, Swift 64, de muziekvereniging, het zangkoor Echo 

der Golven, de Toneelvereniging Markanti, enz. Maar een voorziening 
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voor de paardensport ontbrak. De Lange zette zich hiervoor in. Niet lang 

daarna volgde een functie binnen de vereniging voor Dorpsbelangen 

Swifterbant. Negen jaar heeft hij hier de voorzittershamer gehanteerd. In 

die tijd werden ook al de jaarlijkse optochten georganiseerd op de Kon-

inginnedag en elk jaar de oogstfeesten gehouden met een oogst-koningin 

en haar hofdames. Dat alles ging gepaard met andere grote festiviteiten. 

Bijna iedereen deed daar aan mee.  

Vanuit die functie was hij ook gesprekspartner voor de gemeente en de 

landdrost over de opbouw van het dorp. Hij deed dat samen met zijn 

medebestuursleden, wiens namen hij bijna allemaal nog kent.  

Ook in het kerkelijk leven was hij actief. Zo werkte hij mee aan de tot 

standkoming van één gezamenlijk onderkomen voor alle kerken, was hij lid 

van de kerkenraad, was hij politiek actief binnen het CDA en was hij lokaal 

en regional bestuurslid van de landbouworganisatie LMIJ. En vauit die func-

tie weer bestuurslid van andere gemeentelijke en provinciale organen.  

Eveneens is hij vanaf de start tot 1997 bestuurslid van het ouderencen-

trum “De Regenboog” geweest. Hetgeen opnieuw provinciale en landelij-

ke bezigheden met zich meebracht.   

In 1976 werd aan hem de jaarlijkse erepenning van de gemeente uitgereikt. 

Bijna twintig jaar later ontving hij bovendien een koninklijke onderschei-

ding. 

Een vergadertijger? 

Bij dit vergaderen en besturen zou je denken dat het bedrijf in de knel zou 

geraken. Er werd echter ook nog gewoon geboerd. Met goede resultaten. 

Wel waren er in de eerste jaren periodes met overvloedige regen tijdens 

de oogsttijd. Vooral het jaar 1968 staat hem nog helder voor de geest, de 

aardappelen werden toen met veel pijn en moeite binnengehaald.  

Thuis vormde zijn vrouw de spil. Waar het kon sprong ze bij. De schoola-

vonden van de kinderen werden altijd bezocht. Ook al waren die beslist 

niet naast de deur. 

Die kinderen verspreidden zich over het hele land en de kleinkinderen 

zelfs over de wereld. In 1979 heeft hun jongste zoon Ab het bedrijf over 

genomen. Later heeft een kleinzoon er een loonbedrijf op gestart en naast 

de boerderij  is ‘De Tarpania Hoeve’ verschenen, een nevenbedrijf welke 

is opgestart om kankerpatiëntjes een gezellige vakantie te laten beleven op 

het platteland.  

Na de voortzetting van het bedrijf door zijn zoon is P.G.A. de Lange ver-

huisd naar het dorp. Daar overleed in 2007 na een lang ziekbed zijn 

vrouw. 

Hij woont nu alleen maar voelt zich beslist niet eenzaam. 
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Airgunners 

De eerste scholen in de dorpen Swifterbant en 

Biddinghuizen hadden een openbaar karakter. 

Alle gezindten moesten er welkom zijn.  Bij het aantrekken van het per-

soneel en het lesrooster werd hiermee ook rekening gehouden.  

Hieronder de Akkerwinde. De school verdween vorig jaar om plaats te 

maken voor het Educatief Centrum. Ook de naam Akkerwinde is ver-

dwenen. Voortaan heet de school De Schatkamer.  
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Verdwenen 

Ook aan dit gebied is de Tweede Wereldoorlog niet voorbij gegaan.  

De bombardementsvliegtuigen  -  op weg naar Duitsland  -  vlogen voor 

een deel via het IJsselmeer. Getroffen toestellen stortten regelmatig in 

datzelfde water neer. Lading, maar soms ook de bemanning werden 

daarbij door het water verzwolgen en door de modderige bodem opge-

nomen.  

Bij het droogvallen werden de wrakken weer zichtbaar. Lichamen 

konden worden geïdentificeerd en namen van de lijst vermisten worden 

afgestreept.   

Dronten herdenkt en eert hen die hier en elders op hun missie de 

dood vonden met het vliegersmonument. 
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