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Inmiddels is deel 2 van ‘Pionierend ondernemen, ondernemend pionie-

ren’ persklaar. Op onze donateursavond van maandag 25 novem-

ber wordt het boek gepresenteerd. Het wordt een uitgave met 

mooie interviews, prachtige foto’s en met een schitterende op-

maak.     

Inmiddels hebt u uit de pers kunnen vernemen dat de pioniersba-

rak nog steeds onderwerp van gesprek is. Mocht de gemeente-

raad groen licht geven voor herbouw (reconstructie), dan zullen 

wij als stichting de exploitatie ervan voor onze rekening nemen. In 

het najaar zal het definitieve besluit worden genomen.    

 

In dit nummer aandacht voor een lezing van Eva Vriend en voor 

de websites, die de geschiedenis van Biddinghuizen, Dronten en 

Swifterbant als onderwerp hebben. 

Van het bestuur 

Nieuwsbrief 

U bespaart ons veel 

geld als wij u de 

nieuwsbrief  

digitaal  

kunnen toezenden. 
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Dronten 

 

Haar naam is de afgelopen maanden regelmatig gevallen. Zij 

baarde niet alleen regionaal, maar ook landelijk opzien met haar 

boek ‘Het nieuwe land’,  met de intrigerende ondertitel ‘Het verhaal 

van een polder die perfect moest zijn’. Zij beschrijft hierin de se-

lectieprocedure zoals die in de Noordoostpolder gehanteerd is 

en de gevolgen ervan. De uitverkorenen mochten zich verheugen, 

maar voor de afgewezenen resteerde slechts  treurnis. Vooral als 

men al meerdere keren een afwijzing had ontvangen, nam de pijn 

toe. Een motivatie ervoor bleef veelal achterwege.   

In haar boek heeft Eva Vriend ook uitstapjes naar Flevoland ge-

maakt. Ook hier werd geselecteerd. In de nieuwe uitgave van Pio-

nierend ondernemen, ondernemend pionieren’  wordt namelijk door 

Lezing op 9 oktober 

Eva Vriend 
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Website  

Van de stichting. 

twee geïnterviewden de selectieprocedure ter sprake  gebracht. Het 

betreft hier middenstanders, want niet alleen landbouwers, maar ook 

ondernemers werden onder de loep genomen.   

Redenen voor de stichting om de schrijfster uit te nodigen naar Dron-

ten te komen om voor onze donateurs en andere belangstellenden de 

situatie met name voor Flevoland toe te lichten.  

 

UITNODIGING 

Op woensdag 9 oktober zal zij in het Open Hof haar verhaal 

vertellen en daarna ervaringen met de zaal uitwisselen.  

De avond is voor donateurs die voor 1 oktober hun bijdrage 

voor 2013 hebben overgemaakt gratis.  

Voor niet-donateurs bedraagt de toegangsprijs  € 5. 

Aanvang: 20.00 uur. 

De zaal is open vanaf 19.30. 

Wat zou het mooi zijn als we die avond met ons allen nog meer zicht we-

ten te krijgen op de gang van zaken in Flevoland.  

 

Websites 

Fred Vogels heeft veel tijd besteed  aan de door hem beheerde en 

ontworpen website Dronten in Beeld. Het is niet zijn enige site. Ook van de 

landingen in Normandië in 1944 heeft hij een site ontworpen. Wie ooit een 

site heeft gemaakt, weet hoe tijdrovend dit is. Laat staan twee sites. En dan 

ook nog van dat niveau.  

Zijn site over Dronten is in wezen interactief. Je kunt er op rondkijken, 

maar ook eigen informatie aan toevoegen.  

Wie meer van de site wil zien kan op onderstaande knop drukken. Je krijgt 

dan niet alleen toegang tot de site, maar je kunt ook via deze site nader 

kennis maken met de maker ervan. 

 

 

 

In het kader van Dronten 50-jaar heeft Swifterbant ook een prachtige in-

formatieve site gemaakt. Hierop treft men niet alleen mooi beeldmateriaal 

aan, maar ook sfeervolle verhalen van pioniers. 

http://www.geschiedschrijvingdronten.nl/
http://www.dronteninbeeld.nl/
http://www.swifterbant50jaar.nl/


Donateursbijdrage 

De activiteiten van onze 

stichting worden mo-

gelijk  

gemaakt door onze  

donateurs.  

U kunt uw bijdrage 

van minimaal €16.50 

over maken op rekening 

3481.94.404 ten name 

van Geschiedschrijving 

Dronten o.v.v. 'donatie 

2013'.  

Natuurlijk zijn er in het kader van Dronten 50 jaar ook in Biddinghuizen 

ontwikkelingen gaande. Hier is men bezig met het maken van een DVD 

met daarop 50 jaar geschiedenis van Biddinghuizen. Een mooi initiatief. 

Wie over geschikt beeldmateriaal denkt te beschikken kan dit via onder-

staande site aangeven.  

 

 

 

 

D e  b i b l i o t h e e k  a a n  H e t  R u i m 

Bibliotheken hebben er mede voor gezorgd dat het boek voor grote 

groepen Nederlanders toegankelijk werd. De eerste boekenuitleen vond 

in Roggebotsluis plaats. Het uitlenen gebeurde door vrijwilligers die de 

zogenaamde boekenkisten beheerden. Van deze voorziening werd gretig 

gebruik gemaakt. Een hele verbetering was de komst van de boekenbus. 

Nu kon de lezer een keus maken uit een voorraad van 2.000 boeken, ter-

wijl een boekenkist slechts 200 titels kon bevatten. Ook Biddinghuizen en 

Swifterbant werden door de boekenbus aangedaan. Met de groei van 

Dronten ontstond echter de behoefte aan een permanente vestiging. Die 

kon in 1963 aan de Rede geopend worden.   

Omdat na een aantal jaren de bibliotheek uit haar jasje groeide, vond later 

een verhuizing naar Het Ruim plaats. Bovenstaande foto laat het gebouw  

zien. Veel glas zorgde daarbij voor veel en helder licht. 

Vanwege de komst van het winkelcentrum moest de bieb wijken voor 

nieuwbouw. Na nog enige tijd in de Dukdalf gelogeerd te hebben, verhuis-

de de instelling naar de huidige locatie in de Meerpaal.   

 

http://www.50jaarbiddinghuizen.nl/
http://dorpsbelangenswifterbant.nl/
http://dorpsbelangenswifterbant.nl/wp-content/uploads/2012/04/boek-vierkant.jpg


De canon van Dronten 
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Polderpioniers 

www.geschiedschrijvingdronten.nl 

Eigenlijk is hier geen tekst bij nodig. Inmiddels is het namelijk al een 

begrip geworden.   

Wie kan wel en wie kan niet tot deze groep worden gerekend. In de 

NOP is dit heel nauwkeurig omschreven. In Flevoland niet. Maar we 

zijn het er over eens dat de eerste bewoners die in deze kale vlakte 

een nieuw bestaan wilden opbouwen  ertoe behoren. Ze zijn te 

typeren als ondernemend, hard werkend en verbonden met hun 

omgeving en hun werk. Overigens eigenschappen die ook nu nog kun-

nen gelden. Zoals in onze beide publicaties ‘Pionierend ondernemen, 

ondernemende pioniers’ ook wel aangetoond wordt. Alleen de omstan-

digheden waaronder de eerste bewoners hun bestaan opbouwden, zijn 

niet te vergelijken met die van vandaag.  

Start filmpje  

‘Gemaakt land’.  

Duur: 9 minuten 

UITNODIGING 

Op woensdag 9 oktober zal Eva Vriend  in het Open Hof een lezing verzor-

gen over de eerste polderbewoners en de selectie die daaraan vooraf ging.  

Daarna zal zij ervaringen met de zaal uitwisselen 

De avond is voor donateurs die voor 1 oktober hun bijdrage voor 2013 

hebben overgemaakt gratis 

Voor niet-donateurs bedraagt de toegangsprijs  € 5 

Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar 

Aanvang: 20.00 uur 

De zaal is open vanaf 19.30 

 

http://www.geschiedschrijvingdronten.nl
http://youtu.be/Xs01iT8w104

