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Beste lezer, 

 

Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van onze donateurs-

avond. Op 30 november zal onze nieuwste uitgave verschijnen met 

de titel Polderjeugd. Met als onderschrift: Jong zijn in de gemeente 

Dronten tussen 1960 en 1980.  

Zesendertig jongeren vertellen hoe zij hun jeugd in de polder erva-

ren hebben. Ze kwa-

men met hun ouders 

veelal in een leeg land 

te wonen. Een gebied 

met weinig voorzie-

ningen. Hun ouders 

hadden bewust voor 

dit nieuwe land geko-

zen. Zij niet. Zij ver-

huisden mee. Hebben 

zij zich hier ongeluk-

kig gevoeld?  

Op de donateurs-

Donateursavond 
Toegang gratis 

Thema: Polderjeugd  

Maandagavond 30 november  

in de Open Hof  

De gratis koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur.  

Het programma begint om 20.00 uur 

[meer informatie vindt u in deze nieuwsbrief ] 

Onze sponsoren van ons 

nieuwe boek. 

Klik op het infoteken en je 

komt op hun website terecht 

mailto:stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl
http://www.dhzoutlet.nl/
http://www.voster.nl/
http://www.shortgolf.nl/
http://www.fotostudiowierd.nl/
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Volg ons ook op facebook 

avond vertelt een aantal van hen hoe zij hun verhuizing beleefd hebben. 

De anderen komen net als zij in het boek uitgebreid aan het woord.  

Dat hun jeugdervaringen zich afspelen in de jaren zestig en zeventig maakt 

het boek dubbel interessant. Het was immers de periode waarin de jeugd 

haar eigen weg ging zoeken, de welvaart toenam en steeds meer jongeren 

de kans kregen verder te gaan studeren.  

Het is ook een onderwerp dat past in een tijd waarin grote belangstelling 

bestaat voor de jaren vijftig en zestig. Niet voor niets is één van de best-

sellers van het ogenblik Gouden jaren, waarin juist dit tijdperk wordt be-

schreven. 

Weken de jongeren in de polder veel van hun lotgenoten elders af? Ge-

zien hun leefomge-

ving zou je het 

mogen verwach-

ten.  

 

Het leven was hier 

anders. Wie in de 

dorpen woonde 

en als puber naar 

Dronten moest 

fietsen had altijd 

het gevoel dat hij 

wind tegen had. Zowel ‘s morgens als ‘s avonds. En vanwege het lege land 

hadden wind en regen vrij spel. Ze geselden de fietsende jeugd. Maar  de 

jongeren werden er wel hard van. De bus was voor watjes.  

Bikkels wa-

ren ze. 

Voordat ze 

naar de lage-

re school 

gingen, volg-

den ze nog 

even zwem-

les. Totaal 

verkleumd 

kwamen ze 

soms op 

school aan. En denk maar niet dat de zweminstructrices en -instructeurs 

zachtzinnig met hen omgingen.  

http://www.facebook.com/historie.dronten
http://www.facebook.com/historie.dronten
http://www.de-bas.nl/new
http://www.profiletyrecenter-dronten.nl/
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Ze hadden echter één geluk. 

Het schoolklimaat was over 

het algemeen kindvriendelijk. 

Heel anders dan wat ze veelal 

gewend waren.  

Ook op het oude land viel het 

op dat de jeugd hier anders 

was. Bij de populaire NCRV 

spelserie Dubbelzeskamp speel-

den jongeren van Dronten een 

prominente rol.  

Tijdens het spel manifesteer-

den ze zich als sterk, vasthou-

dend en als echte teamplayers.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeskampploeg met de gekidnapte Bartje 

Programma donateursavond 

Het programma ziet er globaal als volgt uit: na de opening volgt een 

korte inleiding op het boek. Gevolgd door een filmpje over de pol-

derjeugd van toen.  

Daarna vertelt Ben Ascherl, één van de geïnterviewden over zijn 

jeugd in de polder. Hij kwam in 1962 aan de Lijzijde in Dronten wo-

nen. Alom werd in het dorp gebouwd. Het was daardoor één grote 

speelplaats. Voor de kinderen die meestal buiten speelden een idea-

le omgeving. Helemaal ongevaarlijk was dat niet. Het heeft hem ook 

een gebroken been opgeleverd. Ben weet niet alleen veel over zijn 
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jeugd te vertellen, maar hij beschikt ook over veel fotomateriaal.  

Zijn bijdrage wordt afgesloten met beelden en muziek van de popgroep 

Eye, waar Ben toen deel van uit maakte. 

Na de pauze komt Boudewijn Smid aan het woord. Hij kwam in 1970 

in Swifterbant aan de Zuidsingel wonen. Of zoals hij zelf zegt:  

 

 In 1970 verhuisden we naar Swifterbant in Oostelijk Flevoland,  waar 

 de horizon van modder was. Ons huis was gebouwd volgens exhibit-

 tionistische architectuur, met enorme ramen tot vlak boven de 

 grond. Een gruwel in de ogen van mijn moeder. Om de  wereld  

 buiten te houden, hield ze de luxaflex voortdurend gesloten. 

Op school ontdekte hij dat hij over schrijftalent beschikte. Het boven-

staand fragment getuigt hiervan.  Zijn 

boek Een goede zoon gaat voor een deel 

over de periode dat hij in Swifterbant 

woonde. 

Na de bijdrage van Boudewijn Smid ver-

tonen we een filmpje over het Drontens 

voortgezet onderwijs van toen. Leraren 

en leerlingen brengen daarin op humo-

ristische wijze een schooldag in beeld.  

Voordat we daarna tot het uitreiken van 

het eerste exemplaar overgaan, nemen 

we afscheid van een drietal bestuursle-

den: Gertjan van Tilburg, Jan Rozendal en Monica van de Kolk. De 

plaats van Gertjan wordt door Liesbeth Busch ingenomen. De reste-

rende vacatures hopen we binnenkort te kunnen opvullen. 

Omstreeks tien uur sluiten we het programma af. 

Kortom het belooft weer een leuke avond te worden. Een avond vol 

veelal mooie herinneringen.  

 

Tot slot. Deze elfde uitgave had nooit tot stand kunnen komen zonder 

de financiële ondersteuning van onze donateurs en onze sponsoren. 

Alle ondernemers behoren ook zelf  tot de ‘jongeren van toen’.  

 

Het boek is op de avond zelf te koop voor 15 euro. Daarna is het bij 

de Lapjeskat in Biddinghuizen, Voster in Dronten en de Primera in 

Swifterbant voor € 16,50 te verkrijgen.  
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