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Beste lezer, 

 

Op 7 april hield Theo van Dam een lezing over de gezondheids-

zorg. Meer dan honderd toehoorders mochten we verwelkomen. 

Zij kregen een boeiend verhaal te horen over de pionierende fase, 

waar alles uit het niets diende te worden opgebouwd. Het ging 

over vernieuwing en bezieling. Wat hier op dit terrein verricht is, 

deed ertoe. Theo van Dam had in zijn verhaal voorbeelden uit de 

praktijk verweven. Dat maakte het extra boeiend. De titel ‘Van de 

wieg tot het graf’ was in dit opzicht veelzeggend. We kunnen op een 

geslaagde avond terugkijken. 

 Op woensdagmiddag 25 mei hebben we de excursie voor 

donateurs en belangstellenden gepland. We gaan dan naar het 

voormalige werkeiland Lelystad [nu Lelystad Haven]. We worden 

daar rondgeleid door een aantal enthousiaste vrijwilligers, die  ons 

graag over de geschiedenis ervan willen vertellen. We sluiten waar-

schijnlijk af met een bezoekje aan het gemaal Wortman, één van de 

drie gemalen die Oostelijk Flevoland heeft leeggepompt. Opgave 

kan geschieden via het secretariaat. 

Excursie 

Woensdag 25 mei  

naar Lelystad Haven 

Vertrek vanuit Dronten om 13.15 uur 

vanaf parkeerterrein bij De Ark met eigen vervoer 

Meerijden kan worden geregeld. 

Kosten: donateurs gratis, niet-donateurs 5 euro 
Opgave:  via stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl 

of telefonisch op (0321) 313105  
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Volg ons ook op facebook 

Zoals wij al in vorige nieuwsbrief vermeldden, bestaat dit jaar de Stichting 

Geschiedschrijving 25 jaar.  Dat vieren we. Maar we herdenken ook iets. 

Honderd jaar geleden vond in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een 

stormvloed plaats. Hele delen van de aan de Zuiderzee grenzende gebie-

den werden overstroomd. In deze nieuwsbrief staan we stil bij deze ramp, 

die voor de inpoldering zulke grote gevolgen heeft gehad.  

 Tenslotte kunnen we u melden dat onze nieuwste uitgave 

‘Polderjeugd’ bijna is uitverkocht. Alleen bij de boekhandel Voster in Dron-

ten, De Lapjeskat in Biddinghuizen en Primera in Swifterbant zijn nog 

exemplaren verkrijgbaar. 

 

De stormramp van 1916 

Rondom de Zuiderzee kwamen grote gebieden onder water te staan. De 

schade was groot. Nu is Nederland wel meer geteisterd door het water, 

maar dit was de druppel die de emmer deed overlopen.  Noord Holland 

was zwaar getroffen. Negentien mensen vonden hier de dood.  

De foto hiernaast laat zien dat ook Elburg 

onder water kwam te staan. Dijkdoorbra-

ken ten noorden en ten zuiden van de stad 

gaven het water vrij spel. Slachtoffers vielen 

hier niet. 

De stormramp betekende het einde van de 

Zuiderzee en het begin van het IJsselmeer. 

De in 1932 gereed gekomen Afsluitdijk 

maakte een eind aan het verschijnsel van eb 

en vloed. Het gevaar van overstromingen 

nam aanzienlijk  af. Het betekende echter 

wel de nekslag voor de Zuiderzeevisserij. De talrijke hiervan afhankelijke 

plaatsen dreigden dode steden te worden. Die vrees bleek achteraf niet 

geheel terecht te zijn. Andere bestaansbronnen, zoals het toerisme kwa-

men ervoor in de plaats. 

 De beslissing om de Zuiderzee in te polderen was een tweede ge-

volg van de stormramp van 1916. De Eerste Wereldoorlog speelde daarbij  

een belangrijke rol. De hieruit voortvloeiende voedselschaarste maakte 

dat er grote behoefte was aan uitbreiding van het landbouwareaal. Door 

inpoldering van de Zuiderzee zou het aantal  vruchtbare hectares land-

bouwgrond met duizenden vermeerderd kunnen worden. 

Het ontstaan van Flevoland is dus nauw verbonden met de gebeurtenissen 

van 1916. 

Film 

Stormramp van 

1916 

http://www.facebook.com/historie.dronten
http://www.facebook.com/historie.dronten
https://youtu.be/cM4IWZjnZKw
https://youtu.be/cM4IWZjnZKw
https://youtu.be/cM4IWZjnZKw


 

Advertentie van toen 

Voor reacties: 
geschiedschrijving-dronten@gmail.com 

Kop van ‘t Ende 

Bewaard en verdwenen. Bewaard de oude havenmonding van El-

burg, maar verdwenen de Zuiderzee.  Waar eens water lag, ligt nu 

land. Alleen de herinnering resteert. Elburg is al lang geen visser-

splaats meer.  Maar het verleden is er goed bewaard. Zo goed dat 

het momenteel een toeristische trekpleister van formaat is. 

Manders was de eerste super-

markt van Dronten. Eerst was de 

winkel gevestigd aan De Rede. 

Later werd het plein overgesto-

ken en betrok men een pand 

naast de meubelzaak van Mulder. 

 

Eén van de voordelen van het donateur zijn, is  het  kunnen bekijken van filmpjes over Dronten, het beluisteren van ge-     luidsfragmenten en de toegang krijgen tot 
‘specials’.  

Alleen toegankelijk voor donateurs. In hun 
nieuwsbrief is daartoe een speciale knop opge-

nomen.  

Verdwenen 

Bewaard 

http://www.geschiedschrijvingdronten.nl/Specials
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Een prachtig idee. Een agrarisch themapark met educatieve en recrea-

tieve mogelijkheden. In 1971 opende het park zijn deuren. De opening 

geschiedde op 21 mei ‘s ochtends om 06.49 uur door prinses Beatrix 

en prins Claus. Enkele schoolklassen van De Dukdalf figureerden in het 

'Kinderdorp'. Op een terrein van 150 hectare werd een beeld 

geschetst van de Nederlandse akkerbouw, veeteelt en van vele land-

bouwgerelateerde bedrijven. Jong en oud had het iets te bieden. Twin-

tig jaar later moest het park zijn deuren al weer sluiten.  Geldgebrek 

was één van de sluitingsoorzaken. 

Nog  geen  
donateur? 

Klik  hier voor het aan- meldingsformulier 

De canon van Dronten 

De Flevohof 

Bijna dezelfde foto als in het vorige 

nummer, maar nu wel met een an-

der verhaal. In 1977 is een com-

missie gevormd met als doel fond-

sen te werven voor het maken van 

dit monument. Bedrijfsleven, het 

Anjerfonds, overheden en de plaat-

selijke bevolking zorgden voor de 

benodigde 30.000 gulden. Het uit 

brons vervaardigde beeld is ge-

maakt door  Cees Jansen uit het 

Brabantse Dongen. Op 10 decem-

ber 1977 vond de onthulling plaats. 

In 1993 zond het bestuur 

van de Stichting voor het 

tweede jaar nieuwsbrieven 

rond. 

Ze bestonden uit een 

bloemlezing van de Flevo-

lander uit 1968.  

In feite een voorloper van 

Dronten Toen. 

De drie nummers uit 1993 

zijn — door het betref-

fende nummer aan te klik-

ken — in te zien.  

Nummer 1 Nummer 2 

Nummer 3/4  

Nieuwe donateurs krijgen 

naast het jaarboek 2016 

dat de werktitel heeft In 

beweging gebracht als wel-

komstgeschenk een exem-

plaar van een al eerder 

verschenen publicatie.  

Aanmelden kan via: sticht-

ing.geschiedschrijving.dronten@live.nl 
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