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Beste lezer, 

Onze stichting heeft niet alleen een jubileumjaar, maar ook één van 

haar meest succesvolle jaren achter de rug. Nog nooit publiceer-

den we in één jaar twee boeken. Het boek over De Meerpaal ver-

scheen op 16 september en werd enthousiast ontvangen. Compli-

menten voor de leden van de ‘Werkgroep Interviews’ en uiteraard 

aan de vormgeefster Annemiek Moormann.  

Op de donateursavond verschijnt ons tweede boek De Canon van 

Dronten met als ondertitel Van Swifterbantcultuur tot Hanzelijn. In 25 

vensters die weer in negen thema’s zijn ondergebracht, wordt de 

geschiedenis van de gemeente Dronten verhaald. Ons programma 

van die avond staat uiteraard in het teken van de canon. Het pro-

gramma ziet er als volgt uit: 

1. Opening 

 Met daarbij aandacht voor 25 jaar geschiedschrijving in 

 Dronten. 

2. Inleiding op De Canon van Dronten 

3. Een filmpje passend bij Thema 1 Van zee naar land 

Uitnodiging donateursavond 2017 

Datum:  maandag 27 november 2017  

Plaats:   Open Hof Dronten 

Aanvang:  20.00 uur. Zaal is open vanaf 19.30 uur. De koffie en  

  thee staan voor u klaar. 

Organisatie:  Stichting Geschiedschrijving in de gemeente Dronten. 

Agenda 

 

27 November 

Donateursavond 

Dit keer een feestelijke dona-

teursavond.  

De Stichting Geschiedschrij-

ving in de Gemeente Dron-

ten bestaat 25 jaar.  

Een reden om aan de avond 

een feestelijk tintje te geven.  
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Volg ons ook op facebook 

4. Herinneringen van een bewoner 

5. Pauze 

6. Beelden passend bij Thema 5 Samen of apart.  

7. Herinneringen 

8. Afscheid van vertrekkende en het voorstellen van nieuwe bestuurs- 

en werkgroepleden 

9. Presentatiefilmpje van De Canon 

10. Uitreiking van het eerste exemplaar aan burgemeester Mr. Aat de 

Jonge 

11. Sluiting 

Het bestuur 

 

Rabobank Clubkas Campagne 

 

Op woensdag 1 november werden tijdens een feestelijke bijeenkomst de 

resultaten bekend gemaakt van de Rabobank Clubkas Campagne. In totaal 

werden op ons 172 stemmen uitgebracht. Dat resulteerde in het prachtige 

bedrag van 841 euro en 8 cent. Alle donateurs die een stem op ons heb-

ben uitgebracht willen wij hierbij van harte danken. Wij gaan met dit geld 

een aantal prachtige cultuurhistorische fietsroutes door de gemeente 

Dronten uitzetten. 
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Op 8 juli 1959 besteedde De Flevolander aandacht aan het werkkamp 

Dronten. Uit de kop valt op te maken dat het bewonersaantal nog ge-

ring was. In totaal woonden er toen 53 mannen. Het zouden er meer 

dan 300 moeten worden. Ze hadden de beschikking over twee eetza-

len en zouden worden ondergebracht in vijf houten barakken. Ze 

bestonden allemaal uit acht woonkamers, elk voor acht personen en 

zestien vierpersoons slaapkamers. In iedere slaapkamer stonden vier 

bedden, vier stalen kasten voor de persoonlijke bezittingen en een 

vaste wastafel met twee kranen met alleen koud water. 

De woonkamers waren volgens de verslaggever gezellig ingericht: 

fleurige gordijnen voor de ramen en aan de wand mooie - in Oostelijk 

Flevoland gemaakte - foto’s. Op de vloer lag een kokostapijt en het 

meubilair bestond uit een moderne ronde tafel en eenvoudige, maar 

keurige stoelen. 

In 1963 werd Dr.ir, W.M. Otto benoemd tot landdrost en directeur 

van de Rijksdienst. Hij was in 1919 in Bandung geboren. Voor de oor-

log keerde hij terug naar Nederland om  in Wageningen ‘koloniale 

bosbouw’ te gaan studeren. Na de oorlog vertrok hij opnieuw naar 

Indië - hij was inmiddels getrouwd -  om in 1950 definitief  naar Ne-

derland terug te keren.  

Als landdrost bezat hij alle bevoegdheden die een burgemeester heeft, 

die wethouders hebben en de gemeenteraad heeft. Hij hoefde alleen 

een adviesraad naast zich te dulden. Dat hij daarnaast ook directeur 

was van de Rijksdienst bezorgde hem een dubbele pet. De combinatie 

was wel eens lastig, omdat de Rijksdienst meer dan de adviesraad re-

kening diende te houden met de lange termijn. 

In 1976 stapte hij over naar het ministerie van Landbouw om in 1984 

met pensioen te gaan.  

Thema 2: De eerste bewoners.  

Venster 5: De werkkampen 

 

Thema 4: Besturen in de polder  

Venster 13: Het openbaar Lichaam 

Bovenstaand boek is geschreven 

door de zoon van de landdrost 

Otto. Het is via de boekhandel en 

via internet verkrijgbaar. 

ISBN: 9789492444165 

Barkhuis, (Eelde 2017) 
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In 1959 dacht men naast Dronten nog drie of vier van de eerder 

geplande tien dorpen te gaan aanleggen. Daarbij dacht men aan Bid-

dinghuizen, Zeewolde en Swifterbant. Over de aanleg van Larsen 

werd nog nagedacht. 

De Abbert zou hoogstens tot een voorzieningspunt kunnen uit-

groeien. Door de mechanisering in de landbouw zouden er veel 

minder arbeidskrachten nodig zijn en hierdoor zouden er minder 

woningen gebouwd hoeven te worden. Werd in 1954 nog rekening 

gehouden met 34.000 bewoners, in 1959 was deze schatting ver-

laagd tot 18.500.  

Elk dorpsgebied zou 3.000 bewoners omvatten, waarvan de helft 

binnen en de andere helft buiten het dorp zou wonen. Alleen 

Dronten zou vanwege de regionale functie kunnen uitgroeien tot 

ongeveer 7.000 inwoners.  

Thema 3 Leven en samenleven in de dorpen 

Venster 7: Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant 
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