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Het was de wens van de redactie van dit tijdschrift, dat deze
aflevering een bijdrage zou bevatten over de inpolderingswerken
in het Nederlandse IJsselmeer — de vroegere Zuiderzee, nu
immers door de Afsluitdijk van het buitenwater gescheiden — en
wel in het bijzonder over de tweede in de reeks van vijf polders
die daar worden drooggelegd, de nu bijna voltooide Noordoost-
polder, en over de vraagstukken die zich bij de kolonisatie van
dit nieuwe land voordoen.

Die wens van de redactie is begrijpelijk. In de eerste plaats
gaat het hier om een onderneming, die in zijn vele aspecten in nog
steeds toenemende mate de belangstelling van het buitenland
trekt en die alleen al daarom ook in de met Nederland verbonden
landen in de West de volle aandacht verdient. Maar verder is men
immers ook in Suriname bezig door de aanleg van polders het
areaal goede cultuurgrond te vergroten. En nu mag het waar zijn
dat de omstandigheden in beide landen in meer dan één opzicht
geheel verschillen en ook dat wat men de IJsselmeerpolders
noemt, in tegenstelling met de objecten in Suriname, geen polders
zijn in de eigenlijke betekenis van het woord maar droogmake-
rijen, er zijn toch ongetwijfeld genoeg aanknopingspunten om een
uitwisseling van inzichten en ervaringen nuttig te doen zijn.

Alvorens nu echter de Noordoostpolder en in het bijzonder dus de kolo-
nisatie van dat gebied aan de orde te stellen, verdient het toch zeker wel
aanbeveling in het kort enkele opmerkingen te maken over de al eeuwen-
lange geschiedenis van de landaanwinning in Nederland en verder ook over
de Zuiderzeewerken in het algemeen. Het gaat daarbij niet om een ook
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maar bij benadering volledige beschrijving, maar meer om in enkele es-
sentiële trekken de ontwikkelingsgang te schetsen die de landaanwinning
in Nederland te zien geeft en vooral ook om een achtergrond op te trekken,
waartegen straks het beeld van de Noordoostpolder wellicht wat duide-
lijker zal uitkomen dan daarzonder het geval zou zijn geweest.

Reeds in de Middeleeuwen is de bedijking van land in Nederland door
monniken, edelen en anderen ter hand genomen; het doel daarvan was
toen echter nog niet het winnen van nieuw land, maar de beveiliging van
reeds bewoond land tegen hoge vloeden. Omstreeks het jaar 1200 is men
toch ook reeds begonnen met het bedijken van buitendijkse aanslibbingen,
om deze tot bruikbaar land te maken en hier is dus inderdaad al van land-
aanwinning sprake. Het ligt echter wel voor de hand, dat dit op in onze
ogen nog zeer onvolmaakte wijze geschiedde en dat, mede daardoor,
tegenover deze landwinst ook weer veel landverlies stond.

Dat de eerste droogmakerijen van latere datum zijn — nl. rond 1500 —
is niet verwonderlijk als men bedenkt, dat voor het droogmaken en droog-
houden van meren e.d. bemalingsinstallaties nodig zijn. De molen met
beweegbare kap, die daarbij toch een onmisbaar hulpmiddel was, is nl.
eerst in de 16e eeuw uitgevonden.

Volgens één der ramingen (er zijn er meer en zij lopen nogal uiteen) zou
in de loop der eeuwen tot nu toe in Nederland een landwinst van rond
550.000 ha zijn geboekt, waarvan (dus sedert omstreeks 1500) een 200.000
ha door droogmakerijen. Vooral in de 17e eeuw, toen de welvaart groot
was en rijke kooplieden en regenten rendabele belegging voor het ver-
gaarde kapitaal zochten, is op dit gebied een grote activiteit ontplooid.
Vele bekende droogmakerijen zoals de Beemster (in 1612 onder leiding van
de beroemde LEEGHWATER), de Purmer (1622), de Wormer (1626), de

Heer Hugowaard (1631) en de Schermer (1635) — alle ten Noorden van
Amsterdam — stammen uit deze tijd. Het waren soms al vrij grote meren;
de Beemster bijv. heeft een oppervlak van ruim 7000 ha.

Men houde goed in het oog, dat ook in de 17e eeuw de landaanwinning
nog een zaak van particulieren was. In die tijd werd dit nog niet gezien als
een taak voor de Overheid, die wel octrooi moest verlenen, maar zich met
de uitvoering niet bemoeide. Met alle respect evenwel voor de waarlijk
niet geringe durf, energie en volharding van deze particuliere onderne-
mers, die land en volk hierdoor zeker belangrijke diensten hebben bewe-
zen, mag toch ook niet worden verbloemd dat aan deze wijze van werken,
van ons tegenwoordige standpunt gezien, ernstige bezwaren kleefden. Deze
mannen, wier namen onverbrekelijk verbonden zijn aan nu zeer welvaren-
de landbouwgebieden, mogen zich bij hun ondernemingen veelal mede
hebben laten leiden door het algemeen belang, hun doel was toch zeker in
de eerste plaats het maken van winst. Dat was hun goed recht, maar het
had consequenties.

Natuurlijk, ook in technisch opzicht stond men nog lang niet op het peil
van tegenwoordig en veel onvolmaaktheden zijn daar het rechtstreeks
gevolg van. Maar ook heeft het overigens volkomen begrijpelijke verlangen
zo spoedig mogelijk de baten van de niet geringe investeringen te oogsten
er vaak toe geleid, dat er niet voldoende zorg aan het werk werd besteed.
Wegen en vaarten in de polder sloten vaak niet eens behoorlijk aan op de
land- en waterwegen buiten, het land werd verkocht of verpacht als het
nog niet eens voldoende ontwaterd was en het onkruid er manshoog op
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stond. De toestanden, ook op het gebied van bijv. huisvesting en hygiëne,
waren er vaak bepaald droevig en de eerste bewoners waren werkelijk niet
te benijden. Het rijmpje „de eerste gaat er over de kop, de tweede heeft er
een strop, de derde komt er pas bovenop", dat ook in allerlei variaties
bekend is, laat over de moeilijkheden van de eerste generaties weinig
twijfel bestaan.

Het inzicht dat dergelijke grote ondernemingen van evident algemeen
belang van Overheidswege behoren te worden uitgevoerd, was in die tijd
nog niet gerijpt en men kan ook niet zeggen dat uit deze gang van zaken
spoedig lering is geput. Immers, zelfs toen twee volle eeuwen later het
zoveel grotere Haarlemmermeer werd drooggelegd door de Staat, geschied-
de dit slechts na lange aarzeling, meer uit bittere noodzaak, omdat het
meer de stad Amsterdam bedreigde en geen particulier het werk aandurf-
de, dan in de overtuiging dat dit de enig juiste weg was; en dat de eerste
bewoners het er niet veel beter hebben gehad dan hun voorgangers in de
oudere Noord-Hollandse droogmakerijen, dat maakt de literatuur ons wel
duidelijk.

Hoe dan ook, de strijd tegen het water zit de Nederlanders in het bloed,
niet alleen defensief maar ook offensief, en het is dan ook niet zo ver-
wonderlijk dat al lang geleden ook de aandacht is gevallen op de Zuiderzee
als mogelijk object voor drooglegging. HENRIC STEVIN heeft er al in de 17e
eeuw over geschreven, maar in de 19e eeuw begint de Zuiderzee eerst goed
in de belangstelling van de plannenmakers te komen. Verschillende ont-
werpen zijn er gemaakt in die tijd, maar werkelijk ernst wordt het toch
eerst als in de jaren 1886-1891 de jonge Ir LELY, in opdracht van de in-
middels opgerichte Zuiderzeevereniging, de studie grondig ter hand neemt
en zijn bevindingen in een achttal technische nota's vastlegt. Bepaald
vlot is het ook toen nog niet gegaan, maar tenslotte is dan toch in 1918 het
desbetreffende wetsontwerp door de Volksvertegenwoordiging aanvaard
en zo werd dan besloten dat zou worden overgegaan tot afsluiting en ge-
deeltelijke drooglegging van de Zuiderzee. Het moet voor de o.a. ook als
Gouverneur van Suriname bekend geworden LELY een grote voldoening
zijn geweest, dat zijn plan in grote trekken is aanvaard en dat hijzelf als
Minister van Waterstaat het ontwerp aangenomen heeft gekregen.

Van een particuliere onderneming was toen geen sprake meer. Het werd
als een uitgemaakte zaak beschouwd dat het werk door de Staat zou
worden uitgevoerd en reeds in 1919 werd de Dienst der Zuiderzeewerken
ingesteld, die met de waterbouwkundige werken werd belast. Het land-
bouwkundige en bouwkundige werk en de kolonisatie, werkzaamheden die
natuurlijk eerst aan de orde kwamen toen de eerste polder droog was, zijn
toevertrouwd aan een later ingestelde tweede Rijksdienst, die nu de wat
zonderlinge naam „Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolder-
werken)" draagt en die in het vervolg van dit artikel „de Directie" zal
worden genoemd. *

Het project van de Zuiderzeewerken, zoals het nu wordt uitge-
voerd, bestaat in hoofdzaken uit de aanleg van de zg. Afsluit-
dijk, de ongeveer 30 km lange dijk die de provincies Friesland en
Noord-Holland verbindt en die de Zuiderzee geleidelijk in een
zoetwatermeer (het IJsselmeer) heeft doen veranderen en uit de
drooglegging van vijf polders achter deze dijk. Deze vijf polders
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zijn de Wieringermeer, die ongeveer 20.000 ha groot is, en verder
de Noordoostpolder, Oostelijk-Flevoland, Zuidelijk Flevoland en
de Markerwaard, die elk een oppervlak hebben van ten naaste bij
50.000 ha. In totaal gaat het dus om een gebied van rond 220.000
ha, een cijfer dat wat meer relief krijgt als bedacht wordt, dat dit
ongeveer 7% van het totale oppervlak van Nederland is (en zelfs
10% van het areaal cultuurgrond) en dat van het totale voor
polderaanleg in aanmerking komende gebied in Noord-Nickerie
(Suriname) ruim gerekend thans ongeveer 16.000 ha in exploitatie
of voor uitgifte gereed is.

Bij het vaststellen van het beloop der verschillende polder-
dijken moest met tal van factoren rekening worden gehouden.
Natuurlijk moest zoveel mogelijk goede grond worden ingedijkt
en slechte worden buitengesloten, maar ook moest het overblij-
vende zoet watermeer van zodanige omvang zijn, dat zowel de
afwatering als de watervoorziening van de omliggende gebieden
verzekerd waren, terwijl tenslotte dijken slechts op voldoende
draagkrachtige bodem kunnen worden gebouwd. Veel onderzoek
en berekeningen waren dus nodig, zowel op waterstaatkundig als
bijv. op bodemkundig terrein. Dat in 1918 het toen toch al weer
enige tientallen jaren oude plan van LELY slechts op enkele be-
trekkelijk ondergeschikte punten behoefde te worden gewijzigd,
pleit dus wel voor het inzicht en de grondigheid, waarmede deze
zich indertijd van zijn opdracht had gekweten.

In 1920 werd een begin gemaakt met de uitvoering van de
werken. De ringdijk van de eerste polder, de Wieringermeer, was
nog niet gereed, toen (in 1927) ook met de Afsluitdijk werd be-
gonnen. De dijk van de Wieringermeer werd in 1929 gesloten en
de inmiddels ook gebouwde drie gemalen zorgden ervoor, dat nog
in de loop van 1930 de eerste polder droog mocht worden ge-
noemd. De Afsluitdijk kwam eerst in 1932 klaar, zodat de Wie-
ringermeer, als enige van de vijf polders, in zeewater is droogge-
legd.

Met de bouw van de dijk voor de Noordoostpolder werd in 1936
begonnen, het laatste gat hierin werd in 1940 gesloten en in de
loop van 1942 was ook de tweede polder droog. Dat de toen
inmiddels uitgebroken oorlog zowel het in cultuur brengen en
koloniseren van de Noordoostpolder als de verdere uitvoering van
de werken ernstig heeft vertraagd, ligt wel voor de hand. In 1950
is tenslotte toch de bouw van de dijk voor Oostelijk-Flevoland
ter hand genomen en het laat zich aanzien dat deze tegen het
einde van 1956 gereed zal zijn, waarna deze derde polder in de
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Foto 2. De dijk van Üostelijk-Flevoland in aanbouw; kraagstukkcn aan
de polderzijde van de dijk; op de achtergrond keileemkranen.

Foto 3. Typische Xoordoostpolder-boerderij met montageschuur.
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Foto 4. Het centrum van Emmeloord met in het midden het café-
restaurant en daarachter het postkantoor.

Foto 5. Het dorp Marknesse.

(Foto's 2 5 Directie van de Wieringermeer)
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"THE RECLAMATIONS IN THE DUTCH YSSELMEER AND, MORE IN PARTI-
CULAR, THE COLONIZATION OF THE NORTHEAST-POLDER", is a paper on a
fraction of the vast cultivation plan for the Zuyderzee area covering
2,200 km* (7% of the total area of the Netherlands).

The dynamo behind the reclamation of the Zuyderzee was Dr Ir C.
LELY, who, during the years 1889-1891 made a thorough study of this
project. Under his ministry, in 1918, order was given for the construc-
tion of the enclosing dam and the partial impoldering. — Dr LELY was
also governor of Surinam. Lelydorp was called after him.

At present about 160 km* of the total area in Noord-Nickerie (Surinam)
under consideration for reclamation is now ready to be cultivated or to
be lotted out.
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loop van 1957 droog zal vallen. Het ligt in de lijn der verwachtin-
gen dat daarna eerst de Markerwaard en dan tenslotte Zuidelijk-
Flevoland zal worden drooggelegd, maar het zal nog wel enige
tientallen jaren duren voor ook deze laatste polder geheel in
cultuur gebracht en gekoloniseerd is.

Natuurlijk kan hier bij de als inleiding bedoelde beschrijving
van de werken in hun geheel niet te veel in details worden ge-
treden, maar het is toch wel aardig even te vermelden — vooral
ook omdat het typerend is voor de grondige en tijdige „planning"
— dat de kanalen en enkele hoofdtochten van de polders reeds
worden uitgebaggerd vóór het droogmalen, dus onder water.
Baggeren is voordeliger dan graven, maar bovendien kan de
opgebaggerde specie direct weer worden gebruikt voor grondver-
betering. Zo wordt goede kleigrond met onderlossers naar plaat-
sen met minder goede grond gevaren, zand bijv. naar plaatsen
waar dorpen zijn geprojecteerd; ook worden onder water zand-
depots aangelegd, van waaruit het zand later kan worden ge-
bruikt voor de aanleg van wegen e.d. Men is nu, bijna twee jaar
vóór de nieuwe polder droog zal zijn, al bezig met het uitbaggeren
van kanalen.

De loop van kanalen, tochten en wegen, de ligging van de
dorpen, kortom de gehele inrichting van de polder is reeds lang
tevoren bekend. Er is dan ook al heel wat studie verricht voor een
polder droog is, bodemonderzoek, maar ook onderzoek van
planologische aard.

Het wordt nu tijd eens na te gaan wat er met een polder ge-
beurt als deze droog is. Er is nl. wel enig verschil met vroeger,
toen de drooggevallen gronden zo spoedig mogelijk werden ver-
kocht of verpacht en de eerste bewoners met de moeilijkheden
zaten. Trouwens, het feit dat een Rijksdienst — ,,de Directie" —
o.a. speciaal belast is met het landbouwkundige werk en met de
kolonisatie, spreekt al voor zich.

Zo spoedig mogelijk na het droogvallen wordt door de Land-
bouwkundige Afdeling van de Directie een begin gemaakt met de
ontginning, hetgeen voornamelijk neerkomt op de ontwatering
van de nog met water verzadigde bodem. Daartoe moeten de
reeds onder water uitgebaggerde kanalen op profiel worden ge-
bracht en moet het volledige stelsel van tochten en sloten worden
gegraven evenals — daama — de greppels, waardoor het water de
eerste jaren naar de sloten wordt afgevoerd; deze begreppeling
wordt nl. na verloop van tijd, als de bodem voldoende doorlatend
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is geworden, vervangen door een systeem van buizendrainage.
De zorg van de Staat voor het nieuwe land gaat in onze tijd

echter nog veel verder. Niet alleen gaat men de natuurlijke be-
groeiing, die ook nog in de Haarlemmermeer de bewoners zoveel
last bezorgde, met kracht te lijf, maar zodra mogelijk neemt de
Directie ook zelf de teelt van de eerste gewassen ter hand. De
Overheid exploiteert de nieuwe gronden dus tijdelijk zelf en wel
om verschillende redenen. In de eerste plaats vertrouwt men
particuliere boeren de zorg voor deze kostelijke, doch maagde-
lijke gronden niet toe, maar men wil hen ook geen onnodig risico
laten lopen en verder zijn de boerderijen nog niet klaar (men wil
het land niet anders dan „behuisd" verpachten), de arbeidsvoor-
ziening is nog niet geregeld, het gebied is door het ontbreken van
riolering, waterleiding, electriciteit enz. eigenlijk nog niet be-
hoorlijk bewoonbaar enz. Kortom de in vergelijking met vroeger
zeer vergaande zorg van de Staat voor mens en grond, gevolg van
ingrijpend gewijzigde opvattingen, is de oorzaak dat men niet de
drooggevallen gronden zo snel mogelijk in handen van boeren
geeft, maar dat de Overheid de polder eerst volledig inricht en
niet aarzelt zelf de grond gedurende enige tijd in exploitatie te
nemen.

De Directie heeft voor de ontginning en de tijdelijke exploitatie
enige duizenden arbeiders in dienst, die in barakkenkampen in de
polder gehuisvest zijn.

Zodra de toestand van de bodem dat mogelijk maakt, begint
ook de Bouwkundige Afdeling van de Directie te bouwen. Eerst
een aantal boerderijen, verspreid over de gehele polder, ten be-
hoeve van de tijdelijke Staatsexploitatie, waartoe de polder in
het begin in bedrijven van elk ongeveer 500 ha is verdeeld, maar
zo spoedig mogelijk ook de overige boerderijen, die later verpacht
zullen worden. Is in een bepaald deel van de polder de grond
voldoende gerijpt om aan boeren te kunnen worden uitgegeven,
dan worden daar niet alleen de boerderijen gebouwd, maar ook
— althans in eerste aanleg — het in dat deel van de polder ge-
projecteerde dorp, met zijn woningen voor landarbeiders, scholen,
winkels, kerken enz»; ook aan waterleiding, riolering, electriciteit,
telefoon enz. wordt de nodige aandacht besteed, kortom het ge-
bied wordt bewoonbaar gemaakt. Zo wordt geleidelijk de polder
volgebouwd, zodat de bewoners zich er kunnen vestigen op een
tijdstip, waarop dit verantwoord wordt geacht. Wel een groot
verschil met de gang van zaken in vorige eeuwen!
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Die vestiging van bewoners zelf, de kolonisatie dus, komt
straks aan de orde. Thans eerst enkele opmerkingen over de
planologische aspecten. Want die inrichting van de polder, waar-
toe ook het bouwen van boerderijen en dorpen behoort, geschiedt
volgens een tevoren opgesteld en weloverwogen plan.

Het plan voor zo'n polder, het inrichtingsplan, is als 't ware
opgebouwd uit een aantal deelplannen, die elk aan een speciaal
facet van de inrichting aandacht wijden. In het verkavelingsplan
bijv. is de loop van land- en waterwegen vastgelegd en uiteinde-
lijk dus ook de afmetingen van de kavels, de kleinste eenheden
waarin de polder is verdeeld. De normale kavels in de Noordoost-
polder zijn 800 meter lang en 300 meter breed; overwegingen
zowel van doelmatige bedrijfsvoering als van ontwatering hebben
daarbij een rol gespeeld. Het bestemmingsplan stelt, aan de hand
van nauwgezet bodemkundig onderzoek, de bestemming van de
grond vast en bepaalt dus waar akkerbouw- en waar gemengde
bedrijven zullen komen, waar tuinbouw en waar bosbouw zal
worden uitgeoefend. In het uitgifteplan zijn aantal, grootte en
type van de landbouwbedrijven vastgelegd en ook de spreiding
van de verschillende soorten bedrijven over de polder. Het dor-
penplan omvat het aantal en de ligging van de dorpen, terwijl in
het beplantingsplan aan het landschap aandacht wordt ge-
schonken. (Men zie het kaartje op bladz. 119).

In het bestek van dit artikel kan onmogelijk op al deze deel-
plannen worden ingegaan. Om een indruk te geven van de veel-
zijdige bemoeiing van de Overheid en van de zorg waarmee de
bewoners van het nieuwe land worden omringd, volgen hier nog
enkele nadere opmerkingen over drie van deze deelplannen, nl.
over het plan van uitgifte, het dorpenplan en het beplantings-
plan, alles voor zover het de Noordoostpolder betreft.

Bij het opstellen van het plan van uitgifte voor de landbouw-
bedrijven moest natuurlijk een beslissing worden genomen over
de grootte der bedrijven en daarbij moest met allerlei factoren
rekening worden gehouden. Er is in Nederland een grote vraag
naar grond en men moest zich afvragen in hoeverre daaraan
moest worden tegemoet gekomen door de stichting van een groot
aantal kleine bedrijven. Veel kleine bedrijven maken de kosten
voor de Staat hoger, omdat er dan per ha meer boerderijen nodig
zijn en verder heeft de ervaring geleerd, dat grotere boeren veelal,
in het belang van de gehele streek, een rol van betekenis spelen in
het organisatie- en verenigingsleven; dit laatste argument mocht
in een gebied waar het maatschappelijk leven van de grond af
moet worden opgebouwd niet worden verwaarloosd.
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Zuiver economisch geredeneerd is het niet moeilijk zowel van
het grote als van het kleine bedrijf een aantal voor- en nadelen op
te sommen, zodat economische motieven niet duidelijk in een be-
paalde richting wijzen. Wel kon ongeveer worden aangegeven hoe
groot de kleinste bedrijven moesten worden.

Het was verder wel duidelijk dat er een flink aantal kleine be-
drijven moest komen en dat de grootste bedrijven niet te groot
mochten worden. Het resultaat is tenslotte geweest dat rond een
derde deel van het aantal bedrijven 12 of 18 ha groot is geworden
(de kleinste bedrijven) en ongeveer 8% 48 ha (de grootste be-
drijven) ; ongeveer 40% van de bedrijven is 24 ha groot (één kavel)
en de rest heeft een oppervlak van 30, 36 of 42 ha. Werkelijk
grote bedrijven komen in deze polder niet voor.

Wat de spreiding van de verschillende soorten bedrijven over
de polder betreft kan in de eerste plaats worden opgemerkt dat,
in tegenstelling met de situatie zoals die veelal elders in Neder-
land wordt aangetroffen, in de Noordoostpolder de kleine be-
drijven over het algemeen op de goede gronden zijn geprojecteerd,
zodat zij een zo groot mogelijke bedrijfszekerheid hebben; op de
minder goede gronden zouden zij immers bij minder gunstige
conjunctuur extra kwetsbaar zijn. Maar verder zijn de kleine be-
drijven in deze polder steeds in complexen bij elkaar gelegd,
zowel om samenwerking beter mogelijk te maken als uit de over-
weging dat iedere bedrijfsgrootte zijn eigen stijl heeft en — om
redenen van doelmatige bedrijfsvoering — ook inderdaad móet
hebben en dat op het oude land meer dan eens is waargenomen
dat kleine boeren de neiging hebben de bedrijfsstijl van een grote
buurman over te nemen, waarmee het kleine bedrijf niet gebaat
is. Tenslotte zijn de kleine bedrijven over het algemeen ook
dichter bij de dorpen geprojecteerd dan de grote, teneinde voor
een zo groot mogelijk aantal mensen de afstand tot het dorp zo
klein mogelijk te laten zijn.

Tot zover dan het plan van uitgifte. De situering van de
dorpen is een onderwerp, dat in de Noordoostpolder voor 't eerst
grondig de aandacht heeft gehad. In de oude droogmakerijen liet
men het ontstaan van de dorpen maar op zijn beloop en in de
Wieringermeer had men wel belangstelling voor dit onderdeel,
maar men wist eigenlijk niet goed hoe het moest worden aange-
pakt. Er liggen daar nu drie dorpen, dicht bij elkaar in het
midden van de polder, zodat de afstanden voor de bedrijven aan
de rand tot de dorpen rijkelijk groot zijn en bovendien is het dorp
dat als hoofdplaats was bedoeld wat in de verdrukking geraakt,
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doordat een der andere dorpen, dat eerder gesticht was, zich
sneller en krachtiger heeft ontwikkeld dan men verwacht had.
Nu, 25 jaar nadat de Wieringermeer droog was, is men er nog
met de bouw van een vierde dorp begonnen, wel een bewijs dat
het plan niet aan de eisen voldeed.

Mede als gevolg van de minder gunstige ervaringen in de
Wieringermeer heeft men de zaken in de Noordoostpolder direct
grondig aangepakt. Een uitvoerig onderzoek is daarvoor inge-
steld. In de eerste plaats moest men inzicht hebben in de meest
gewenste omvang van een dorp; enerzijds moest het groot genoeg
zijn om het economische, sociale en culturele leven behoorlijk tot
ontwikkeling te kunnen laten komen, anderzijds moest het ook
weer niet zó groot worden dat het zijn landelijke karakter zou
verliezen. Verder is nagegaan welke afstanden door bewoners van
het platteland elders in Nederland redelijk werden geacht, ener-
zijds voor de in het dorp wonende landarbeiders naar het dage-
lijks werk op de boerderijen, anderzijds voor de buiten de dorpen
wonende gezinnen van boeren en landarbeiders naar het dorp
met zijn winkels, scholen, kerken enz. Verder werd de Noord-
oostpolder, na vergelijking met de situatie op het oude land,
groot genoeg geacht om er, behalve een aantal dorpen, ook een
klein stadje tot ontwikkeling te laten komen, zulks in tegenstel-
ling tot de zoveel kleinere Wieringermeer.

Het gevolg van een en ander is geweest dat het dorpenplan
voor de Noordoostpolder voorziet in een tiental, in een grote ring
gelegen dorpen, waarvan men meent te mogen verwachten dat zij
in de toekomst elk een 1000 a 2000 inwoners zullen gaan tellen, en
dat in het middelpunt van die ring, in het centrum van de polder
en op een knooppunt van land- en waterwegen, het stadje
Emmeloord is gesticht, dat zijn naam heeft ontleend aan een der
oude nederzettingen op het vroegere, nu geheel door de polder
ingesloten, eiland Schokland.

Terwijl men in de dorpen lagere scholen en winkels in de dage-
lijkse levensbenodigdheden vindt, kunnen de polderbewoners in
Emmeloord terecht voor allerlei behoeften waar het dorp geen
oplossing voor kan geven. Zo heeft Emmeloord inrichtingen voor
voortgezet onderwijs, bankinstellingen, een beursgebouw en
allerlei grotere en meer gespecialiseerde winkelzaken, terwijl een
ziekenhuis op het bouwprogramma staat.

Alvorens nu tot de eigenlijke kolonisatie over te gaan ten besluite van
deze opmerkingen van planologische aard nog iets over het beplantings-
plan. Dat ook aan het landschap aandacht wordt besteed mag dan als
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bewijs gelden dat het toch niet uitsluitend utiliteit en efficiency is in de
polder, al wordt die indruk onwillekeurig gewekt; er wordt echter ook naar
gestreefd van de polder een aantrekkelijk woonoord te maken.

Met de aanleg van beplantingen in de Noordoostpolder heeft men be-
oogd, met gebruikmaking van gegevens als dijken, wegen, kanalen, boer-
derijen, dorpen en bijv. het voormalige eiland Schokland, de onafzienbare
poldervlakte wat meer overzichtelijk en als 't ware meer begrijpelijk te
maken, door een indeling in compartimenten aan te brengen. Daartoe is
een drietal boscomplexen aangeplant met een totaal oppervlak van een
kleine 2000 ha en zijn verder overal weg-, erf- en dorpsbeplantingen aange-
legd, het geheel uiteraard volgens een tevoren opgesteld plan. De genoemde
boscomplexen liggen alle op voor de landbouw minder geschikte gronden
langs de randen van de polder en zijn, behalve voor het landschap en voor
de recreatie, zeker ook van niet te verwaarlozen betekenis voor de geheel
onvoldoende houtproductie van Nederland. Tenslotte heeft Emmeloord
voor recreatieve doeleinden zijn bos van een kleine 60 ha, zoals ook elk
dorp zijn wandelbosje heeft. Deze bosjes bij de dorpen zijn van zoveel be-
lang geacht voor de bevolking, dat hiervoor veelal uitstekende grond be-
schikbaar is gesteld.

Met deze korte opmerkingen over de inrichting van de polder moet hier
worden volstaan. Het volgende staatje geeft tenslotte nog een overzicht
van de bestemming van de grond.

Land- en tuinbouwbedrijven 42.500 ha
Boscomplexen en andere beplantingen 2.000
Dorpen, wegen, kanalen, tochten, dijken 3.500

Totaal oppervlak Noordoostpolder 48.000 ha

De arbeiders, werkzaam bij de ontginning, in de tijdelijke ex-
ploitatie, bij het bouwen van boerderijen, woningen enz. (deze
bouwvakarbeiders zijn niet in dienst van de Directie maar van
aannemers), behoren over het algemeen niet tot de eigenlijke
polderbevolking, worden ook niet in het bevolkingsregister opge-
nomen, maar zijn, voor zover zij niet dagelijks heen en weer
trekken, in kampen gehuisvest en verlaten de polder weer zodra
het werk voltooid is. Definitieve bewoners vestigen zich eerst,
zodra de eerste boerderijen voor verpachting gereed zijn en de
eerste dorpswoningen klaar zijn om te worden betrokken.

Nu is het goed bij de bespreking van de kolonisatie in het oog te
houden, dat Nederland een bijzonder dicht bevolkt land is met
een nog steeds snel ̂ groeiende bevolking en met slechts beperkte
mogelijkheden. Er is niet alleen van boerenzijde een grote vraag
naar land, maar bijv. het aantal middenstandszaken is in vele
branches ook zo groot, dat er voor velen nauwelijks — of zelfs in
het geheel niet — van een redelijk bestaan kan worden gesproken.
Vele tienduizenden Nederlanders zijn na de oorlog geëmigreerd,
hetzij om voor zichzelf een beter bestaan op te bouwen hetzij met
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het oog op de toekomst van de kinderen, maar vele anderen
geven toch de voorkeur aan mogelijkheden in het eigen land. Het
is dan ook geen wonder, dat in vele beroepen de belangstelling
voor vestiging in de Noordoostpolder groot is, te meer omdat men
het voorbeeld van de welvarende Wieringermeer voor ogen heeft.

Het ligt dan ook wel voor de hand dat de Directie, wier
Sociaal-Economische Afdeling in het bijzonder met de kolonisatie
is belast, zich daarbij o.a. tot taak heeft gesteld de toevloed wat
af te dammen en in eerste instantie slechts personen als bewoners
van de polder toe te laten aan wie, in het beroep waarin zij zich
aanmelden, behoefte bestaat en van wie ook redelijkerwijs mag
worden verwacht dat zij erin zullen slagen zich in dat beroep in de
polder een bestaan op te bouwen. Enerzijds is dit beleid dus nodig
om chaotische toestanden te vermijden, maar het is anderzijds
ook inderdaad mogelijk deze politiek te voeren, doordat alle
grond in de polders domeingrond is en eigendom is van de Staat.
Wie in de polder grond in gebruik wil nemen, hetzij om er de
landbouw op uit te oefenen, hetzij om er bijv. een woning, een
winkel of een smederij op te bouwen, hetzij voor enig ander doel,
moet daartoe een huur- of pachtovereenkomst aangaan met de
namens de Staat optredende Directie. Het is in de praktijk zelfs
nog wat gemakkelijker voor de Directie om het heft in handen te
houden, doordat vrijwel niemand in staat en bereid is geheel voor
eigen rekening een woning of bedrijfsgebouw te stichten; verre-
weg de meeste woningen en bedrijfsgebouwen (o.a. alle boerderij-
en) worden van Directiewege gebouwd en dan verhuurd en men
heeft dus toestemming van de Directie nodig om zo'n pand in
gebruik te kunnen nemen.

Om misverstanden te vermijden is het goed hier direct aan toe
te voegen, dat deze bijzondere maatregelen slechts voor een be-
perkte tijd van kracht zijn. In de polder geldt in de beginjaren in
veel opzichten een uitzonderingstoestand, het gebied is noch ge-
meentelijk noch provinciaal ingedeeld en de Directie is met grote
bevoegdheden bekleed. Dit is in het begin onvermijdelijk, maar
het is een toestand die niet langer mag bestaan dan strikt nodig
is. Zodra de uitgifte voltooid is, de dorpen in eerste aanleg
gesticht en ook overigens de meest noodzakelijke voorzieningen
getroffen zijn, zodat de toestanden althans enigszins normaal
mogen worden genoemd, is de taak van de Directie volbracht; er
worden één of meer gemeenten ingesteld en de Directie trekt naar
de volgende polder, die immers reeds in de loop van 1957 droog
zal vallen.
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De grote belangstelling voor vestiging in het nieuwe land nood-
zaakt de Directie dus niet meer mensen toe te laten dan verant-
woord is, maar stelt haar bovendien in staat een selectie toe te
passen en van die mogelijkheid wordt ook inderdaad gebruik ge-
maakt. Het is te begrijpen dat men in dit ten koste van enorme
bedragen drooggelegde land, met zijn uitstekende grond, zijn
fraaie en doelmatig verkavelde bedrijven, zijn moderne woningen
en zakenpanden, ook bij voorkeur flinke, energieke en bekwame
mensen toelaat, van wie mag worden verwacht dat zij van het
gebodene een goed gebruik zullen maken. Op deze selectie wordt
trouwens nog nader ingegaan.

Na deze inleidende opmerkingen van algemene aard over de
kolonisatie, zal nu afzonderlijk nog enige aandacht worden be-
steed aan elk van de drie groepen bewoners, die de speciale be-
langstelling van de Directie hebben en wel de boeren, de land-
arbeiders en de ondernemers van middenstandsbedrijven.

Eerst dan de boeren. Het ligt wel voor de hand dat in deze
polders, die toch in de eerste plaats typische landbouwgebieden
zijn, aan de vestiging van boeren in het bijzonder grote aandacht
is besteed.

Toen indertijd in de Wieringermeer de eerste bedrijven voor
verpachting gereed waren gekomen, heeft het enige moeite ge-
kost daarvoor voldoende geschikte gegadigden te vinden. Men
stond in de Nederlandse agrarische wereld enigszins wantrou-
wend tegenover deze op zout water veroverde gronden, waarbij
nog kwam dat deze eerste uitgifte inderdaad niet de beste be-
drijven van de polder omvatte. Toen echter de oogsten prima
bleken te zijn, was het wantrouwen spoedig geweken en sindsdien
overtreft het aantal candidaten het aantal beschikbare bedrijven
steeds ver. Voor de ongeveer 150 bedrijven, die tegenwoordig in
de Noordoostpolder jaarlijks gereed komen om te worden ver-
pacht, melden zich telkens een 3000 liefhebbers, een bewijs dus,
enerzijds voor de grote vraag naar landbouwgrond, anderzijds
voor de uitstekende naam die de bedrijven in de polders in boe-
renkringen hebben. .

De redenen waarom men graag in aanmerking wil komen voor
een bedrijf in de polder lopen sterk uiteen. Heel vaak zijn het
boerenzoons, die niet in aanmerking komen voor het ouderlijk
bedrijf, elders ook heel moeilijk een bedrijf kunnen bemachtigen
en toch niets liever willen dan boer worden. Ook zijn er veel
candidaten, die op het oude land al een bedrijf exploiteren, maar
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die een beter of groter bedrijf zoeken dan zij thans hebben. Dan
melden zich elk jaar weer vrij grote aantallen slachtoffers van de
uitvoering van openbare werken, bijv. wegaanleg of stadsuit-
breiding, of van pachtbeëindiging, in beide gevallen dus boeren
die gedwongen zijn hun bedrijf op het oude land te verlaten. En
om nog tal van andere redenen schrijft men in.

Welke eisen worden nu door de Directie aan de candidaten
gesteld? In de eerste plaats moeten zij natuurlijk het vak door en
door kennen, in technisch opzicht, maar ook de economische
kant dienen zij voldoende onder de knie te hebben. Dat de eisen
ten aanzien van genoten vakonderwijs, ervaring en inzicht hoger
liggen, naarmate het om een groter bedrijf gaat, is wel duidelijk,
zoals bij de beoordeling natuurlijk ook het type van het bedrijf
(of de bedrijven) waarvoor men heeft ingeschreven een rol speelt.
Nu heeft Nederland, wat het peil van de landbouw betreft, inter-
nationaal een uitstekende naam en, al melden zich ook candida-
ten die ten enenmale ongeschikt moeten worden geacht, er be-
vinden zich dan ook elk jaar onder die drie duizend gegadigden
veel meer, aan wie men zonder aarzeling een bedrijf in de polder
zou kunnen toevertrouwen, dan er bedrijven beschikbaar zijn. Er
worden echter ook nog andere eisen gesteld.

Zo moet men ook aan zekere financiële voorwaarden voldoen
om voor een boerderij in aanmerking te kunnen komen. Weliswaar
zijn alle bedrijven in de polders pachtbedrijven, maar een zich
vestigende boer moet natuurlijk de aanschaf van zijn inventaris
kunnen bekostigen en men begint nu eenmaal een bedrijf ook niet
met het beuren van inkomsten. Was in de tijd van de Wieringer-
meer / 300 per ha toereikend, tegenwoordig wordt een bedrag
van / 1600 per ha nodig geacht om een bedrijf in de polder op de
vereiste moderne wijze te kunnen inrichten en de exploitatie ter
hand te kunnen nemen. Dat betekent dus dat men, om voor een
bedrijf van 12 ha in aanmerking te kunnen komen (het kleinste
bedrijf in de polder), moet kunnen beschikken over 12 x / 1600
en voor de grootste bedrijven zelfs over 48 x / 1600 of / 76800,
inderdaad geen klein bedrag.

Men behoeft deze bedragen echter niet geheel uit eigen midde-
len beschikbaar te hebben. Een vierde deel, dus / 400 per ha,
dient men zelf te hebben; dan mag / 800 per ha worden verschaft
door familie, kennissen of instellingen (eventueel in de vorm van
een borgstelling); heeft men op deze wijze de beschikking over
/ 1200 per ha, dan zijn de boerenleenbanken in de polder bereid
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de resterende / 400 per ha beschikbaar te stellen, onder borgstel-
ling van de Centrale Boerenleenbanken.

Afgezien van de eisen van vakbekwaamheid en van financiële
aard, wordt van de candidaten ook verlangd dat zij, wat men
noemt, persoonlijk geschikt zijn als kolonist. In het algemeen
wordt hiermee bedoeld dat de gegadigden niet alleen flinke, voor-
uitstrevende en bekwame lieden moeten zijn, maar dat zij ook in
staat en bereid moeten zijn een steentje bij te dragen voor de
opbouw van de nieuwe samenleving, in het algemeen belang van
de polderbevolking. Men bedenke hierbij, dat in een nieuw land
als een polder het organisatie- en verenigingsleven, het kerkelijke,
het sociale en het culturele leven geheel moet worden opgebouwd.
Daarvoor zijn mensen nodig, die niet slechts belangstelling heb-
ben voor hun eigen bedrijf en belang, maar die ook bereid zijn hun
schouders onder dergelijke dingen te zetten. Natuurlijk behoeven
niet alle polderbewoners en ook niet alle boeren in de polder
leiders te zijn, maar te veel zijn er toch niet zo heel gauw en in elk
geval hebben bij de selectie candidaten, die ook op dit terrein
ervaring hebben en die de indruk wekken ook in de polder wel
weer iets te zullen presteren, wel een streepje voor.

Dit geldt trouwens ook bij de andere bevolkingsgroepen, even-
als de noodzaak er naar te streven dat de polderbevolking, wat
de levensbeschouwing betreft, ten naaste bij een afspiegeling is
van het Nederlandse volk als geheel. Zo liggen de zaken nu een-
maal in Nederland en daar moet rekening mee worden gehouden.
Deze laatste eis is echter in zoverre secundair, dat nimmer een
overigens geheel ongeschikte candidaat wordt uitverkoren.

Zo is het dus het streven van de Directie in elk opzicht goede
boeren in de polder te krijgen en al heeft men ook in de Wieringer-
meertijd al wel eens wat water in de wijn moeten doen, in begin-
sel heeft men daar dit beleid toch vrijwel ongestoord kunnen
voeren. In de Noordoostpolder is het echter in zoverre anders
gegaan, dat aan verschillende groepen candidaten voorrang is
toegekend bij de toewijzing van bedrijven, al betekent dit zeker
niet, dat de Directie haar eisen nu direct geheel heeft laten vallen.

De eerste voorrangsgroep is die der zgn. pioniers. De Noord-
oostpolder is nl., zoals reeds eerder is gebleken, drooggevallen in
1942, dus in de oorlog, en in de resterende jaren tot de bevrijding
van Nederland werd het steeds moeilijker arbeiders te krijgen
voor de ontginning en, waar men al een stapje verder was ge-
vorderd, voor de tijdelijke Staatsexploitatie. Men heeft toen
alom in den lande getracht mensen te bewegen zich voor dit doel
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beschikbaar te stellen en die actie is niet zonder resultaat geble-
ven, want een vrij groot aantal boerenzoons en ook landarbeiders
uit alle delen van het land heeft zich toen aangemeld, velen
ongetwijfeld in de hoop, hiervan na de oorlog de vruchten te
zullen plukken in de vorm van een boerderij in de polder. Inder-
daad zijn deze „pioniers" er na de oorlog in geslaagd hun voor-
rangsrechten erkend te krijgen. Wel moesten ook zij nog door de
Directie worden beoordeeld, maar al moest inderdaad een aantal
hunner wegens ongeschiktheid worden afgewezen, er is toch wel
eens een oogje dicht gedaan. Dat de toezegging geen frase is ge-
weest, blijkt wel uit het feit dat momenteel meer dan de helft van
de boeren in de polder pioniers of met deze groep te vergelijken
polderwerkers zijn.

Dit is dus al een ingrijpende inbreuk geweest op de in Wierin-
germeer gevolgde gedragslijn. Er is echter ook nog een andere
groep candidaten met voorrangsrechten, een groep die in kwanti-
tatieve zin weliswaar niet een zo grote invloed heeft op de samen-
stelling van de pachtersgroep in de Noordoostpolder als de
pioniers, maar die voor de toekomst wel eens van veel grotere
betekenis zou kunnen worden. Dat is nl. de groep van de Wal-
cherse boeren en van de boeren uit delen van de door de over-
stromingsramp van Februari 1953 getroffen Zeeuwse gebieden.

Het is nl. in Nederland in tal van streken buiten de polders zo, dat niet
alleen vele boerenbedrijven hun grond over een aantal, soms op geruime
afstand van elkaar en van de boerderij gelegen percelen verdeeld hebben
liggen, zodat een doelmatige bedrijfsvoering onmogelijk is en slechts ruil-
verkaveling uitkomst kan brengen, maar dat bovendien grote aantallen
bedrijven te klein zijn om levensvatbaarheid te bezitten. Zo liet ook op het
Zeeuwse eiland Walcheren het agrarische grondgebruik in deze opzichten
zeer veel te wensen over.

Toen nu na de bevrijding de wederopbouw van dit in de oorlog zo zwaar
getroffen eiland ter hand moest worden genomen, heeft de Regering het
niet verantwoord geacht grote sommen gelds te besteden voor het herstel
van een ongezonde toestand. Er is toen besloten aan de wederopbouw van
Walcheren een grondige sanering van het agrarische grondgebruik te
koppelen; niet alleen zou nl. door ruilverkaveling er naar worden gestreefd
dat elk bedrijf zoveel mogelijk de grond bij elkaar en bij het bedrijfsge-
bouw zou krijgen, maar ook zouden de te klein geachte bedrijven worden
vergroot tot een levensvatbaar minimum. Het ligt voor de hand dat er
door deze laatste maatregel op Walcheren een overschot aan boeren zou
ontstaan; welnu, boeren die bereid waren hun grond op Walcheren be-
schikbaar te stellen ter vergroting van te kleine bedrijven, zouden, indien
zij dit wensten, schadeloos worden gesteld doordat hun een bedrijf elders
in het land zou worden aangeboden, hetgeen in de praktijk heeft betekend
dat zij een bedrijf in de Noordoostpolder konden krijgen. In de Herver-
kavelingswet Walcheren werd een en ander tot in bijzonderheden geregeld.
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Het gevolg van deze maatregel is voor de Noordoost polder geweest, dat
daar nu 118 Walcherse boeren met hun gezinnen gevestigd zijn.

Dit mag als een incidentele maatregel bedoeld zijn, al vrij spoedig deed
zich een soortgelijk geval voor. Toen nl. grote delen van Zeeland getroffen
werden door de ramp van begin 1953 heeft men, zich spiegelend aan het
voorbeeld van Walcheren, niet geaarzeld dezelfde maatregelen te nemen
voor die delen van het rampgebied, waar de verkavelingstoestand ook
slecht was en waar ook te kleine bedrijven lagen. De eerste boeren van
Schouwen-Duiveland zitten nu al op een bedrijf in de polder en er zullen er
nog meer volgen, evenals van Tholen en van de hiervoor aangewezen ge-
deelten van Zuid-Beveland. Indien althans voldoende boeren bereid zijn
hun medewerking te verlenen, want al zou men geneigd zijn te zeggen dat
deze mensen met een bedrijf in de polder een lot uit de loterij trekken, de
ervaring heeft al ruimschoots geleerd dat niet zelden een zeker conserva-
tisme boeren ervan weerhoudt hun woonstreek te verlaten.

Al deze boeren die als gevolg van deze herverkavelingsmaatregelen voor
een bedrijf in de Noordoostpolder in aanmerking worden gebracht,
worden, evenals alle andere candidaten, door de Directie tevoren op hun
vakbekwaamheid beoordeeld en het mag dan waar zijn dat daarbij, even-
als bij de pioniers het geval is geweest, wel eens wat door de vingers wordt
gezien omdat er voor de streek van herkomst grote belangen op het spel
staan, geheel onbekwame boeren krijgen toch zeker geen bedrijf in de
polder. Ten aanzien van de financiële eisen is voor dit soort candidaten,
ook al weer evenals bij de pioniers, een speciale regeling getroffen, waar-
door het voor hen wat gemakkelijker is geworden om aan de voorwaarden
te voldoen.

Nu zullen, wanneer de uitgifte voltooid is, in de Noordoostpolder
hoogstens enige honderden van de 1600 boeren uit dergelijke herverkave-
lingen afkomstig zijn. Meer en meer is er echter de laatste jaren de aan-
dacht op gevestigd, dat er buiten Walcheren en de bedoelde delen van het
rampgebied veel meer gebieden zijn in Nederland waar men met het euvel
van te kleine bedrijven te kampen heeft en dat men — want dat is dan als
regel de conclusie — met de Zeeuwse voorbeelden en die van de landher-
vormingen in andere landen voor ogen, de gronden in de nieuwe polders
geen betere bestemming kan geven dan voor de uitvoering van herverka-
velingen in alle daarvoor in aanmerking komende gedeelten van het land.
De gronden in de IJsselmeerpolders zouden dan dus ook in het vervolg
— geheel dan wel ten dele — dienstbaar worden gemaakt aan de leniging
van noden elders in het land.

Dat zou dus wel een totaal andere koers zijn dan bij de uitgifte van de
gronden in de Wieringermeer, toen de Directie nagenoeg vrij kon kiezen.
In elk geval is de Directie bij de keuze van boeren ook nu reeds meer en
meer gebonden, te meer daar zich elk jaar ook weer vrij grote aantallen
slachtoffers van stadsuftbreiding en van pachtbeëindiging melden, waar-
van de meest schrijnende gevallen ook moeilijk geheel aan hun lot kunnen
worden overgelaten.

Onlangs heeft nu de Regering een commissie van deskundigen ingesteld
die haar zal hebben te adviseren over de klemmende vraag of de nieuwe
gronden geheel of gedeeltelijk moeten worden gebruikt ter leniging van
de moeilijkheden elders in het land en, indien deze vraag bevestigend zou
worden beantwoord, in welke mate en op welke wijze dit dan het best kan
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geschieden. Het is inderdaad nodig dat deze kwestie eens grondig van alle
kanten wordt bezien want, al zou men dat op het eerste gezicht niet zeg-
gen, het vraagstuk is zo gecompliceerd, dat er gemakkelijk een reeks van
artikelen aan zou kunnen worden gewijd.

Hoe het in de toekomst zal gaan met de keuze van boeren in de nieuwe
polders is dus nog niet bekend. Het lijkt echter wel zeer onwaarschijnlijk,
dat de Directie op dit punt ooit weer de grote vrijheid van handelen zal
krijgen die zij in de Wieringermeer heeft gehad. Maar aan de andere kant
zal toch ook een ieder er wel van overtuigd zijn, dat de kostelijke gronden
in de polders slechts in handen mogen worden gegeven van boeren, die wat
vakkennis en overige hoedanigheden betreft aan redelijke eisen voldoen.

Tot slot van dit gedeelte over de boeren is het misschien wel
goed er nog eens speciaal op te wijzen, dat tot nu toe alle boeren
in de polders pachters zijn. Grond, bedrijfsgebouwen en woningen
zijn dus eigendom van de Staat en de boeren pachten het bedrijf.
Ook in de Wieringermeer is dat nog steeds het geval. Nu mag het
waar zijn dat de pachtwetgeving, wat de rechten en verplichtin-
gen van beide partijen aangaat, het verschil tussen eigenaar en
pachter steeds meer verkleint, er is toch nog steeds verschil en er
wordt ook nog al eens gepleit voor een verandering van de positie
van de boeren in de polders, maar de Regering is nog niet verder
gegaan dan zich bereid te verklaren een deel van de bedrijven in
erfpacht uit te geven, een rechtsvorm dus, die al wat dichter bij
de eigendom staat dan de normale tijdpacht. Tot nu toe is daar
echter nog niets van gekomen.

Er zijn natuurlijk ook landarbeiders nodig in de polder en ook
aan dit onderdeel van de kolonisatie is door de Directie steeds
veel zorg besteed.

Omdat de Directie ook voor de landarbeiders de woningen
moet bouwen, heeft zij zich een oordeel moeten vormen over de
vraag, hoeveel landarbeiders er nodig zijn op de verschillende be-
drijven en waar zij moeten wonen, d.w.z. in de dorpen of daar-
buiten bij de bedrijven,

Men is tenslotte tot de conclusie gekomen, dat alle bedrijven
van 24 ha en groter een zgn. eerste arbeider moesten hebben en
dat deze in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf zou moe-
ten wonen; de overige arbeiders krijgen een woning in een der
dorpen en wel zó, dat voor elke twee bedrijven groter dan 12 ha
in het naastbijgelegen dorp één arbeiderswoning wordt gebouwd.
Men ziet dan ook in de Noordoostpolder, in de gedeelten met
middelgrote en grotere bedrijven, buiten de dorpen niet alleen de
boerderijen, maar ook blokjes landarbeiderswoningen, die van de
eerste arbeiders dus. De rest woont in de dorpen.
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De belangstelling voor vestiging als landarbeider in de polder is wel eens
groter geweest dan de laatste tijd, maar er mag dan bij deze groep lang
niet zo'n wanverhouding zijn tussen aanbod en mogelijkheden als bij de
boeren, nog steeds is het aantal gegadigden voor vestiging een veelvoud
van wat er geplaatst kan worden.

Dat is in zoverre enigszins verwonderlijk, dat er in vele delen van het
oude land een — soms zelfs verontrustende — teruggang van het aantal
landarbeiders valt op te merken. De landarbeider voelt niet meer voor zijn
vak, loopt hij zelf nog niet weg dan begeert hij toch vaak wel voor zijn
zoons een ander beroep en vooral waar de industrie op het land doordringt
—en dat is meer en meer het geval — zoeken de landarbeiders het veelal daar.

Toch is bij nader inzien de nog steeds vrij grote belangstelling onder de
landarbeiders voor vestiging in de polder wel verklaarbaar en wel omdat
verschillende factoren, die op het oude land oorzaken zijn van de groeiende
tegenzin van de landarbeider in zijn vak, in de polder niet gelden, ten dele
wellicht ook alleen maar nóg niet.

Feit is in elk geval dat de landarbeider, op het oude land wel eens het
slechtst gehuisveste beroep genoemd, in de polder een moderne, frisse
en comfortabele woning krijgt. Het is ook een feit, dat er in de polder
eerder een tekort dan een overschot aan gevestigde landarbeiders is en
dat de zo gevreesde seizoenwerkloosheid er nog onbekend mag worden ge-
noemd : de meeste landarbeiders hebben er een vast dienstverband van een
jaar met hun werkgever. Terwijl verder in sommige delen van het oude
land de landarbeider weinig aanzien geniet in de ogen van de samenleving,
is hij in de polder veelal een geacht medewerker; in hoeverre hierbij een rol
speelt dat er in elk geval geen overvloed van landarbeiders is, valt moeilijk
te beoordelen. Tenslotte blijkt de polder ook nog wel eens enige aantrek-
kingskracht voor landarbeiders te hebben, doordat sommigen hunner van
mening zijn dat het in de polder nog wel eens wat gemakkelijker is dan el-
ders in een ander, meer zelfstandig, beroep over te gaan.

Er is dus nog steeds een behoorlijk aanbod van landarbeiders en de
Directie kan dus ook weer selecteren.

Terwijl de boer met een bedrijf van 12 ha het veelal gedurende
een groot gedeelte van het jaar zonder vreemde arbeidskrachten
zal kunnen stellen, zijn voor de grotere bedrijven landarbeiders
onmisbaar en het ligt voor de hand dat de Directie de geboden
gelegenheid om er naar te streven ook hiervoor goede krachten in
de polder te krijgen, goed tracht te gebruiken. Vooral aan de
reeds eerder genoemde eerste arbeiders, die in geval van nood de
boer moeten kunnen vervangen, worden hoge eisen gesteld, maar
ook de landarbeiders die in de dorpen komen te wonen moeten
natuurlijk in elk geval hun vak goed verstaan.

In de praktijk gaat het nu zo, dat de boer die zich in de polder
vestigt, vaak graag een arbeider, die hij uit zijn woonplaats kent,
als eerste arbeider mee wil nemen. De door de boeren opgegeven
arbeiders worden dan door de Directie op hun vakkennis beoor-
deeld, er wordt nagegaan of het gezin aan redelijke eisen voldoet
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en indien enigszins mogelijk krijgt de boer als eerste arbeider de
man die hij verlangt. Deze arbeiders worden dus tevoren voor een
bepaald bedrijf bestemd en zij krijgen de woning bij het bedrijf,
die de boer voor hen van de Directie huurt, als dienstwoning toe-
gewezen. Verder worden, wanneer er bedrijven worden uitgege-
ven, voor de woningen in de dorpen arbeiders gekozen uit hen,
die zich voor vestiging als landarbeider in de polder hebben aan-
gemeld en wel, zoals reeds eerder bleek, één per twee grotere
bedrijven. Deze arbeiders zijn echter niet tevoren voor een be-
paald bedrijf bestemd; boer en arbeider moeten elkaar dus zelf
vinden.

In vrij groten getale werken er verder ook nog arbeiders uit het
aangrenzende randgebied in de polder. Inderdaad is het aantal
gevestigde landarbeiders aan de krappe kant, maar ook voor
allerlei andere beroepen zijn direct in het begin al woningen nodig
en men kan nu eenmaal per jaar maar een beperkt aantal huizen
bouwen. De Directie heeft trouwens ook niet tot taak in de
polder een complete samenleving op te bouwen, zij moet die
samenleving op gang brengen en daarvoor zo gunstig mogelijke
voorwaarden trachten te scheppen, doch de bewoners zelf zullen
de rest moeten doen. Het is dan ook bijv. zeker niet uitgesloten,
dat zich na het vertrek van de Directie naar de volgende polder
geleidelijk nog wat meer landarbeiders in de Noordoostpolder
zullen vestigen.

Behalve aan boeren en landarbeiders bestaat er in het nieuwe
land ook al heel spoedig behoefte aan allerlei andere mensen, die
gewoonlijk met de verzamelnaam „verzorgers" worden aange-
duid. Dat zijn vele soorten ondernemers van winkel- en ambachts-
bedrijven, zoals kruideniers, bakkers, slagers, smeden, timmer-
lieden enz., maar ook onderwijzers, artsen, geestelijke verzorgers,
commissionnairs, allerlei vertegenwoordigers e.d. In vele ge-
vallen beperkt de Directie zich daarbij tot het bepalen van de
urgentie van de vestiging, teneinde de beschikbare woningen
zoveel mogelijk naar behoefte en billijkheid te verdelen. Aan de
vestiging van ondernemers van middenstandszaken is de Directie
echter geleidelijk wat meer aandacht gaan besteden dan in het
begin het geval was.

Aanvankelijk heeft de Directie haar taak op het gebied van de
kolonisatie gemeend te moeten beperken tot de uitgifte van
landbouwbedrijven en wat daar direct mee verband houdt. Zo
ging het in de Wieringermeer en wat de vestiging van midden-
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standszaken betreft gingen de bemoeiingen niet veel verder dan
het beschikbaar stellen van bouwterrein in de dorpen in erfpacht
aan hen, die zelf een zakenpand met woning wilden bouwen. Het
gevolg was echter, dat er al spoedig te veel zaken kwamen en het
werd toen nodig geacht enigszins regelend op te treden. Daar
komt nog bij dat na de oorlog, bij de kolonisatie van de Noord-
oostpolder, vrijwel niemand meer in staat en bereid is geheel
voor eigen rekening te bouwen en daar deze verzorgende bedrij-
ven nu eenmaal toch onmisbaar zijn in de dorpen, moest ook om
deze reden de kwestie anders worden aangepakt dan in de begin-
tijd van de Wieringermeer.

Gedurende de kolonisatieperiode — de jaren waarin de Directie
bemoeienis heeft met de polder — worden in de Noordoostpolder
de bedrijfspanden voor middenstanders met bijbehorende woning
over het algemeen óf van Rijkswege gebouwd en dan aan de
ondernemer verhuurd, óf door de middenstanders zelf op erf-
pachtsgrond gebouwd, maar dan met een Rijksbijdrage in de
bouwkosten. De bouwgrond in de dorpen blijft dus eigendom van
het Rijk en zal waarschijnlijk, evenals dat in de Wieringermeer is
geschied, aan de t.z.t. in de Noordoostpolder in te stellen ge-
meente^) worden overgedragen.

Ook onder de middenstanders is de belangstelling voor vesti-
ging in de polder groot, vooral in de branches van de dagelijkse
levensbenodigdheden, zoals bij de kruideniers, bakkers, zuivel-
handelaren, slagers enz., branches die in vele delen van het land
overbezet zijn, zodat men een uitweg zoekt. Het gevolg van dit
grote aanbod is, dat de Directie weer keus heeft en dat zij er naar
kan streven ook op dit terrein flinke en bekwame mensen in de
polder te krijgen. Daar voor vrijwel elke branche voor geheel
Nederland dezelfde vestigingseisen gelden, levert de beoordeling
van de vakbekwaamheid doorgaans niet veel moeilijkheden op:
wie aan de landelijke eisen voldoet, mag geacht worden zijn vak
te verstaan. Verder moeten de candidaten over enig kapitaal be-
schikken, maar vaste bedragen, zoals bij de boeren, konden hier
niet worden vastgesteld; het maakt immers enig verschil of men
— zij het dan met subsidie — zelf gaat bouwen of dat men een
huurpand gaat betrekken, maar ook als het om huurpanden gaat,
moet de man die een confectiezaak in Emmeloord gaat beginnen
uiteraard over heel wat meer kapitaal beschikken dan een dorps-
kruidenier. Overdreven zijn de financiële eisen zeker niet, maar
de Directie moet toch de garantie hebben dat men de exploitatie
van de zaak behoorlijk ter hand kan nemen.
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Er wordt verder getracht mensen te vinden, die zich in dit
toch overwegend agrarische milieu thuis zullen voelen en die
omgekeerd ook door de bewoners zullen worden geacccepteerd.
Ook hier hebben voorts candidaten die ook iets presteren in het
algemeen belang buiten hun eigen bedrijf, nog wel eens een streep-
je voor.

Nu de Directie zich intensiever dan vroeger met de vestiging
van dit soort zaken is gaan bemoeien en nu zij de panden zelf
bouwt of subsidieert, kan zij zich ook niet onttrekken aan een
beoordeling van de bestaansmogelijkheden. Het Rijk kan nu
eenmaal geen geld steken in een zaak, die bij voorbaat gedoemd
is te mislukken. Hoewel dit een uiterst moeilijke materie is en
blijft, komt de ervaring de Directie hierbij meer en meer te hulp,
terwijl zij verder, door van tijd tot tijd kennis te nemen van de
bedrijfsuitkomsten der gevestigde zaken — waartoe de onder-
nemers vrijwel zonder uitzondering met de grootste bereid-
willigheid hun medewerking verlenen — haar inzicht in de
mogelijkheden van zaken in verschillende branches in de polder
geregeld verdiept.

De Directie gaat dus over tot de stichting van nieuwe zaken,
wanneer zij meent dat er behoefte aan is en dat zij een bestaan
kunnen opleveren. Over het algemeen gaat het de middenstan-
ders in de polder tot nu toe goed; wel zijn hun bedrij f slasten er
vrij veel hoger dan op het oude land, maar als gevolg van het
vestigingsbeleid is er ook minder concurrentie. Zo spoedig moge-
lijk wordt er toch enige concurrentie toegelaten, omdat monopo-
lieposities natuurlijk minder gewenst zijn.

Na deze — uiteraard lang niet volledige — beschrijving van de
gang van zaken bij de kolonisatie, tenslotte nog het een en ander
over de stand van het ogenblik in de Noordoostpolder.

Terwijl het uiteindelijke inwonertal van de Noordoostpolder
indertijd op rond 40.000 is geraamd, dat van de hoofdplaats
Emmeloord op 10 a 12000 en dat van de dorpen op 1000 a 2000,
telt de polder thans ruim 20.000 en Emmeloord ruim 5000
zielen en variëren de inwonertallen van de dorpen van ruim
duizend (het oudste dorp Marknesse) tot, voor zover het de eerst
kort geleden gestichte dorpen betreft, enkele honderden. Globaal
gezien is de polder in dit opzicht dus ongeveer halverwege.

Afgezien van het feit dat de raming van de genoemde uitein-
delijke inwonertallen indertijd op vrij losse gronden moest ge-
schieden en ook nu nog niemand met zekerheid kan voorspellen
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of die ooit bereikt zullen worden, mag het wel zeker worden ge-
noemd dat de vrij snelle groei, die het inwonertal van de polder de
laatste jaren heeft vertoond, over enige tijd aanzienlijk zal ver-
tragen.

Die groei is inderdaad snel geweest. Natuurlijk, in de oorlogsjaren en in
de eerste tijd daarna kon er, door gebrek aan bouwmaterialen en arbeids-
krachten lang niet in het gewenste tempo worden gebouwd en dat weer-
spiegelt zich in de bevolkingscijfers. Het inwonertal van de Noordoost-
polder nam in de periode van 1 Jan. 1943 tot 1 Jan. 1948 slechts toe van
380 tot 2369. Toen is echter de uitgifte van bedrijven en daarmee ook de
stichting van dorpen op gang gekomen en ook dit komt in de cijfers tot
uitdrukking: twee jaar later, op 1 Jan. 1950, telde de polder al 5217 in-
woners en op 1 Jan. 1951 reeds 7677; in 1952 werd de 10.000 gepasseerd en
in 1955 de 20.000. En nog steeds neemt het inwonertal van de polder met
een 2 a 2J duizend zielen per jaar toe.

Dat de aanwas van de bevolking over enige jaren veel langzamer zal
gaan verlopen dan thans het geval is ligt voor de hand, omdat de uitgifte
dan voltooid zal zijn, er dus geen delen van de polder meer geheel bevolkt
moeten worden en de ervaring reeds heeft geleerd dat de bevolking in
delen van de polder waar de uitgifte voltooid is, slechts uiterst langzaam
verder in aantal toeneemt.

Er zijn nu bijna 1100 bedrijven uitgegeven van de ongeveer
1600, die het uitgifteplan omvat en bovendien een aantal tuin-
bouwbedrijven. Zeven van de tien dorpen zijn al bewoond — zij
het nog niet volgroeid — het achtste is in aanbouw en de beide
andere zullen in de loop van de eerstvolgende jaren, in samen-
hang met de uitgifte, worden gesticht. Over enige jaren is de
uitgifte voltooid en zijn de dorpen gesticht. De polder zal dan
vermoedelijk tussen de 25 en 30.000 inwoners tellen. De Directie
gaat dan deze polder verlaten, om ook de kolonisatie van Ooste-
Hjk-Flevoland — waar de ontginning dan al een heel eind ge-
vorderd is — ter hand te nemen; de Noordoost polder zal dan
gemeentelijk worden ingedeeld en een normaal bestuurd deel van
Nederland worden, zoals de Wieringermeer dat al lang is. Of
mettertijd de polder als geheel en de afzonderlijke woonkernen
de geraamde inwonertallen zullen bereiken, valt nog niet te
voorzien. De Wieringermeer heeft tot nu toe wat dit betreft niet
aan de verwachtingen «voldaan, maar daar kunnen verschillende
bijzondere oorzaken voor worden opgegeven en een maatstaf
voor de Noordoostpolder is dat niet.

De bevolking van de polder heeft in meer dan één opzicht een bij-
zondere samenstelling, afwijkend van die van de rest van het land.

In de eerste plaats leert de beroepsstructuur van de bevolking,
dat het gebied sterker overwegend agrarisch is dan enig ander
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deel van het land. Dat is geen wonder, want het accent is bij de
kolonisatie duidelijk gevallen op de uitgifte van agrarische be-
drijven en dus op de vestiging van boeren en landarbeiders. De
boeren zijn er voltallig, maar van de verzorgers is nog slechts het
meest noodzakelijke minimum gevestigd. Geleidelijk zal na het
vertrek van de Directie het aantal verzorgende bedrijven nog wel
wat toenemen en zullen zich, speciaal dan in Emmeloord, ook wel
enkele kleinere en misschien grotere industriële bedrijven in de
polder vestigen, zoals elk provinciestadje in Nederland die heeft.
Vestiging van enige industrie in het nieuwe land is om allerlei
redenen ook zeer gewenst. Hoe dit echter ook zal verlopen, het
lijdt geen twijfel dat de Noordoostpolder ook in de toekomst een
typisch agrarisch gebied zal blijven.

Ook wat de leeftijdsopbouw van de bevolking betreft wijkt de
polder af van de rest van het land. Er wonen in de eerste plaats
jonge gezinnen met jonge kinderen; kinderen van bijv. twintig
jaar zijn er naar verhouding maar weinig, ouden van dagen ont-
breken vrijwel geheel. Zo is 22.1% van de polderbevolking nog
geen vijf jaar oud (tegen een landelijk percentage van 10.2) en
vormen de personen van 60 jaar en ouder in de polder slechts
0.8% van de bevolking, tegen 11.5% als landelijk cijfer. Deze
merkwaardige leeftijdsopbouw heeft verschillende bezwaren. Zo
zullen er mettertijd zeer grote aantallen jongeren tegelijk op de
arbeidsmarkt verschijnen. Het kleine aantal oudere kinderen
heeft o.a. ten gevolge dat het verenigingsleven van de jongeren
moeilijk op gang komt en ook dat de stichting van scholen voor
voortgezet onderwijs pas later mogelijk is dan wenselijk zou zijn.
Verder hoort men wel eens als bezwaar aanvoeren dat, door het
ontbreken van voldoende ouderen, het organisatie- en vereni-
gingsleven te kampen heeft met een tekort aan ervaren en meer
bezadigde mensen in de leiding; dergelijke beweringen mogen
plausibel klinken, zij zijn natuurlijk moeilijk te bewijzen.

Tenslotte is ook de samenstelling van de polderbevolking naar
de levensbeschouwingen opmerkelijk omdat, tengevolge van het
reeds eerder gesignaleerde streven bij de kolonisatie naar even-
wicht in dit opzicht, in de polder een situatie is ontstaan die
nergens elders in het land wordt aangetroffen. Op het oude land
zijn wel streken en dorpen waar de bevolking geheel of vrijwel
geheel één richting is toegedaan en er zijn er ook waar men in
hoofdzaak tot twee kerken behoort. In elk deel van de polder en
in elk polderdorp vindt men echter zowel de rooms-katholieken
als de rechtzinnig-protestante groep en het vrijzinnige element
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elk in ruime mate vertegenwoordigd; natuurlijk vormen zij niet
elk tot in decimalen nauwkeurig een derde deel van de bevolking,
maar elk der drie richtingen is toch overal in naar verhouding
flinken getale aanwezig. Wie zich dan verder realiseert dat de
scheiding tussen de verschillende groepen in de polder eerder
scherper is dan op het oude land dan omgekeerd en dat de dorpen
nog klein en onvolgroeid zijn en ook lang klein blijven, die komt
al spoedig tot de conclusie dat het verenigingsleven in de jonge
samenleving het er wel eens niet gemakkelijk kon hebben. Zo is
het ook; verenigingen zijn er genoeg, maar vele floreren maar
matig.

O l 2 3 4 5 6 7 8 km
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Zo loopt nog niet alles even gemakkelijk in het nieuwe land en
het verdient zeker overweging of men bij de kolonisatie van de
volgende polder de bevolking op sommige punten niet nog wat
verder tegemoet kan treden. Het is misschien goed de lezer op
deze plaats nog eens te herinneren aan de gang van zaken in de
vroegere droogmakerijen, toen men toch eigenlijk helemaal niets
deed voor de bewoners. In onze tijd tracht men zo gunstig moge-
lijke voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van de
nieuwe samenleving en ook wat dit betreft leert men weer van
elke polder, is elke voorgaande polder tot op zekere hoogte weer
proefpolder voor de volgende.
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