
‘Mooi en invoelbaar beschreven.'   

– SUZANNA JANSEN, auteur van 

de bestseller Het Pauperparadijs

‘Ongelooflijk, de werkelijkheid 

slaat de verbeelding met stukken.’ 

– AD VAN LIEMPT

‘Het menselijk tekort in beeld: 

Eva Vriend laat zien wat de soms 

schrijnende gevolgen waren van 

de abstracte ideeën van  

‘social engineers’, die van de 

Noordoostpolder een soort Brave 

New World wilden maken.’  

– BERT WAGENDORP

Aan de hand van haar eigen familiege-

schiedenis onderneemt Eva Vriend een 

zoektocht naar het ontstaan van een 

nieuwe provincie: Flevoland. Midden 

vorige eeuw dromen tienduizenden Ne-

derlanders van een bestaan als boer in de 

net drooggelegde polders. Een nieuwe, 

‘maakbare’ samenleving, waarin niet 

alleen het landschap langs de meetlat 

wordt gelegd, maar ook de toekomstige 

bewoners.

Alleen de besten van de besten zijn wel-

kom. Zwakkelingen, achterblijvers en 

zielenpoten komen er niet in. De selec-

tieprocedure van de rijksoverheid is zeer 

streng en voert zelfs tot in de slaapka-

mer. Zijn de bedden wel opgemaakt, is de 

linnenkast op orde? Eva Vriend weet het 

stilzwijgen van afgewezen kandidaten te 

doorbreken en de geheimen te ontrafe-

len van een bevolkingspolitiek die in de 

recente geschiedenis haar weerga niet 

kent.

Eva Vriend (1973) groeide op als boerendoch-

ter in de Noordoostpolder. Als kind wilde ze 

de boerderij van haar vader overnemen, maar 

ze werd historica en journalist. Ze legde zich 

toe op, wat ze zelf noemt, ‘plattelandsjour-

nalistiek’: grote verhalen uit kleine plaatsen. 

Ze werkte voor diverse regionale media. Het 

nieuwe land is haar eerste boek.

www.uitgeverijbalans.nl

Het 
nieuwe 

land
EV A  V r i E N D

Het verhaal van een polder  
die perfect moest zijn

‘Prachtig geschreven: die vlakke polder blijkt 

vol gevoelige verhalen te zitten.’ – AAF BRANDT CORSTIUSH
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Vooraf

Het is een mooie morgen als ik de straat oversteek, onderweg naar mijn 
ouderlijk huis voor een zondags kopje koffie. ‘Dag Eefje!’ Er is maar één 
man in mijn leven die me zo noemt, de 91-jarige overbuurman. 

Mijn peuterzoon grijpt zijn kans en ontsnapt aan mijn hand om een 
stok of iets anders belangrijks te zoeken. Het gesprek met de buurman 
kabbelt verder. Hij gaat zo naar de kerk en verwacht daarna zijn doch-
ter. Gelukkig heb ik ondertussen mijn zoon bij zijn bovenarm weten te 
grijpen en ik probeer hem nu in het autostoeltje te wurmen. 

‘Dat heb ik nou nooit begrepen, waarom jouw opa eigenlijk ooit een 
boerderij heeft gekregen.’ De sluiting van het autostoeltje glipt uit mijn 
handen. 

‘Hoe bedoelt u?’ vraag ik, scherper van toon dan ik wil. 
‘Nou, waarom heeft jouw opa een boerderij gekregen? Hij was toch 

niet zo’n heel bijzondere boer? Of was hij zo’n ruilverkavelingsklant?’
‘Nee hoor, hij was zeker geen ruilverkavelingsklant,’ antwoord ik, in-

middels met een glimlach. Moet ik echt aan mijn buurman gaan uit-
leggen waarom mijn grootvader tot de gelukkigen behoorde die een 
bedrijf kregen toegewezen in de Noordoostpolder, toen het agrarisch 
walhalla van Nederland? ‘Hij werd geselecteerd. En opa Van den Berg 
trouwens ook, mijn opa van moederskant,’ kan ik niet nalaten eraan 
toe te voegen. 

‘O, dat wist ik niet,’ mompelt mijn overbuurman. ‘Fijne dag, Eefje.’
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‘U ook, buurman.’ Ik zet mijn zoon alsnog vast in het autostoeltje 
en vertrek naar de boerderij van opa Vriend, die mijn vader later heeft 
overgenomen en waar ik ben opgegroeid.

Alles in Flevoland is van tevoren bedacht. Geen slootje is spontaan ge-
graven. Tot op de laatste centimeter is de inrichting uitgetekend, let-
terlijk met een liniaal. De grootte van de kavels, de afstanden tussen 
de boerderijen, de omvang van de dorpspleinen, ze zijn allemaal wel-
overwogen. En op dezelfde manier zijn ook de bewoners, zoals mijn 
grootouders van beide kanten, langs de meetlat gelegd.

Mijn familie maakte zonder het te weten deel uit van de grootste en 
meest verregaande selectieprocedure die de Nederlandse overheid ooit 
voor nieuw grondgebied heeft uitgevoerd. Vanaf de Tweede Wereld-
oorlog dongen tienduizenden mensen naar een boerderij of een wo-
ning in de IJsselmeerpolders, die in 1986 samen de provincie Flevoland 
zijn gaan vormen. Tot in de jaren zeventig ondergingen gegadigden 
een intensieve selectieprocedure, inclusief een onverwacht inspectie-
bezoek thuis om te controleren of de huishouding wel op orde was. 
Voor de boerderijsollicitanten ging de selectie nog een paar jaar langer 
door. De criteria waren voor boeren die meededen aan het toenmalige 
systeem van ruilverkaveling iets soepeler, omdat zij met hun vertrek 
ruimte maakten voor de broodnodig geachte schaalvergroting op het 
platteland. Een ‘ruilverkavelingsklant’ was in theorie dus inderdaad een 
‘mindere’ boer.

In 1942 viel de Noordoostpolder droog: ruim 48.000 hectare braak-
grond. Het oostelijke gedeelte van het drooggevallen deel van het IJs-
selmeer kon worden klaargemaakt voor de eerste bewoners. Iedereen 
noemde het overgebleven water toen nog de Zuiderzee, maar officieel 
was het al IJsselmeer; met de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 was 
de zee immers een meer geworden.

De bodem van dat meer sprak tot de verbeelding. Zoveel ruimte, zo-
veel mogelijkheden. De nagelnieuwe Noordoostpolder kampte in de 
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naoorlogse jaren nog niet met het imagoprobleem waar Flevoland nu 
mee worstelt. De bewoners hoefden zich nog niet op ieder verjaardags-
partijtje opnieuw te verantwoorden, zoals ik dat vaak moet doen. Voor-
al in de Randstad zijn ze er een ster in: Woon je in Flevoland? Wie wil 
daar nou wonen? Op die kale vlakte is toch niets te doen? Wordt NRC 
Handelsblad daar écht bezorgd? 

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was het heel anders. Voor-
al agrariërs verdrongen zich voor de bruggen tussen het ‘oude’ en het 
‘nieuwe’ land. De eerste polderbewoners oogstten bewondering. Het 
was een eer om daar te mogen wonen. Een eer én een prestatie. Het was 
immers geen kwestie van een grote zak geld en wie het eerst komt, die 
het eerst maalt. Het Rijk hanteerde uiterst strenge criteria. Dat kon, 
omdat er in die tijd veel meer kandidaten waren dan woonplekken.

De opzet van de selectiemethode voor de IJsselmeerpolders ademt de 
geest van de ingenieurs die in onze vaderlandse geschiedenis vaker een 
bepalende rol hebben afgedwongen. Mannen die de Afsluitdijk ont-
wierpen, die met Flevoland de grootste polder ter wereld drooglegden, 
die de Deltawerken uitdachten en die tot op de dag van vandaag ook in 
internationaal opzicht heer en meester zijn als het gaat om de bescher-
ming van land tegen water: ‘God schiep de wereld en de Hollanders 
schiepen Holland.’

Met het voltooien van de Afsluitdijk zetten de ingenieurs de Zuider-
zee naar hun hand. De zee had genoeg schade berokkend. Er waren 
schippers omgekomen tijdens heftige stormen, overstromingen hadden 
kostbaar land stukgeslagen. Maar nu was het afgelopen: de zee was ge-
temd. Tegelijkertijd functioneerde de aanleg van de dijk als een ideaal 
werkgelegenheidsproject. Ingenieur Cornelis Lely bedacht dat hij blij-
vende banen én woningen zou creëren als delen van het nieuw ontstane 
land zouden worden drooggelegd. Bovendien zouden de polders als 
landbouwgebied een solide bron van voedselvoorziening kunnen wor-
den. Twee, of nee drie, vliegen in één klap. 

Voortgedreven door het vooruitgangsgeloof dat zich na de Tweede 
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Wereldoorlog verdiepte, pakten de polderbestuurders de selectieklus 
voortvarend aan. Het was de beste landbouwgrond van het land, mis-
schien wel van Europa, die mocht niet worden vergeven aan het eerste 
het beste boertje. Kwaliteit verdient kwaliteit, vonden de bestuurders. 

De polderselectie past daarmee ook in de ontwikkeling van social 
engineering: de notie van grootschalige gedragsmatige sturing van het 
volk. Het idee dat de mens – net als een polder – grotendeels maakbaar 
is, brak door in de negentiende eeuw, toen bestuurders naar oplossin-
gen zochten voor het in toom houden van maatschappelijke onderla-
gen die zich begonnen te roeren. Met de toenemende industrialisatie 
kwam een nieuwe klasse van arbeiders op, die zich meer en meer eman-
cipeerden. Zij wilden ook zorg, onderwijs, stemrecht, meepraten. Maar 
hoe moet een maatschappij worden ingericht die zich niet meer alleen 
autoritair laat aansturen? Het antwoord werd gevonden in het idee van 
maakbaarheid: als we een auto kunnen laten rijden, zijn we vast ook in 
staat om onszelf en onze samenleving een nieuwe vorm te geven. 

Voor mensen die niet konden meekomen, die bleven hangen in ar-
moede of vluchtten in drankzucht, werden onder meer concrete oplos-
singen uitgeprobeerd in heropvoedingskampen en pauperparadijzen. 
Waar onaangepasten in de hoek werden gezet om ze daarna weer op 
het juiste pad te brengen, mochten de bewoners van de poldersamenle-
ving juist vooraan zitten om het goede voorbeeld te geven, als de beste 
jongetjes en meisjes van de klas. Als levend bewijs dat de samenleving 
inderdaad maakbaar is.

Opa en oma Vriend dronken eigenlijk nooit alcohol. Maar op de dag 
in november 1951 dat zij bericht kregen dat ze naar de polder mochten, 
openden ze een fles drank die ze nog in de kast hadden staan. Het was 
een fles Bruidstranen, de likeur waarin goudsnippertjes ronddwarrelen 
als je ermee schudt, traditioneel bedoeld voor een bruiloft of huwelijks-
jubileum. Als je wilt vieren dat je een boerderij hebt gekregen, voldoet 
het ook prima, werd maar besloten. Het is een raar zoet drankje, dat 
bijna niemand lekker vindt. Evengoed, ze namen er nog één, proost!
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De boerderij van mijn grootouders, en later van mijn ouders, kreeg 
de naam ‘Spes Nostra’. De non van de familie, een zusje van mijn oma, 
bedacht de naam: ‘Onze hoop’. Hij staat met zwarte, hoekige hoofdlet-
ters op een bord op de schuur. Op het gloednieuwe bedrijf in de pol-
der werd alles geprojecteerd: de toekomst van mijn grootouders en hun 
kinderen hing er immers van af.

‘Spes Nostra’. Het zou, met een beetje goede wil, het motto van dit 
boek kunnen zijn. Want dit verhaal is de weerslag van een journalis-
tieke zoektocht naar al die hoopvolle mensen die solliciteerden naar een 
polderwoning of -boerderij, en die werden afgewezen of goedgekeurd. 
‘Flinke kerels’ en ‘zwakke broeders’, in de woorden van de selectieamb-
tenaren. Het is ook het verhaal van een nieuw land, dat zoveel hoop 
bood dat het tegelijkertijd diep kon teleurstellen. Daarmee gaat het te-
vens over de eeuwenoude vraag of een samenleving maakbaar is. Kun 
je een stel uitgeselecteerde ‘superboeren’ bij elkaar zetten, om daarmee 
een ideale maatschappij te creëren? Werkt dat? Kan dat zomaar? 

De polderbestuurders van toen dachten dat ze er goed aan deden. En 
mijn grootouders pasten in het plaatje. Al zet mijn overbuurman daar 
vraagtekens bij.
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