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 ‘Ik ben een polderjongen. Voor mij verdwijnt een landweg van-
zelfsprekend kaarsrecht aan de horizon, omzoomd door eindelo-
ze bomenrijen, met strakke regelmaat afgewisseld door moderne 
boerenerven. Vette klei in strakke voren geploegd, zover het oog 
kan kijken: het lijnenspel van het nieuwe land is magisch. Een oude 
boom, een onregelmatigheid in het landschap: ze verraden iets van 
geschiedenis en zijn daarom een attractie. Steden en dorpen zijn 
jong en vrij van files, verkeerslichten of  eenrichtingsverkeer. Alles 
gaat logisch en efficiënt. Mensen komen uit alle windstreken en 
spreken met verschillende accenten. Ze kijken allemaal vooruit, niet 
al te veel gehinderd door hun geschiedenis. Iedereen zit in hetzelfde 
schuitje, iedereen heeft zijn wortels elders, niemand wordt aange-
sproken als de ‘zoon van’. De polder is mijn thuis. Het is een plek 
waar iedereen vol goede moed bouwt aan een betere toekomst, al 
zien de mensen van het oude land dat lang niet altijd.’
 Nico staart over het Markermeer terwijl hij zijn woorden zorg-
vuldig kiest. Het water is rustig, zoals altijd. De golven zijn zo be-
scheiden dat ze lijnen vormen, parallel aan strand. Het lijkt een pas 
geploegde polderakker, zwartblauw en vlak tot aan de horizon.
 We delen onze poldergeschiedenis. Ik werd geboren op het nieu-
we land, net als mijn vader. Mijn grootvader Nico is nog van het 
oude land. Als jonge man trok hij weg uit het West-Friese tuin-
bouwdorp van zijn jeugd, de nieuwe Zuiderzeepolder in. Gedu-
rende zijn leven zag hij de Zuiderzee langzaam veranderen in het 
modernste landbouwgebied ter wereld en had daar zelf  ook een 
aandeel in. Naarmate de polder veranderde, veranderde hij mee. 
Zesennegentig is hij nu. Het spiegelende licht doet pijn aan zijn 
ogen en op zijn voorhoofd verschijnt een frons. Kleine voren in 
dunne huid. Elke paar seconden bevochtigt hij zijn dunne blauwige 
lippen, schraal geworden van de wind die hier vrij spel heeft. 
 Voor ons strekt het water zich uit. Links steekt de toren van  
Lelystad als een naaldje boven de horizon uit. Rechts is in de verte 
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een klein stadssilhouet te zien. Dat moet Hoorn zijn. Als we om-
keren en voorbij de kleine duinenrij kijken, zien we in de verte de 
dijk van Enkhuizen naar Lelystad. Een stille getuige van de Marker-
waard, de polder die er nooit kwam. Een beeldhouwwerk dat deels 
nog uitgehakt moet worden, het Markermeer als onaf  kunstwerk 
vergeten door zijn schepper. Te waardevol om nog in te polderen. 
Natuur en zoet water zijn op deze plek belangrijker dan duizenden 
hectare nieuwe landbouwgrond. Misschien is dit wel de meest af-
gelegen plek van Nederland, dit nieuwe strand hier op een eiland 
midden in het Markermeer. De navel van Nederland. 
 De Markerwadden. Als grootschaligheid de kern is van het Fle-
volands landschap, dan zijn de Markerwadden typisch Flevolands. 
Eilanden van riet, moeras en slik tot aan de horizon, vogelparadijs. 
Nieuwe natuur op een plaats die lang geleden al was bestemd voor 
de landbouw. Ik sluit mijn ogen en ik zie hier sloten, trekkers en 
combines. Verkavelingspatronen, bossen en nieuwe snelwegen, zo-
als ik ze als kind al tekende. Achter mijn kleine rode bureautje had 
ik op dun vliespapier de Markerwaard al tientallen keren ingericht. 
 ‘Dit had dus allemaal ingepolderd moeten zijn.’ Nico’s woorden 
verbreken ons zwijgen en het onregelmatige geloei van de wind. 
‘Duizenden hectare landbouwgrond liggen hieronder. Dit is de 
oostkant van de Markerwaard, de beste bollengrond van Neder-
land.’ Hij kijkt met de ogen van een tuinderszoon. Rationeel afwe-
gend waar en hoe het nieuwe polderlandschap het beste kan worden 
geëxploiteerd. ‘Ach, ik begrijp het ook wel,’ vervolgt hij, ‘de natuur 
is te belangrijk geworden. Belangrijker dan onze voedselvoorzie-
ning, dan onze boeren.’ Er klonk wat weemoed in zijn stem. Ik 
sprak hem niet tegen. 

�

Eigenlijk leerde ik opa pas kennen toen ik dertien was. Ik zat in één 
van de ruime fauteuils met uitzicht op het station van Lelystad en 
nipte aan mijn glas limonade. Het was warm, hoogzomer, maar bin-
nen merkten we daar niets van. Net zoals altijd trok een stoptrein 
traag op. Geruisloos gleed het gele gevaarte onder de gigantische 

blauwglazen kap uit, dat de hoekige vorm van een dijk had. Weg van 
onze stad, die slaapstad in de polder. Naar Amsterdam, het echte 
leven tegemoet. Hoeveel treinen had oma hier zien vertrekken, in 
de drie jaar dat ze hier gewoond had? 
 Het zou anders worden nu. Zou opa hier wel blijven wonen? 
Vanwege oma’s gezondheid hadden ze drie jaar geleden hun vrij-
staande woning opgegeven en ingeruild voor een appartement in 
het centrum. Lekker dichtbij de winkels, de bus en de trein. Wat 
moest hij nu in zijn eentje in dit grote appartement? Opa zou er vast 
goed over nadenken, de voor- en nadelen op een rijtje zetten. Het 
treinstation zou dan geen rol spelen. Ik had hem nog nooit met de 
trein zien gaan. De enkele keer dat hij oma en ons had meegenomen 
naar Amsterdam reden we in hun blauwe Volkswagen over de Oost-
vaardersdijk, waar het gebrom van de dieselmotor niet onderdeed 
voor de wind die langs de ramen gierde. 
 In een hoek van de kamer dronken twee tantes koffie. Waar was 
opa zelf  eigenlijk? Zou hij nu in de slaapkamer zijn? Ik durfde er 
nog niet heen. Oma lag daar. Ik was een beetje bang. Van papa 
moest ik gelijk mee gaan kijken toen we binnenkwamen. ‘Het is 
gewoon oma,’ had hij gezegd. Maar dat was ze niet, nu ze niet meer 
ademde. Ze was al een vreemde geworden, een herinnering. 
 Het vertrouwde geluid van de bel. Niemand had zo’n bel als opa 
en oma. Twee roestvrijstalen buizen staken uit een klein kastje, hoog 
tegen de muur. Een lange en een korte. Als je ze een klein duwtje 
gaf  kwamen ze tegen de muur, zo had mijn zus ontdekt. Zo kon 
je precies de bel nadoen zonder buiten op het knopje te drukken. 
Oma stond dan verbaasd in de gang. ‘Ik dacht dat ik toch echt dat 
ik…,’ begon ze dan. Joelend kwamen wij vervolgens uit de wc te-
voorschijn. 
 Maar dat zou nooit meer gebeuren. Ik zag mijn opa in de deur-
opening verschijnen. ‘Jongens, dit is dokter Herrewijn. Ik ben even 
in de studeerkamer om wat zaken met hem af  te handelen.’ Hij zei 
het koel en zakelijk, tegen niemand in het bijzonder. Hij keek dwars 
door iedereen heen. Hoe kon hij zo zijn terwijl oma net was dood-
gegaan? 
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Het was de eerste keer dat ik mijn grootvader bewust observeerde. 
Zijn handelen was voor mij niet meer vanzelfsprekend. Hoort dat 
bij volwassen worden? Ik zou immers bijna veertien worden. Tot die 
tijd was een opa er gewoon. Dronk koffie, legde een kaartje. Speelde 
een spelletje. Tilde een grote zak met cadeautjes naar binnen op 
Sinterklaasavond. Vertelde van de laatste vakantie in de Algarve. 
Wanneer ging dat vanzelfsprekende eraf ? Wanneer ga je je vader, 
moeder of  grootvader zien als mens, als individu met een eigen 
verhaal? Op die warme dag in augustus, ergens halverwege de jaren 
’90, was ik me ervan bewust dat hij niet alleen een personage was in 
mijn levensverhaal, maar ik ook in dat van hem. En in zijn levens-
verhaal sloeg hij nu een bladzijde om. Ik wist ook dat hij dat zonder 
al te veel omhaal zou doen. Zonder emotie. Wat ik niet begreep, was 
dat die nieuwe fase slechts een epiloog zou zijn. Een nieuw verhaal 
dat volledig overschaduwd werd door het leven ervoor. Een leven 
waarvan ik nog geen glimp had opgevangen met mijn kinderblik. 
 Wat wist ik nou van hem? Ja, ik kende de feiten. Hij was een tuin-
derszoon uit West-Friesland. Ik wist waar hij had gewoond. In de 
hal hingen vijf  schilderijtjes van vijf  huizen. Vijf  oranje daken, vijf  
rijtjeshuizen. Of  toch niet? Omdat ze door dezelfde schilder waren 
gemaakt, leken die huizen allemaal op elkaar. Emmeloord, Assen, 
Wieringerwerf. Namen waren het voor mij, meer niet. 
 De epiloog van zijn leven duurt nu al vijfentwintig jaar. Ik heb 
hem dat leven zien herpakken. Zijn leven opnieuw zien inrichten, 
zien organiseren, want dat kan hij zo goed. Hij leerde koken van 
zijn dochter. Zorgde dat hij elke week op woensdag bij één van 
zijn kinderen at. Maakte dagelijks een wandeling om fit te blijven. 
Ik had hem hand in hand zien lopen, nieuwe relaties zien aangaan 
en weer zien afsluiten. Na elke tegenslag had ik hem opnieuw zien 
beginnen. Opnieuw beginnen leek zijn motto. Ik had hem op zijn 
negenentachtigste zijn voorgenomen huwelijk horen aankondigen, 
als praktische keuze zonder zweem van romantiek, maar zijn ogen 
verrieden hem. Hij had wel degelijk de vlinders in de buik. Wie was 
die man? En waar haalde hij zijn levenskracht vandaan? Zijn fitheid 
die hem op zijn zesennegentigste zover had gebracht?

�

Ik staar naar de grote hompen zwarte aarde op het Markerwadden-
strand. Het lijken relikwieën uit het verleden. Veengrond, vanaf  de 
bodem van het meer meegenomen door het water en in wildere 
weersomstandigheden het strand op geslingerd. Stille getuigen van 
een ander leven dat hier blootgelegd had moeten worden. Het leven 
van de zeebodem die altijd in beweging is. Vruchtbare aarde. Hier 
onder het water van het Markermeer, onder de duinen van de Mar-
kerwadden. Zal die bollengrond ooit nog gebruikt worden? Omge-
spit aan de oppervlakte komen? 
 We lopen het strand af, richting de moerassen. Het is een wondere 
eenheid van slikken en geulen in schakeringen groen en bruin. Riet 
en ganzen. Smalle dijkjes flankeren de vlaktes van modder, alsof  het 
land elk moment droog kan vallen. Soms is het water zo helder ge-
worden dat de bodem zichtbaar is. Verderop breekt het bruine wa-
ter in stukken. Slib dat verzamelt, hergroepeert, tot stilstand komt, 
naar de bodem zakt, uitdroogt en uiteindelijk land wordt. Nico blijft 
staan en wijst op de plekken waar nog water staat, tussen de gebar-
sten grond. Daar ontluikt de moerasandijvie, het eerste gewas.
 ‘Dit doet me denken aan de Wieringermeer,’ begint hij, ‘toen die 
werd ingepolderd in 1930 zag het er ook zo uit. Het laatste zeewa-
ter dat in kleine modderstroompjes wegstroomt en in de zeebodem 
zakt. De eerste moerasplanten op een grote bruine watervlakte, zo 
ver als je kan kijken.’ Hij steekt zijn handen in zijn zakken en be-
weegt zijn tong andermaal langs zijn lippen. Zijn dunne haren gol-
ven zachtjes in de wind. ‘Ik ging er met mijn vader naartoe om te 
kijken of  water al was gezakt. Kijk, daar verderop is een hutje, ik 
denk een vogelkijkhut. Zullen we even gaan zitten?’

�

 ‘Waar gaan we naartoe papa?’ 
 ‘Naar de zee, jongen.’
 ‘Waarom fietsen we dan helemaal naar Onderdijk? De zee is toch 
vlak bij ons dorp? We hadden wel kunnen lopen!’ Nico keek langs 
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zijn benen omlaag. Onder hem schoot het grind voorbij. Hij kon de 
kiezeltjes net niet onderscheiden. Vader moest harder fietsen. Dan 
werden de kiezeltjes strepen. Grijs, wit en zwart. Streepgrind op de 
weg. ‘Harder papa!’
 ‘Het gaat niet harder. Jij merkt het niet achter mijn rug, maar ‘k 
heb een koude wind in ’t gezicht staan. Blijf  jij nu maar stil zitten en 
trek je muts diep over je oren. We gaan iets bijzonders zien, jongen.’
 ‘Wat dan?’
 ‘Ze zijn de Zuiderzee aan het leegpompen.’
 ‘Wát zijn ze?’
 ‘Ze pompen de zee leeg!’
 ‘Dat kan helemaal niet.’
 ‘Toch doen ze het.’
 ‘Hoe kan dat nou? Er is toch telkens nieuw water bij vloed?’
 ‘Ze hebben een dam in de zee gebouwd, om de vloed buiten te 
houden.’
 ‘O.’ Nico keek vooruit. Vaders rug wiegde zachtjes heen en weer, 
op het ritme van zijn voeten. Bij iedere slag kraakten de trappers 
een beetje. De vier pijpen van het stoomgemaal kwamen dichterbij. 
Daarachter verschenen de torens van Medemblik al. 
 ‘Papa?’
 ‘Ja, Nico.’
 ‘Hoe kun je nou een dam in de zee bouwen?’
 ‘Dat zul je wel zien jongen.’ Nico keek nu weer langs vaders rug. 
Daar! Het kasteel! Ze zouden toch niet naar het kasteel gaan? 
 Kees had de gedachten van zijn oudste zoon al geraden: ‘We fiet-
sen alleen maar langs het kasteel. Wat we gaan zien, is vele malen 
indrukwekkender dan kasteel Radboud.’
 Daar was het kasteel. De grote ronde toren, ja die kende Nico 
wel. Aan de achterkant - of  was dat de voorkant? - was de ingang, 
met een brug over een echte slotgracht. Zouden er nog ridders wo-
nen? Vader fietste gestaag om het kasteel heen. Daar was de grote 
boom, met zijn lange bladeren, sliertjes die tot in de gracht hingen. 
En wat lag daar nu langs het pad? 
 ‘Wat zijn dat papa?’
 ‘Dat zijn oude martelwerktuigen jongen. Als de ridders iemand Moerasandijvie op de Marker Wadden
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wilde straffen, dan gebruikten ze die.’
 ‘Doet dat pijn?’
 ‘Natuurlijk doet dat pijn. Ze zijn niet gemaakt voor jongetjes van 
zes. We fietsen gauw door. Kijk, daar zie je de kerk al. Daarachter 
ligt de dijk.’

Bij de dijk stapte Kees af  en tilde Nico van de fiets. ‘Dat was een 
beste fietstocht. Je wordt zwaar, Nico. Als we het geld hadden, 
kocht ik een fiets voor je.’
 ‘Ik zou dolgraag zelf  willen fietsen, vader.’
 ‘Op een dag fiets je zelf  naar Medemblik,’ zei Kees maar Nico 
rende de dijk al op. Bovenop de dijk begon hij gelijk te wijzen. 
 ‘Er staat een huis in de zee, papa!’
 ‘Een huis? Dat moet ik zien.’ Kees hijgde een klein beetje terwijl 
hij de graspollen bedwong op weg naar boven. 
 ‘Kijk daar! Die witte! 
 ‘Dat is geen huis, dat is een gemaal. Zie je die dam daar?’
 ‘Die hele lange?’ Aan de rechterkant liep een kale dam de zee in. 
Zover het oog reikte, scheidde de dam het wiegende zwarte Zuider-
zeewater van het donkerblauw aan de linkerkant. 
 ‘Die dam is straks de nieuwe zeedijk. Al het kalme water dat je 
hier ziet, wordt land. Is het niet fantastisch?’

Nico keek onderzoekend naar de dijk. Achter die nieuwe dam ging 
de Zuiderzee zijn gewoonlijke gang. Vloed was op komst. Nu zag 
hij het ook. Aan deze kant van de dam was het water veel rustiger. 
Een paar meter onder zijn voeten kabbelden kleine golfjes tegen het 
talud. ‘Waarom doen ze dat vader?’
 Kees keek zijn zoon aan. ‘Waarom ze nieuw land gaan maken? Ze 
temmen de zee. En we krijgen er nieuwe grond voor terug. Grond 
waar we graan zullen verbouwen. En aardappels. En bewaarkool, 
rode kool, ga zo maar door. Er komt zoveel akkerland bij dat ieder-
een genoeg te eten heeft. Zie je die donkere strepen in het water, 
Nico? Dat zijn kanalen. Die hebben ze onder water al gegraven. Al 
die kanalen gaan naar dat gemaal daar. Weet je waarom? In dat grote 
witte gebouw zitten hele grote pompen. Die pompen dag en nacht 

het water weg. Zoveel dat het meer hier aan deze kant van de dam 
zal droogvallen. Moet je horen!’ Kees sloot zijn ogen en maakte met 
zijn hand een kommetje achter zijn rechteroor. Nico deed hetzelfde. 
Hoe goed hij ook zijn best deed om te luisteren, hij hoorde niets. 
Hij sloot zijn ogen om zich beter te kunnen concentreren, maar het 
enige waar hij aan kon denken, waren de martelwerktuigen die hij 
zojuist had gezien bij het kasteel. Verschrikt keek Nico op. 
 ‘Hoor je dat gezoem?’ vroeg Kees, ‘Dat is het gemaal.’
 ‘Ik hoor niks, vader.’ 
 ‘Dat is het nu juist. Het is maar heel zacht. Andere stoomgemalen 
blazen. Dieselgemalen stampen. Hier hoor je bijna niets. Alleen dat 
hele zachte gezoem. Dat komt doordat het gemaal elektrisch is. Dit 
is het eerste elektrische gemaal van Nederland. Dat is de vooruit-
gang jongen, de toekomst! Kijk eens naar beneden.’
 Nico keek langs de dijk omlaag. 
 ‘Zie je daar vlak boven de waterlijn dat bruinige gras?’
 ‘Ja, ik zie het!’ 
 ‘Daaraan zie je hoe hoog het water eerst stond. Het gemaal staat 
nu bijna een week aan en het heeft al een paar centimeter water 
weggepompt.’ 

Gezicht op de drooggevallen polder
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 ‘Een paar centimeter? Wat een langzaam gemaal!’ riep Nico ver-
ontwaardigd. 
 ‘De noordwestpolder wordt groot, jongen. Heel groot. Het zal 
nog wel een paar maanden duren voordat we de bodem kunnen 
zien.’
 ‘Een paar maanden? Dan is het wel heel veel water! Gaan we 
volgende week zondag weer kijken?’
 ‘Beloofd. Dan zal het water weer lager staan. We gaan net zo vaak 
kijken, tot die zee een grote vlakte van land is geworden. Een vlakte 
waar we overheen kunnen lopen.’

�

Vanaf  het houten bankje tuurt Nico door de spleet van de vogel-
kijkhut over de waddenvlakte. Ik zie naast me een andere man dan 
net aan de waterkant. Dit is niet alleen een tuinderszoon. Hier zit 
een man met polderbloed in zijn aderen. Deze man is ouder dan 
de Zuiderzeewerken zelf. Hij is niet in de polder gaan wonen. De 
polder is in hem gaan wonen. Nico slaat zijn blik neer, schraapt zijn 
keel en kijkt me weer aan. 
 ‘Vanaf  dat moment gingen mijn vader en ik elke week kijken hoe 
ver het water al gezakt was. Na een maand of  drie was het zover. 
In de zomer van 1930 was het water veranderd in een grote kale 
vlakte. Op wat beter ontwaterde stukken schenen de eerste sprieten 
moerasandijvie. De eerste eenzame pioniers van de nieuwe polder. 
Ik wilde dolgraag door die polder rennen en dat nieuwe land ver-
kennen, maar dat ging niet. Er stonden grote hekken langs de dijk 
om nieuwsgierige pioniers, landlopers en dorpelingen buiten de pol-
der te houden. Het was nog een grote vlakte drijfzand. Het water 
moest eerst verder de grond in zakken voordat het begaanbaar was. 
Bovendien wilde de overheid geen pottenkijkers. Alles moest keurig 
en ordentelijk gaan. Toen twee maanden later de polder helemaal 
was drooggevallen en de hekken waren verdwenen, kwamen mijn 
vader en ik er niet meer. Ik had mijn interesse alweer verloren. Wat 
moesten we op die eindeloze vlakte?’

Alleen het peerdepadje

Marijtje Bot heeft het niet makkelijk. Weduwe Dol-Bot, zo wordt 
ze genoemd in de Bangert, het katholieke buurtje van Andijk. Na-
tuurlijk weet iedereen wat haar is overkomen, het is tenslotte een 
kleine gemeenschap. Maar Marijtje duldt geen medelijden. Zoals 
alle West-Friezen is ze opgestaan en verdergegaan, zoals haar man 
Nicolaas dat ook gedaan zou hebben. Elke dorpeling, elke tuinder 
in West-Friesland zou dat doen na een slechte oogst. Maar helaas is 
haar armoede niet afhankelijk van het seizoen. Hij is er het hele jaar 
door. Het geld dat haar werk in het naaihuis opbrengt, is niet ge-
noeg om haar gezin te voeden. Altijd moet ze haar hand ophouden, 
elk seizoen, jaar in jaar uit. En dat al vijftien jaar. 
 Als ze de pastoor die avond in weer en wind op de dijk ziet staan, 
pakt ze haar rozenkrans. Dit keer is het menens. Haar toekomst en 
die van alle andere Andijkers in de Bangert ligt in Gods handen. Ze-
ker nu. Ze ziet de golven soms al over de dijk heen slaan. Het water 
rolt door het gras omlaag langs de dijk en komt uiteindelijk terecht 
in de gracht voor haar huis. 
 Van haar vijf  kinderen is alleen Betje nog thuis. Kees is in de 
oorlog. Dorus is op de dijk en Klaas is met hem meegegaan. Ze was 
het er niet mee eens geweest, maar de twaalfjarige had geschreeuwd 
dat alle handen nodig waren om de dijk te beschermen. Toen de 
noodklokken luidden, was hij niet meer te houden. Op een onbe-
waakt ogenblik was hij naar buiten gevlogen, zijn broer achterna. 
Klaas doet wat hij wil, net als zijn vader. En dan Anna, haar tweede 
dochter. Natuurlijk is zij er ook niet. Anna, God ja, Anna.
 Ondanks de regen glinstert het gouden weefsel van het velum1 op 
de schouders van de pastoor. Boven zijn hoofd houdt hij een mon-
strans2. De zilveren stralenkrans is nauwelijks te zien. De heilige 

1  Religieus schouderdoek
2  Een rijk versierde houder waarin de geconsecreerde hostie kan worden getoond
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