WAT IS TE VERWACHTEN VAN
,r :
DE BEWONERS VAN DE
?
ZUIDERZEE-PROVINCIE?
f

*jjr ÖRTGELEDEN heeft de Twede Kamer een motie aangeno^
men, waarin er bij de regering opnieuw op werd aangedronf] ^ ^ gen, spoed te maken met de inpoldering van de noordoostelijke
Zuiderzeepolder. De regering zegde toe, met het werk een aanvang te
zullen maken, zo gauw als de financiële toestand van het rijk dit gedoogde. Regering en volksvertegenwoordiging bleken er beide nog
steeds van overtuigd te zijn, dat de voordelen van de drooglegging de
nadelen~iefrvaTri3vtsrtref^
-—
-Men weet, welke motieven meestal voor de voortzetting van dit grootse
werk worden aangevoerd. De droogmaking zelf is een werkobject van
grote omvang. Duizenden zullen in hogere- en lagere functies daarbij
jarenlang een verdienste vinden. Is het werk eenmaal gereed, dan zullen enige honderdduizenden op de te voorschijn gebrachte grond een
bestaansmogelijkheid krijgen. Al zal dit voor de problemen, voortvloeiende uit de haast beangstigende groei van de Nederlandse bevolking geen algehele oplossing geven, een tijdelijke opluchting zal toch
zeker het gevolg zijn. Nu allerwegen het streven naar zelfvoorziening
. (autarkie) toeneemt, zal ook ons volk willens of onwillens zich er op
moeten richten, eigen behoeften door eigen voortbrenging te bevredigen. Voor de voorziening in de voornaamste levensbehoefte, het broodkoren, is Nederland in hoge mate afhankelijk van het buitenland. De
graanbouw in dé nieuwe provincie zal ónze zelfstandigheid in dit opzicht, sterk helpen bevorderen.
'.'*;••
Naast deze min of meer meetbare voordelen, bestaat echter de moge* lijkheid van een nationale winst van een heel andere aard. Als óns
^_%aalfde gewest eenmaal, zal zijn voltooid en bevolkt, is er ee_ nieuwe -.
loot op de Nederlandse stam geënt. Nu is de kans groot; dat deze loot'
.zal uitgroeien tot een krachtige tak, die de levenskracht van de hele
boom zal versterken.
We. weten uit de geschiedenis, dat van de verschillende kolonisatiegëbieden in ons land (zoals b.v. de Haarlemmer Meer en de Groninger
V.ee.nkoloniën) een opwekkende kracht 4s uitgegaan, die voor het
. sociale- en speciaal het economiscne leven in wijde omgeving, een
sterke prikkel betekende. De bevolking van deze 'nieuwe landen kenmerkte zich door een bizondere voortvarendheid en energie, die haar
steeds nieuwe wegen deed zoeken en vinden. Ze ontdekte nieuwe
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mogelijkheden, die.men elders voorbij had gezien, ze gaf het voorbeeld,
dat^de res^jfan het land maar had te volgen.
foen eldèis rtog vlegel en stalmest hoogtij vierden, wisten de boeren
"van dejÜaarlemmer Meer door stoomdorsmachines en kunstmest hun
exploitatiekosten té. drukken en hun productie te verhogen. Ze bleven
.niét hangen in de oude slender en sleur, doch probeerden steeds het
nieuwe. ^
> In de Groninger Veenkoloniën was de rijenteelt en later het gebruik
van kunstmest, veel eerder in zwang dan elders in het Noorden van
ons land. De aardappelmeel- en de strocarton-industrie zijn daar groot
geworden. In beide gebieden zag men eerder dan elders het nut in van
landbóuwproefvelden en men aarzelde niet, de hiermee verkregen ervaring in eigen bedrijf toe te passen. We kunnen hier niet meer noemen
dan een paar sprekende voorbeelden. Wie een volledig beeld wil krijgen van de kloekheid en de kracht van een bevolking als die van de
Haarlemmer Meer, leze het bekende boek van Dr. H. N. ter Veen (De
Haarlemmer Meer als kolonisatiegebied.)
Als de inwoners van onze nieuwe provincie in de toekomst uitgroeien
tot even sterke en „potige" typen als de Meerbewoners en de Veenkolonialen, dan kan de invloed hiervan op ons volk enorm zijn. Ging
het in d é genoemde gevallen om tienduizenden kolonisten, hier gaat
hét om honderdduizenden, die een naar evenredigheid grotere kracht
- zouden kunnen uitoefenen.
Zal dit inderdaad gebeuren? Met zekerheid valt hier natuurlijk geen
antwoord te geven. We willen echter in de volgende bladzijden de
kansen bespreken en trachten na te gaan, wat er. te verwachten is van
de bewoners van het nieuwe land.
Twee vragen zullen we hiervoor moeten beantwoorden: 1. Waaro^n
zijn de bewoners van de vroegere kolonisatiegebiéden zó energiek?
Aan welke bizonder e voorwaarden was daar voldaan, dat zij/zich. tot
zcf-n keurtroep konden ontwikkelen? 2. Zal bij dé kolonisatie van dé
Zuiderzeepolders aan dezelfde voor waar den. worden voldaan?
Het maatschappelijk leven van iedere mensengroep wordt bepaald
door twee omstandigheden, te weten: de aard van de individuen,
waaruit de groep is opgebouwd en de voorwaarden, waaronder deze
. individuen moeten leven.
'
Bij de vroegere kolonisaties waren zowel de mensen als de vöorwaar. den waaronder ze moest leven, afwijkend van het normale, van het
„gewone".
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Wat de mensen betreft; niet iedereen trok naar zo'n nieuw land; Wie
h é t / t h u i s ^ a a r z ' n zin had\ stak zich liever niet in zo'n avontuur. In
de eerste^laats waren de wegtrekkenden natuurlijk mensen, die het
I n de oude omgeving niet goed ging, of die geen kans zagen om er
vooruit te komen. Maar niet iedereen, die het slecht gaat in de wereld,
heeft de energie en de moed om het ergens anders te gaan proberen.
Alleen de ineer actieven zullen de prikkel in zich voelen om een
kans te gaan wagen. Yaak zullen de toekomstige kolonisten de originele typen van een dorp geweest zijn, die zich in het oude milieu niet
voldoende konden ontplooien, maar die nu kans zagen, om in het
nieuwe gebied op hun eigen wijze hun gang te kunnen gaan. Het valt
niet t^JSétwijfelen. datldegenen. die naar het nieuwe land trokken,
; gemiHcJeld meer energie, meer „spirit" hadden, dan degenen die achterbleven* Zo zocht de natuur als het ware de meer actieven uit als bewoners voor het nieuwe gebied. Er vond selectie plaats.
Kwamen nu de kolonisten in hun nieuwe omgeving, dan stonden ze
daar vreemd, niet alleen tegenover het land (daarover straks), maar
ook tegenover hun mede-kolonisten. Deze waren uit alle hoeken van
het land, zelfs uit het buitenland soms, bij elkaar gestroomd. Men
kende elkaar niet en stond geheel los van elkaar. Om de volle betekenis
hiefvan te begrijpen, moet men er rekening mee houden, datvde genoemde kolonies landbouwkolonies waren en de kolonisten plattelan• ders,dörpsmenseii. Op een dorp kent ieder iedereen. Men is van. eikaars
daden en. gedrag precies op de hoogte, men weet alles van elkaar.
Iedereen bemoeit zich zo intensief mogelijk met het leven van zijn
medeburgers. Dit maakt, dat men over en weer een geweldige controle
óp elkaar uitoefent. Doet iemand iets wat niet in de haak is, dan zal
dit van alle kanten worden besproken en gecritiseerd. Ën iets is gauw niet in de,haak; het behoeft alleen maar ongewoon te wezen. Op ajle
uitingen, die tegen dé heersende fatsoen-codex ingaan, wordt; al spoe- \
dïg de domper gezet. Ieder wordt in het gareel van de dorpszede ge- \
drongen, Is men van nature een te grote vrijbuiter, om dit te kunnen,
verdragen, dan moet men of naar de stad vluchten, of vereenzamen.
Deze dorpsmentaliteit heeft natuurlijk zijn vóór en zijn tegen. Voor
zwakkere naturen is het een stevige steun bij de handhaving van hun
moreel peil. Maar voor de genialen betekent het een geweldige rem.
. Want juist door hun begaafdheid lopen ze uit het gareel. Willen ze.
zich ten volle ontplooien, dan moeten ze de stad opzoeken. Van de
groten van geest zijn er velen op het platteland geboren, maar weinigen
hebben er hun talenten ontwikkeld.
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'In de nieuwe;kolonies ontbrak aanvankelijk deze gemeenschapscontrólê.,Er\^|s nauwelijks een gemeenschap. Ieder individu, ieder gezin
stond qptSich. zelf» Van de omgeving behoef de men zich niets aan te
t r e k k e n ; Men deM wat.men zelf wenselijk achtte. Voor de zwakken
i betekende dit, dat niemand hen remde bij hun ondergang. Zij gingen
onder en verdwenen. De sterken echter konden hun gaven ten volle
ontplooien^ zonder dat ze zich behoefden te bekommeren om critiek
; van. conservatieven en hyper-voorzichtigen. Ze konden losbreken uit
de sfeer van de vaderen en de grootvaderen.
Natuurlijk ontwikkelde zich ook in de nieuwe gebieden, na niet al te
lange tijd, een enger samenleven, een maatschappij. Maar de eens verworven vrijheid gaf men niet zo spoedig weer af. Nog jaren lang was
de gunstige invloed hiervan merkbaar.
• Met W;egyallen van allerlei belemmeringen voor de vrije ontwikkeling
van het individu, werd nog door andere omstandigheden bevorderd.
Het samentreffen met mensen uit allerlei streken, deed critiek ontstaan op eigen traditionele denkbeelden en voorstellingen. Men zag
b.v., dat zijn buurman een heel ander landbouwsysteem toepaste als
men zelf, dat hij zijn bedrijfsgebouw heel anders inrichtte, dat hij aan
. een ander slag vee de voorkeur gaf enz.. Men moest erkennen, dat hij
daar. even goede-, dikwijls zelfs betere resultaten bereikte. Dergelijke
ervaringen verruimden de blik en opendeïi de geest voor nieuwe denk.; -.beelden. Men kreeg een vrijere en frissere kijk op allerlei.dingen.
De grootste, diepstgaande invloed op de bevolking van de oude kolor
nies heeft waarschijnlijk echter de uiterste felle strijd om hét bestaan
gehad, die zij in de eerste jaren moest leveren. Slechts de sterksten
hebben deze strijd kunnen doorstaan. De zwakkeren zijn gevlucht, of :
ze zijn ondergegaan, d.w.z. ze zijn een voortijdige dood gestorven. Hoe-r •. wel sommigen natuurlijk door krachtige financiële hulpbronnen, of
' dpoi steun van buitenaf zich hebben kunnen handhaven, kan : men in ."
£%t algemeen zéggen, dat het. hier gold een „survival of the fittest?.V
Enkel de hoger begaafden en de lichamelijk volwaardigen hebben zich
er door weten te slaan. Men mag wel aannemen, dat hun succes voor
een belangrijk deel berustte op gunstige aangeboren lichamelijke en
geestelijke eigenschappen. Dit betekent, dat deze eigenschappen niet
. alleen de eerste kolonisten kenmerkten, maar door hen op hun nageslacht werden overgedragen. De invloed was dus blijvend. De erf e-.
lijke aanleg van degenen, die uiteindelijk de kolonies bevolkten, was
. hoger, béter, dan die van den gemiddelden Nederlander.
De oorzaak van de zware strijd om het bestaan en daarmee van de
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geweldige selectie die plaats vond, was dé vijandigheid van het milieu,
van'hét niéuwe land. Men leze bij Dr. ter Veen, hoe de kolonisten te
vechten hadden tegen de ongunst van de nieuwe omgeving. Men had
de Meef drooggemalen, maar daarmee beschouwde de staat haar taak
'- dan bok als volbracht. Niets was er verder gedaan om de grond geschikt te maken voor bouwland* Een dicht gewas van wilgen en onkruid was er direct na de droogwording opgeschoten. Voor de geregelde afwatering was totaal onvoldoende gezorgd. Het land bleef
drassig. Men moest de paarden veelal plankjes onder de poten binden
om te verhinderen, dat ze in de klei wegzakten. Het uitzaaien van het
koren werd de eerste jaren vaak door te hoge waterstand onmogelijk
~ gema^ktrVöor dB^ruisvesting^an-de kolonisten was-geen- enkele^voor--—
"•ziezdng getroffen. Met polderjongensketen en ruw getimmerde hutten
inoest "êé-h groot deel van de bewoners het aanvankelijk voor lief
nemen. De hygiënische toestanden waren erbarmelijk. Goed drinkwater was niet aanwezig. Medische hulp ontbrak aanvankelijk geheel. Het sterftecijfer was buitensporig hoog. Dr. ter Veen noemt
de Meer dan ook ergens het kerkhof van Noord-Holland. Door de
bovenmenselijke zware taak, die ook de vrouwen van de kolonisten
hadden te vervullen, was vooral de sterfte onder de zuigelingen middeleeuws. Vele kolonisten keerden na geld en goed „in vruchteloze
* .pogingen tot ontginning van de bodem te hebben verspild, het vijandige land de rug toe. Nog zijn verhalen bekend van mensen, die in
goeden ddën naar de Meer trokken en haar na enige jaren straatarm
weer verlieten.
De staat, dié toentertijd het liberale „self r help"-principe huldigde, trok
zich van alles niets aan. Zelfs de eenvoudigste administratieve maatregelen, als het instellen van een gemeente- en een polderbestuur,
* werden pas genomen, toen de polder al voor hét grootste gedeelte was .
Bevolkt. Van enige extra-hulp was natuurlijk helemaal geen sprake.^Op eigen vuist moesten de kolonisten zich er dóór zien te helpen en
het waren enkel de besten, die daarin slaagden.
Over de Groninger Veenkoloniën weten we, wat deze selectie betreft,
véél minder. Haar geschiedenis is nog niet onthult en het is de vraag,
of men er ooit in zal slagen dit te doen. Het valt echter niet te betwijfelen, dat ook daar velen, na te hebben geprobeerd zich er een bestaan
te scheppen, het land weer hebben moeten verlaten, terwijl anderen,
die tegen het moeilijke bestaan in de ontginning niet waren opgewassen, er een vroegtijdig einde zullen hebben gevonden.
Samenvattend kunnen we zeggen, dat er drie oorzaken waren, die de
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bevolking van de vroegere kolonisatiegebieden tot bizonder krachtige
elejnente'li^in het Nederlandse volksleven gemaakt hebben: 1. De
selectie, dié plaats vond, doordat enkel de meer actieven er toe kwa"men de oude omgeving -te verlaten en naar de kolonies te trekken.
2, De bevrijding van de geest en de verruiming van de blik, die een
gevolg Was van het losraken uit de oude tradities, sleur en vooroordelen en van de aanraking met allerlei nieuwe opvattingen en denkbeelden. 5. De onbarmhartige selectie, die door het vijandige nieuwe
milieu zelf werd uitgeoefend.
We hebben bij de geschiedenis van de oude kolonies uitvoerig stilgestaan, omdat een vergelijking hiermee de enige manier is, om iets te
kunnen voorspellen van He gang van zaken in de Zuiderzee-polders.
De vma£ is nu, of daar dezelfde oorzaken zullen werken. Is dit het
géval^dan kunnen we dezelfde gunstige gevolgen verwachten.
Direct valt al te zeggen, dat dit niet het geval zal zijn. Yooral van een
selectie door het vijandige milieu zal in de nieuwe provincie weinig
té merken zijn. De omgeving van de kolonisten wordt niet vijandig.
Integendeel, bij de Wieringer Meer heeft men alles gedaan en bij de
andere polders zal men alles doen, om de kans op slagen voor de
nieuwe bewoners zo groot mogelijk te maken. Reeds jaren voordat de
éérste polder droog viel, heeft .men, zoals bekend, bij Andijk een
proefpo.lder gemaakt, 'om te onderzoeken, welke landbouwmethoden
•voor het nieuwe land het meest geschikt zouden zijn. Mislukkingen
tengevolge van gebrek aan kennis van de eigenschappen van de
nieuwe bodem, die in de Haarlemmer Meer zo talrijk waren, zullen
hierdoor worden voorkomen. De eerste jaren.na hét droögmalen van
de Wieringer Meer, heeft de staat de gronden in eigen, beheer gehouden. De grootste moeilijkheden, die juist in deze beginjaren té over- '
winnen zijn, bhjven zodoende aan de nieuwe boeren: bespaard. De
deskundigen op landbouwgebied hebben hipf krachten'besteed et bruikbaar maken van het land. Men heeft de bodem ontzill
en door middel van moderne draineermethoden een zo goed mogelijke
afwatering gegeven. Allerlei wijzen van bodembewerking, oogsten,
enz. heeft men hier toegepast en op hun deugdelijkheid beproefd. Al
deze onderzoekingen, die de financiële draagkracht van een particulieren ondernemer ver te boven zouden gaan, hebben nu een goed inzicht gegeven in de moeilijkheden en hebben de weg gewezen, die men
moet volgen om de gunstigste resultaten te bereiken. Als nu de kolonisten komen, behoeven ze niet meer hun hele bezit in de waagschaal
te stellen om de juiste weg te vinden. Ze behoeven slechts van de erva-
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. ringen, van s grê staatsonderneming gebruik te maken. Onaangename
verrassip^Éü zullen vrijwel buitengesloten zijn. Ze komen op land, dat
2fó goed mogelijk i$ voorbereid om vrucht te dragen.
- Ook in andere opzichten is voor alles uitstekend gezorgd. Men zal niet
" tevergeefs uitkijken naar een passend onderdak. Boerderijen en arbeiderswoningen, keurig verzorgde huizen, staan gereed. Waterleiding is
voor een groot deel van het platteland nog een ongekende luxe, doch
de Wieringer Meer is er van voorzien. Electrisch koken, zelfs voor
de vrouwen van de welgestelden op onze dorpen meestal nog een toekomstdroom, wordt daar voor de eenvoudigste arbeidersvrouw een
werkëlökheid. Ziet men de landarbeiderswoningen, dan vraagt men
zich haast af, of het niet al te mööï is," óf de ruige stoere figuur van
éèn boerenknecht wel past in zo'n hyperkeurig, knus woninkje.
Alles is aanwezig. De gelovige zal er Zondags het kerkgebouw van zijn
richting vinden, de kinderen in de week een goed ingericht schoolgebouw. Administratief is alles geregeld, al is het ten dele dan nog maar
voorlopig. Overheidszorg in allerlei opzicht, waaraan men in het oude
dorp gewend was, zal men er niet missen.
Om het zo maar eens te zeggen, de kolonist komt in een opgemaakt
bed;
Waarom dit alles ? Heeft mén geen oog voor de betekenis van de
.'. selectie? Is men onbekend gebleven met de gunstige gevolgen hiervan
op de eigenschappen van de Haarlemmer Meerbewoners en de Véenkolonialen? Geenszins. In de commissie-Vissering, die een belangrijk
aandeel had in het opstellen van de richtlijnen voor de sociale organisatie in de nieuwe polders, had o.m. Prof. Dr. H. N. ter Veen zitting.
En, zoals we reeds schreven, hij is het juist geweest, die op de gróte
betekenis van" de selectie in de Haarlemmer Meer heeft gewezen. Met '
* 4 e geschiedenis hiervan was men dus volkomen op de hoogte; Desoncfönks heeft men doelbewust getracht een herhaling te voorkómen. ^ . Nu valt het niet te ontkennen^ dat de selectiemedaille öök uit oogpunt
van volksverbetering haar keerzijde heeft. Het zal den lezer"niet ontgaan zijn, dat de trekken, die zich tengevolge van de selectie ontwikkelden, van die aard zijn, dat men ze zou kunnen samenvatten als
.economische eigenschappen. Weliswaar valt ook een algemene stijging
Van levenskracht óp te merken, doch men kan niet zeggen, dat alle
goede menselijke eigenschappen gelijkelijk van de verbetering hebben
geprofiteerd. Dat het geestelijk peil, de geestelijke belangstelling en
ontwikkeling in de Haarlemmer Méér hoger stonden en staan, dan
elders in ons land, kan moeilijk worden beweerd.
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Integendeel, uit het boek van Dr. ter Veen krijgt men de indruk,
dat eerde|j2èt omgekeerde het geval is. De Meerbewoners zijn materialisten^ ïnet-weinig belangstelling én weinig waardering voor de
- g'eesteUjte- cultuurgoederen. Het is te begrijpen ook. Wie in de moeilijke beginjaren niet al zijn krachten inspande voor zijn materiële
hajndhaving, ging te niet, of moest de wijk nemen. Een dichterlijke
dromer, een idealist, een belangstellende in het rijk des geestes vonden
er geen plaats. De eerste Meerbewoners moesten harde, nuchtere, op
de praktijk en op winst ingestelde individuen zijn. Hun nageslacht
heeft deze instelling geërfd en behouden, ook toen deze minder noodzakelijk werd en wat meer geestelijke belangstelling geen overdreven
luxe zou zijn geweest. Want het leven bestaat nu eenmaal niet alleen
uit brood en geld, ook op het platteland niet.
: ^We betwiifelen echter, of de overweging, dat ook de fijner besnaarden
in de Zuiderzee een kans moeten hebben, de autoriteiten heeft geleid
bij het kiezen van de weg, die moest worden gevolgd bij de kolonisatie.
De grondoorzaak ligt in de diepgaande verandering in geestesrichting,
die sinds het midden van de vorige eeuw in West-Europa is ingetreden.
De 19de eeuw stond totaal anders tegenover maatschappelijke vraagstukken en vooral tegenover het maatschappelijke leed dan onze tijd.
Het individualisme vierde toen hoogtij. Ieder moest voor zich zelf zorr
gen; daarmee achtte inen de maatschappij het meest gebaat. Wie niet
vooruit kwam in de wereld, zo meende men, had dat aan zich zelf te
wijten en moest er zelf de gevolgen maar van dragen. Armoede was
eigen schuld en een schande; wie werkloos was, was lui.
We wezen er reeds op, hoe dé staat zich geheel onthield van het geven
van.steun aan de kolonisten in de Meer. Men stond totaal onberoerd:
tegenover alle menselijke verdriet, wanhoop en ellende, de schrikken-.,
lijke prijs, waarmee de eerste kolonisten de. gunstige gevolgen der.
selectie moesten betalen. Men liet de mensen aan hun lot óver. Zeker,;
net onvoorziene eindresultaat was verblijdend,- maar wie meet de
smart van de vrouwen, die in de ongezonde omgeving h u n k i n d e r e n
zagen wegsterven aan cholera en malaria, wie de wanhoop van de
mannen, die hun zuurverdiende spaarpenningen zagen verdwijnen in
het slijk van de feitelijk nog onvoltooide polder?
Het is onmogelijk de voor de selectie betaalde prijs en de gunstige gevolgen ervan voor de volgende generaties en voor ons hele volk, tegen
elkaar af te wegen. Met het oog op de Zuiderzee-politiek is het ook van
weinig practisch belang. Wij kunnen kort en goed niet meer handelen
als onze 19de eeuwse landgenoten. Het zou strijden tegen de geest van
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sociaal meevoelen; die onze tijd geheel doortrekt. Zo min als wij de
werklozen^ laten verhongeren, de ouden van dagen aan hun lot overlaten en de invaliden laten bedelen, zo min kunnen wij de toekomstige
.-. bewoners van de niéuwe polders op eigen vuist in het nauwelijks
"" blootgekomen slijk hun.weg laten zoeken. We willen hen voor het
geweldige leed dat daaruit moet voortkomen, bewaren.
De staat staat niet meer afwijzend tegenover bemoeiing met het maatschappelijk leven. Het aanpakken van de droogmaking in het algemeen is hiervoor trouwens al een bewijs. De droogmaking van de
Haarlemmer Meer werd als het ware opgedrongen; Amsterdam en
Haarlem liepen gevaar. Zo gauw men echter de kans zag, liet men de
ontwikkeling van de polder verder aan de vrije maatschappelijke
krachten over. Het Zuiderzeewerk echter is de staat zonder dringende
noodzaak en uit sociale overwegingen begonnen. Nu beschouwt men
de staatstaak niet als voleindigd, voor de polders tot een, in alle opzichten voor menselijke bewoning geschikt gebied gemaakt zijn.
Nog eens, voor- en nadelen van deze veranderde houding vallen niet
tegen elkaar af te wegen. We moeten er echter rekening mee houden,
dat de geringere felheid van de strijd om het bestaan, een nadelige invloed zal hebben.op de economische eigenschappen van de bevolkingsgroep, die uiteindelijk de nieuwe polders zal bezetten.,
.De totaal andere houding, dié de staat aanneemt tegenover de met de
kolonisatie samenhangende problemen, oefent ook invloed uit op de
selectie, die vóór het betreden van de. kolonie plaats vindt. Naar dé
Haarlemmer Meer kon iedereen trekken, die er zin in had en.kans zag
zich daar een bestaan te verwerven. We wezen er op, dat hierbij één .
selectie plaats vond, daar alleen de meer actieven zich ér tóe aangetrokken voelden. Van enige inmenging van hoger hand was. bij de <
'. I^aarlemmer Méei'geen sprake, het was een vrije, selectie. ••:"•'.
Efe bevolking van onze twaalfde provincie zal echter kunstmatig . worden geselecteerd. Niet' iedereen wordt toegelaten als bewoner. Dé
gegadigden moeten zich aanmelden bij de bevoegde instanties en deze
maken een keuze. Men hoopt op deze wijze een gunstige invloed te
kunnen uitoefenen op de samenstelling van de toekomstige bevolking
en hierdoor, het ontbreken van de selectie door het vijandige milieu
voor een gedeelte té kunnen vergoeden. Dfeze hoop is gerechtvaardigd.
Daar zich als gegadigden weer enkel de meer actieven zullen aanmelden, blijven de voordelen van dé boven onder 1. genoemde vrije
selectie bestaan. De kunstmatige selectie betekent dus eigenlijk een
verdubbeling van dit zeefproces.
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. Van. de kunstmatige selectie mag. men in de eerste plaats een verhoging
van fret zeidejijk peil, in ruimere zin, van de toekomstige bevolking verwachtènvj^ant het lijolt geen twijfel, dat men bij het maken van een
keuze behalve op"He vakbekw _ aamheid van den candidaat-bewoner,
;oók zal letten op zijn moreel verleden, al was het ook alleen maar om
enige zekerheid te hebben, dat hij in de toekomst aan zijn financiële
verplichtingen t.o.v. de staat (aflossingen enz.) zal voldoen.
Deze tweede zeef heeft dan zeker een belangrijke betekenis, want
voor degene, die het een of ander op zijn geweten heeft, is het vertrekken naar zo'n nieuw gebied een gemakkelijk middel om aan de
stille verwijten en minachting van zijn oude omgeving te ontkomen.
Naar de Haarlemmer Meer en de Veenkoloniën zijn inderdaad heel wat
typeif getrokken, die op de grens van het misdadige stonden, of deze
rèéds hadden overschreden. In gunstige omstandigheden kunnen deze
mensen binnen de grenzen der wet blijven en zelfs drijfkrachten vormen voor de economische ontwikkeling. Een zekere hardheid en gebrek aan scrupules is niet zelden een steun bij het „vooruitkomen" in
de wereld. Komen ze echter in moeilijke omstandigheden, dan zullen
ze zich op minder eerlijke en minder eerbare wijze er door slaan en
een gevaar vormen voor de samenleving. De Haarlemmer Meer kenmerkte zich in de zware beginjaren dan ook niet door een hoog, zede- lijk peil. Een extra-politiemacht was nodig, om de handhaving van
wet, orde en zeden te waarborgen. Als men heel- of halfmisdadige
elementen,., althans voor een deel, uit de nieuwe provincie weet te
weren, betekent dat niet alleen een winst voor de eerste jaren, maar
ook voor de toekomst.
De derde gunstige factor, die in de vroegere kplonisatiègebiedèn
werkte, n.1. het losraken uit de oude sleur en de bevruchting met
•• nieuwe denkbeelden door aanraking der mensen uit alle hoeken van
. het land, zal ook in dé Ziuderzee werkzaam zijn. Groningers 0n Fri'è. zen zullen samentreffen met Zeeuwen en Noordbrabanders; bewust*
of onbewust zullen ze van elkaar leren. De oude traditie, <Jie zelfs
tegenwoordig in de landbouw nog een rol van betekenis speelt, zal
wijken; men zal open komen te staan voor het nieuwe.
Samenvattend zouden we ons tenslotte (niet alle voorzichtigheid)
willen wagen aan de volgende voorspelling:
Wat haar erfelijke eigenschappen betreft, zal de bevolking van de
nieuwe provincie zich kenmerken door een groter economische begaafdheid, dan de gemiddelde plattelandsbewoner van Nederland. Ze
zal daarin echter achterstaan bij de bevolking van de Haarlemmer
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Meer en de, Groninger Veenkoloniën. In het algemeen zullen het stevige
persóorilijÖidéii zijn, hoewel men van hen niet geestkracht mag verwachten '•/. als van^ de bewoners van de genoemde gebieden. Het
: percentage moreel minderwaardigen zal geringer zijn dan in de vroe"gere kolonisatiegebieden en misschien zelfs lager dan in Nederland in
het algemeen. Ook mogen we rekenen op een grotere belangstelling in
het geestelijk leven en een minder uitgesproken materialisme.
Behalve door deze erfelijke trekken, zullen de toekomstige bewoners
zich de eerste tientallen jaren van hun verblijf kenmerken door frisheid van geest en vrijheid van blik, tengevolge van het wegvallen van
allerlei remmen, die de mens door gewoonte en traditie worden aangelegd!
We mögën verwachten, dat ook van deze kolonie een invloed ten
goede op hét gehele Nederlandse volksleven zal uitgaan.
E. W. HOFSTEE
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