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Wieringermeergeschiedenis met andere woorden 

Een zoektocht naar poëtische beschrijvingen uit 100 jaar geschiedenis van ons leefgebied. 

 

[ 1 ] Onze zoektocht begint met Wisselend Getij, het boek met de geschiedenis van de 

Zuiderzeevereniging 1886-1949. Dat boek bevat geen enkel gedicht. Wel het hele verhaal over het 
tot stand komen van de Zuiderzeepolders, het bestuurlijke en technische verhaal. Het boek kwam uit 
in 1982; samengesteld en geschreven door Drs. G. L. Cleintuar. 

[ 2 ] Door naar de Driemaandelijkse Berichten betreffende de Zuiderzeewerken. De eerste kwam uit 

in 1920, de laatste in 1976. De ontwikkeling van onze polder wordt in die verslagen minutieus 
beschreven. Echt alles komt langs: van de bedijking van alle polders tot en met de kolonisatie van het 
nieuwe land. In het register op de driemaandelijkse berichten wordt niets vermeld over poëtische 
uitingen door al die jaren heen. Zakelijk en zeer informatief, de gehele serie beslaat ruim een meter 
boekenplank en is een belangrijke bron voor de Wieringermeergeschiedenis.  

[ 3 ] De felste tegenstander van de Zuiderzeeplannen, Eibert den Herder, fabrikant en kunstschilder 

uit Harderwijk nam in een van zijn anti-inpolderpamfletten, De Steenen Spreken, vermoedelijk als 
eerste wél een gedicht op. Hij schreef het niet zelf, dat liet hij over aan ene P. Gasus (=P.W. 
Peereboom). Een treurlied over de teloorgang van de visserij.  

                                                                                               



[ 4 ]  De voorstanders van het opofferen van de Zuiderzee begonnen met een strofe van Hildebrand 

oftewel Nicolaas Beets: 
 

                                
 
Deze woorden werden opgenomen in een van de excursiegidsen die in de beginjaren van de 
Wieringermeerkolonisatie jaarlijks uitgegeven werden om de vele bezoekers van informatie te 
voorzien. Naast de bekende dichter Hildebrand zijn in die gidsen regelmatig dichtregels te vinden. 
Vrijwel altijd zonder een dichtersnaam te noemen. Misschien mogen we aannemen dat de 
samensteller van de gidsen zelf de dichterlijke pen hanteerde.  

Vanaf 1935 werd voorin de gids vermeld wie de tekst schreef en wie de illustraties tekende dat 
waren A.F.Kamp en D.Vis. Twee juristen, Kamp was verbonden aan de Directie Wieringermeer, Vis 
niet. Naast de technische kant van het polderwerk brachten zij de menselijke maat in de geschriften. 
Humoristische tekeningen en af en toe enkele dichtregels.  

 

Enkele voorbeelden: 

 

                           1935 

 



                                            1936 

 

                                     1937 

 

 

  



[ 5 ] Ook van 1937 is Zuiderzeeland, het boek van Kamp. Geillustreerd door de bekende tekenaar Jo 

Spier. Schrijver en tekenaar brengen het hele inpolderverhaal met voors en tegens. De fameuze 
Hollandse landverovering op de zee kent wel degelijk ook hele nare kanten. Polderbewoners, en dat 
zijn we, realiseren zich te weinig dat anderen voor onze landzucht een heel hoge prijs hebben 
moeten betalen. Veel kustbewoners van de voormalige Zuiderzee werden van hun brood beroofd,  
moesten maar wat anders gaan doen. Die ellende wordt in Zuiderzeeland scherp uitgebeeld door Jo 
Spier: 

 

(Joseph Eduard Adolf Spier, Zutphen 1900- Sante Fe 1978) 

 

  



[ 6 ] Die teloorgang is ook met woorden en muziek uit te beelden. De tekstdichter Willy van Hemert  

schreef de Zuiderzeeballade, een lied dat op gevoelige wijze het verdwijnen van de Zuiderzee 
bezingt;  maar hij benoemt ook de pluspunten.                                       

 

De uitvoering van Sylvain Poons en de jeugdige Oetze Verschoor is ‘wereldberoemd’. 

  



[ 7 ] In Zuiderzeeland staan ook deze twee gedichten, vermoedelijk geschreven door A.F.Kamp  

                                               



                

 

 

 



[ 8 ] In 1937 schreef Jan Engelman het declamatorium De Dijk waarvoor Bertus van Lier de muziek 

schreef. Hierbij het eerste couplet van het nu alom bekende gedicht: 

De dijk ligt tussen ’t land en ’t water 
met palen en bazalt. 
Hier ligt hij nu, hier ligt hij later, 
totdat de aarde valt. 
 
(nb. Engelman schreef echt bazalt, met een -z-) 

 
 
[ 9 ] De gemeente Wieringermeer ontstond op 1 juli 1941 

Directie Wieringermeer had haar werk voltooid en kon vertrekken. De Wieringermeerpolder kon 
zichzelf gaan besturen en werd omgedoopt tot Gemeente Wieringermeer. 
 
De vertrekkende Directie kreeg een standbeeld, met de welhaast bekendste zin in onze polder: 

 

 
 
 
  



[ 10 ] Die dag, 10 september 1941 werd ook het toneelstuk Het Standbeeld opgevoerd.  

Hierbij het slotlied: 
 

 
  



[ 11 ] Het polderleven werd in de beginjaren regelmatig beschreven en bezongen, zoals ook 

onderstaand gedicht laat lezen. Het is niet bekend wanneer het geschreven is maar deze woorden 
passen bij alle poldertijden.  
 
Dit gedicht werd opgenomen in het jeugdboek Dit is ons land, hier leven wij, 25 jaar Wieringermeer.  
Dat boek werd in 1955 geschreven door de welbekende schrijver Antony van Kampen en 
aangeboden aan de schooljeugd (tot 15 jaar) van de polder. Ieder kind kreeg een exemplaar met 
voorin de eigen naam. Onderstaand gedicht staat in dat boek: 
                         

  
                              Christiaan Terpstra, 8-4-1895 Den Helder 1-2-1971 Vriezenveen 
 

  



[ 12 ] Datzelfde geldt voor regels over de fameuze dakpannen op die honderden en honderden 

daken van boerderijen, bedrijven en woningen. Al van verre het bewijs dat je weer thuis was. Al 
beschrijft Guido Gezelle oude pannen terwijl wij nagelnieuwe op het dak hadden.  
 
 

                                    
 
  



[ 13 ] Ondertussen leefden we al vanaf 10 mei 1940 onder het Duitse juk. Weinig tijd voor poëzie. 

In De mannen van overste Wastenecker staat slechts een gedicht, over een verzetsheldin: 
 

       
   

 
 
 
 



[ 14 ] Een gedicht van Christiaan Terpstra, vermoedelijk uit 1942. Uit de bundel Koper en Tin.  

De laatste regel van dit gedicht is door Thea en Jan Roos gebruikt als titel voor hun boek Geen 
soldaat kan de polder regeren (Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2019) over de 
waterschapsbesturen in de Tweede Wereldoorlog. 

 

 

 

                                     

 



[ 15 ] De oorlog eindigde met ons grote drama, De polder werd door de bezetter bruut aan het 

water prijsgegeven. Van 17 april tot 10 december 1945 waren we allemaal vluchteling. In De 
inundatie van de Wieringermeer, door E. de Cock en W. Willemse, lezen we:  
 

                                 
 

 
[ 16 ] Onze grond was verdwenen maar de hoop op terugkeer was wel gebleven: 

 

                                      

                              
                    

[ 17 ] En toen het water weer weg was slaakte de dichter de volgende woorden (eveneens uit: De 

inundatie van de Wieringermeer, de Cock en Willemse.  
 

                                
  



[ 18 ] Een jaar later kon het volgende geschreven worden:  

               
 
 
 
 
 
 
  



[ 19 ] Nu volgt welhaast het beroemdste gedicht dat over onze polder is geschreven. 

Door niemand minder dan Vasalis, pseudoniem van M. Droogleever Fortuyn –Leenmans (1909-1998). 
Zij schreef het gedicht in opdracht van C.V. Uitgeverij v.h. C. de Boer, Amsterdam ter herinnering aan 
de kinderen der boeren. 

Prachtige woorden over de wederopstanding van ons leefgebied: 
 

 
  



[ 20 ]  Het volgende gedicht, ook van Vasalis, past naadloos in ons verhaal. Want menig 

dienstplichtige soldaat uit de Wieringermeer kende het reizen met de laatste bus van de kazerne 
naar huis. En soms kwam je dan over de Afsluitdijk. 
 

                             
 

[ 21 ] Deze regels van de even beroemde dichteres Truus Gerhardt mogen niet ontbreken: 

 

               



[ 22 ] De wederopbouw ten voeten uit. Voor de jongeren onder de lezers, de coöperatie ZWM was 

de voorloper van de Agrico en het complex stond aan de Havenkade dicht bij de ophaalbrug. 

 

 
 



[ 23 ]  Een nog groter feest werd in 1955 gevierd: Wieringermeer 25 jaar. Het toen opgevoerde 

openluchtspel werd groots gebracht op het terrein waar nu in Wieringerwerf de nieuwe Aldi staat. 
Het allerbekendste decorstuk dat toen gebruikt werd was het beeld van Lely, ja het beeld wat nu in 
de hal van de Cultuurschuur staat. Toen nog wit. 
 

 
  



[ 24 ]   Door de jaren heen werd de polder en zijn bewoners vaak als onderwerp gekozen. Van 

bekende en onbekende dichters volgen nu enkele overpeinzingen: 
 

 
        H. Marsman 
 



[ 25 ] Niet bij een beekje maar bij een kavelsloot, tijdens het drains reinigen, gebukt boven de sloot 

kan zich het volgende voordoen: 

 
Petrus Augustus de Génestet 

                           

[ 26 ] Meer dan 100 jaar later: 

                              



[ 27 ] Uit Zuiderzeeland van A.F. Kamp pagina 112 (naar A. Staring: Sikkels klinken, sikkels blinken) 

 

                                             

 

 

[ 28 ]  Uit Zuiderzeeland van A.F. Kamp pagina 107 

 

 

 

  



[ 29 ]  Veel schrijvers hebben zich in de loop der jaren over ons gebied gebogen, veelal beschreven 

ze een fragment en dat leverde mooie en aangrijpende teksten op. 
Maar de poldergeschiedenis kan ook in één gedicht verteld worden. Zoals Wil Datema deed in dit 
gedicht, de hele Wieringermeergeschiedenis tot het jubileumjaar 2005. Bij gelegenheid van het  
75-jarig bestaan van de Wieringermeer. 

 



 



 



 



 



 

 
 
 

 



Aanvullingen? 

Beste lezer als u in uw geheugen, in dichtbundels of op uw computer gedichten 
aantreft die in deze Wieringermeergedichtenrij thuis horen, laat het weten. 
 

[ 30 ] Tot slot het gedicht dat sinds jaar en dag (deels) de Koetelkrant siert: 
 

 
 

Bronvermelding zover bekend is de bron aangegeven bij elk gedicht. 
Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom 

Samenstellers Irene Biesheuvel en Rein Koolen (mail naar: reinkoolen@kpnmail.nl)  

Wieringermeer, januari 2021 


