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Ontevredenheid. 
„Er kamt een verlofganger op onze 

kamer terug", zoo schrijft men ons uit 
Vollenhove. „Hij pakt z'n spullen uit 
en mooie witte sneden brood verschij 
nen even later op tafel. Ja man, ze 
hebben het best. Wie „ze"? Tot voor 
kort gold dat eigenlijk alleen nog maar 
voor het westen des lands, maar nu 
deelt practisch geheel Nederland in de 
nieuwe, degelijke voeding. Biscuits, cho 
colade, wittebrood, nieuwe aardappe
len, cigaretten. En de polderjongens 
kankeren. Dat doen ze vaak en meestal 
is het onredelijk. Maar ditmaal voelen 
we veel voor hun argumenten. Inder
daad: de voeding in de polderkampen 
is momenteel slecht. Het brood is van 
slechte samenstelling en bestaat groo-
tendeels uit rogge. Nieuwe aardappelen 
ontbreken nog steeds. En nu misgunnen 
we onze overige landgenooten niets — 
zeker die in het westen niet — maar het 
gaat toch niet op, dat zij1, die binnen en
kele dagen hun beste krachten voor de 
voedselvoorziening van ons land zullen 
geven, thans nog grauwe, ongenietbare 
kuch moeten slikken en avond aan 
avond de slechte aardappelen met te
genzin naar binnen moeten werken. 

Zoo schrijft de Vollenhovenaar en 
zoo redeneeren momenteel tientallen an
deren in den polder. Er is zelfs al een 
keer gestaakt, terwijl op een ander punt 
van den polder een staking werd be
raamd. 

Er heerscht ontevredenheid. Het is 
jammer dat we dat moeten schrijven in 
dezelfde krant, waarin we al verschil
lende malen op het nijpend tekort aan 
arbeidskrachten hebben gewezen. Sta
kingen en ontevredenheid zijn geen re
clame voor den polder. 

Maar waar de klachten bij ons bin
nenkomen, mogen we ook niet zwijgen, 
teminder, daar de klachten zoo alge
meen zijn. 

Er moeten ons, naar aanleiding van 
het stukje uit Vollenhove enkele dingen 
van het hart. De schrijver noemt: bis
cuits, chocolade, wittebrood, nieuwe 
aardappelen en cigaretten. Evenmin als 
in den polder heeft men bijv. in Fries
land iets van dit alles gehad.In Over
ijssel schijnt het iets betier te zijn, maar 
dat is ook nog maar zeer korten tijd 
zoo. Biscuits heeft men in den polder 
gehad, in Friesland niet. Volwassen 
'personen krijgen ze ditmaal in Overijs
sel ook niet. De laatste bonnenlijst ver
meldde voor Overijssel alleen maar ou
de aardappelen, de nieuwe zijn opkomst, 
ook voor den polder. In den polder 
heeft men nog steeds tweemaal zoo
veel suiker en jam gehad als op het 
oude land. 

Het groote probleem, waarmee men 
zit, is momenteel: de voorinleverings-
bonnen. We hebben ons er van kunnen 
overtuigen, welk een vertraging dit met 
zich meebrengt. 

Hoe dit alles ook zij, één ding is ze
ker: de polderautoriteiten doen, wat) zij 
kunnen. Of de provinciale autoriteiten 
dat óók doen, is een tweede vraag. 

We noemen dit artikel: ontevreden
heid. Dat woord hoeft niet in ongun-
stigen zin gebruikt te zijn. De hervor
ming van alle mogelijke toestanden, ie
dere sociale verbetering is steeds uit 
„ontevredenheid" voortgekomen. Als de 
arbeidersklassen niet ontevreden waren 
geweest met het onrecht, dat hen werd 
aangedaan, dan zou er van de sociale 
revolutie in de laatste tientallen jaren 
weinig terecht zijn gekomen. 

We willen ook niet zeggen, dat de 
ontevredenheid, welke thans in den pol
der heerscht, ongemotiveerd is. We heb
ben de zaak zooeven ook van den 
anderen kant bekeken, maar niettemin 
blijft er een zekere onbillijkheid over. 
Het is echter de vraag, of men in den 
polder niet de verkeerden beschuldigd. 
Als men gaat staken, dan komt dati ten 
nadeele van den polder. Dan treft men 
hen, die momenteel ten opzichte van 
den polder zulk een groote verantwoor
delijkheid dragen. 

Wanneer we protesteeren, dan zullen 
we dat waardig doen. Dan willen we 
er — bij dezen — de autorieiten op 
vergen, dat ze al het mogelijke doen 
om de voedselvoorziening in den polder 
zoo goed mogelijk te doen functionnee-
ren. Het is inderdaad niet goed, dat zij 
die het graan oogsten, brood moeten 
eten van een zoo slechte kwaliteit. 
Daarom is onze eerste eisch: beter 
brood! 

Maar we onderstreepen dien eisch 
niet direct met een wilde staking, waar
door we ons scharen onder hen, die 
zich zoo gemakkelijk laten beïnvloeden 
en — zonder dat zij het beseffen of 
willen erkennen — willige werktuigen 
zijn in de handen van hen, die eiken op
bouw in vaderlandschen zin bestoken 

Welke toekomstmogelijkheden 
biedt de polder? 

Bij verpachting biedt bekendheid met grond voordeelen. 

Directie beantwoordt vragen 

De kieine cantine te Marknesse 
was stampvol met opzichters, boe
renzoons en landarbeiders (voioral 
ziji, die vast in den polder willen 
bli.ilven toonden hun belangstelling) 
toen Zaterdagmiddag het antwoord 
van de directie over de toekomst
mogelijkheden in den Noordoost-
polder werd besproken. 
De vergadering werd geleid door den 

heer F. Lubbers te Blokzijl. Het ant
woord, dat van de directie op de 
vragen was binnengekomen, werd druk 
besproken. Sommigen achtten het te 
vaag, maar de meerderheid was van 
oordeel dat 't in de meest voorzichtige 
vorm is gesteld, niet meer belooft dan 
mogelijk is en dat er daarom veel waar
de aan mag worden gehecht. 

Op deze vergadering kwam ook de 
oprichting van een vereeniging die de 
sociale en cultureele belangen van allen 
die in den polder werken, kan beharti
gen ter sprake. Plaatsruimte verbiedt 
ons, ditmaal uitvoerig op een en ander 
in te gaan. 

We moeten ons daarom beperken tot 
het weergeven van 'het antwoord, dat de 
directie op de gestelde vragen heeft 
gegeven en komen dan in een van de; 
eerstvolgende nummers op een en ander 
terug. 

Wat de Directie mededeelde. 
De Directie betreurt heti ten zeerste, 

dat door de oorlogsomstandigheden 
voorloopig nog niet tot de uitgifte van 
boerderijen zal kunnen worden over
gegaan. Voor de jongeren onder U mo
ge het minder bezwaarlijk zijn hierop te 
wachten, voor de ouderen doet zich 
uiteraard de vraag voor of ze niet ver
standig doen, zoo mogelijk elders hun 
tenten op te slaan en te pogen een toe
komst te verwerven. 

In dit verband is gevraagd, of de 
Directie bereid zou zijn bij eventueele 
sollicitaties hulp te verleenen aan hen, 
die tewerkgesteld wenschen te worden 
bij1 het in cultuur brengen van met 
zoutwater geïnundeerde gronden of ten 
behoeve van de Wieringermeer. 

Naar aanleiding hiervan verklaarde 
de Directie zich steeds gaarne bereid in
lichtingen te verstrekken omtrent de ca
paciteiten van hen, die bij den Dienst 
werkzaam zijn geweest, zoodat in dezen 
dus op mijn volledige medewerking kan 
worden gerekend. De Directie meent 
evenwel goed te doen er Uw aandacht 
op te vestigen, dat het zeer goed denk
baar is bij het wedero|m in cultuur bren
gen van overstroomde gronden 'n func
tie te vervullen, doch dat het lang niet 
zeker is dat men hierin ook zijn toe
komst zal kunnen vinden, aangezien bij 
het wederom in gebruik geven van de 
gronden rekening zal dienen te worden 
gehouden met de rechten van hen, die 
voor de overstrooiming de gronden in 
gebruik hebben gehad. 

Zoodra boerderijenbouw1 mogelijk is, 
kan in den polder worden overgegaan 
tot de uitgifte van gronden aan de daar
voor in aanmerking komenden, zonder 
daarbij rekening te moeten houden met 
de aanspraken van vroegtere grondge
bruikers, aangezien deze er niet zijn. Bij 
de keuze van zijn arbeidsterrein, zal 
men, de toekomst voor oogten houdend, 
hiermee dus wel rekening1 dienen te 
houden. 

Voor hen, die overwegen te emigree-
ren, zullen desgewenscht door de Direc
tie gaarne referenties ter beschikking 
worden gesteld. 

Zijl, die voornemens zijlm in af
wachting van de uitgifte ini den 
Noordoostelwken Polder te blijven, 
zullen in vergelijking met candida -
ten van elders het voordeel heb
ben met grond en plaatselijke om
standigheden goed bekend te z'ijin, 
terwijl de Directie uiteraard bijl het 
verzamelen van gegevens, noodig 
voor de beoordeeling van de gega
digden, groote waarde zal toeken
nen aan het oordeel van de Inspec
teurs en andere functionarissen, die 
gelegenheid hebben gehad den sol
licitant te beoordeelen. 
Hoewel candidaat-pachters aan ver

schillende, nog niet vastgestelde eischen 
zullen moeten voldoen, ontmoet 't geen 
bezwaar, gegadigden, welke hiervoor de 
persoonlijke geschiktheid naar inzicht 
van de Directie ontbreekt, desgewenscht 
een wenk te geven hun toekomst in an
dere richting of elders te zoeken. Intus-
schen dient door de overigen wel te 
worden bedacht, dat de belangstelling 
voor de bedrijven in den Noordooste
lijken Polder groot zal zijn en dat uit 
het groote aantal goede candidatien een 
zoodanige keuze zal moeten worden ge
daan, dat het kolonisatiebelang van den 
polder hierdoor zoo goed mogelijk ge
diend wordt. 

In hoeverre het mogelijk zal zijn bin
nen afzienbaren tijd gehuwde arbei
ders een woning in den polder ter be
schikking te stellen, zal nader moeten 
blijken. Helaas moet erkend worden, 
dat de kansen hierop voorhands niet 
gunstig zijn. Overwogen wordt de stee-
nen barakken voor arbeiderswoningen 
in te richten, doch hiertoe zal eerst 
kunnen worden overgegaan, zoodra er 
elders in den polder voldoende barak
ruimte voor de te werk te stellen ar
beidskrachten ter beschikking staat. 

De uitgifte van los land, zonder eeni-
ge outillage voor de expKoitatie der 
gronden, ontmoet zoodanige bezwaren, 
dat de Directie heeft besloten, hiertoe 
in het algemeen niet over te gaan. 

In antwoord op de vraag, of b.v. 
loondorsch- of loonploegbedriitven 
in den N oordoioste lijken Polder 
kunnen worden gesticht, kan wor
den medegedeeld, dat ze er zeker 'n 
goede kans hebben op een bestaan. 
Gezien de bouwmaterialenpositie 
valt er evenwel niet op te reke
nen thans of spoedig in den polder 
een woning en bergruimten te kun
nen doen bouwen, zoodat daarin 
dus elders moet worden voorzien. 
Zijn hiermede de door de boere zoons 

gedane vragen naar beste weten beant
woord, thans rest nog de door timmer
lieden en metselaars gestelde vraag te 
behandelen, in hoeverre zij' op werk en 
toekomstmogelijkheden in den Noord
oostelijken Polder mogen rekenen. We
tende dat er in den polder in de ko
mende jaren naar schatting een twee 
duizend kleinere en grootere boerde
rijen moeten worden gebouwd, waar
naast tevens een zevental dorpen en de 
noodige arbeiderswoningen zullen moe
ten verrijzen, wil het de Directie voor
komen dat er, nog afgezien van wat er 

elders in Nederland zal moeten worden 
gebouwd, groote kans bestaat op een 
ruime werkgelegenheid in het bouwvak. 
Daarbij zal tevens nog kunnen worden 
aanglenomen, dat er voor goede vak-
menschen in een nieuwen polder toch 
tevens mogelijkheden voor vestiging 
aanwezig zullen zijn. 

Dit neemt niet weg, dat de naweeën 
van den oorlog oorzaak kunnen zijn van 
slapte in het bouwvak, tot de bouwma-
terialenvoorziening het mogelijk maakt 
de uitvoering van bouwwerken met 
kracht ter hand te nemen. 

en benadeelen. Men kan respect hebben 
voor elke politieke overtuiging, maar 
wanneer bepaalde groepen profijt zul
len willen trekken van de fouten, welke 
er door goedwillenden bij het >orde 
scheppen in de chaos, die er heerscht, 
worden gemaakt, dan past daar tegen
over slechts een positieve houding. Goe
de critiek kan positief zijn; kankeren, 
wilde stakingen werken steeds negatief. 

Ten opzichte van den polder houden 
de laatste regels geen verwijt in. Wel 
willen we wijzen op het voorbeeld van 
Rotterdam, waartegen de minister-presi
dent voor den radio zoo voorbeeldig op
trad. 

We propageeren allerminst een lijd
zame houding. Er zijn nog vele rotte 
plekken, waarin zonder genade het mes 
moet worden gezet. Maar wat we be
strijden willen, dat bestrijding we op 
een waardige wijze. 

Ons blad staat steeds open voor alle 
gemotiveerde klachten. We kunnen met 
de beperkte plaatsruimte niet alle inge
zonden stukken verwerken. We willen 
ook allerminst een klachtenfboek zijn. 

Het is misschien goed, even duidelijk 

onze positie te bepalen. We zullen ons 
nooit laten gebruiken als een werktuig 
in de handen van de ontevredenen. 
Evenmin als een register vol aanmerkin
gen, dat wekelijks aan de directie kan 
worden voorgelegd. 

Maar waar dit noodig is, willen we, 
op eigen verantwoordelijkheid, op de 
bres staan voor hetgeen het polderbe-
lang geldt. En daartoe kan men zich 
steeds tot ons wenden. Onze nieuwe 
rubriek „Stemmen uit den polder" be
wijst wel, dat we een ieder, die daar 
recht op heeft, wel willen laten spre
ken. 

Zoo bezien, kan ontevredenheid ook 
ten goede werken. Als men maar be
seft, dat een eerlijk protest eerst onder 
de oogen van de bevoegde autorititeiten 
— die ons blad allen krijgen — moet 
worden gebracht, eer men het recht tot 
een wilde staking heeft. 

Het protest tegen het slechte brood 
komt niet in de doofpot. Niet.de polder
autoriteiten, maar de provinciale autori
teiten zullen moeten inzien, dat. zij', die 
het graan oogsten, zelf recht hebben 
op een goed product. 

Officiëele Bekendmaking. 

Namens de Nederlandsche Missie van 
het Belgische Commissariaat voor Re
patriëering roep ik de zich eventueel 
in den Noordoostelijken Polder bevin
dende Belgen, die naar België wen
schen terug te keeren, op, zich te mel
den aan een der hulpsecretarieën van 
het openbaar lichaam. 

De Landdrost van den Noord
oostelijken Polder, 
ïr. S. Smeding. 

Hulpsecretarie te Lemmer. 
De Landdrost van het openbaar li

chaam „De Noordoostelijke Polder" 
brengt ter kennis van de inwoners van 
den polder in het district Lemmer, dat, 
tot nader aankondiging, de hulpsecre
tarie voor genoemd district is gevestigd 
ten huize van den heer F. Douma, Nieu
we Dijk 59, Lemmer. Zitting wordt ge
houden op alle werkdagen, uitgezonderd 
des Zaterdags, van 17 tot 18 uur. 

Voor spoedgevallen is de betrokken 
ambtenaar te spreken ter secretarie der 
gemeente Lemsterland te Lemmer, op 
alle werkdagen tijdens de kantooruren. 
(9—12 uur en 14—16 uur, 's Zater
dags 9—12 uur). 

De Landdrost voornoemd, 
Ir. S. Smeding. 
De Secretaris, 
drs. A. Blaauboer. 

KERKNIEUWS 
Predikbeurten. 

Zondag 15 Juli, Geref. Kerk, Mark
nesse. 's avonds 6 uur: cand. Deenink, 
Nieuw Vennep. 

POLDERNIEUWS 
Week-end Volkshoogeschool. 

VOLLENHOVE. Het week-end, dat 
de Volkshoogeschool in den Noordoost-
polder zou organiseeren, zal in ieder 
geval 14 en 15 Juli nog niet doorgaan. 
Men hoopt het thans over eenige weken 
te houden. 

Christelijk Nationaal vakverbond. 
VOLLENHOVE. Het Chr. Nationaal 

Vakverbond hield haar eerste ledenver
gadering. Het bleek, dat het ledental 
van de afdeeling na één week reeds was 
uitgebreid tot 3ó. 

Binnenkort zal de geheele Noordoost
polder in organisatieverband gebracht 
worden. Vollenhove zal het uitgangs
punt zijn. 

Volkshcogeschoolavonden. 
VOLLENHOVE. Tot besluit van een 

aantal lezingen in diverse kampen over 
het Volkshoogeschoolwerk hield de heer 
K. Vrijling Donderdagavond in de can
tine van het kamp Vollenhove een inlei
ding over het onderwerp: „De plaats 
en het werk van de Volkshoogeschool 
in het Nederlandsche volksleven". 

Er was vrij veel belangstelling. 
De heer Vrijling schetste de geschie

denis en de ontwikkeling van de volks
hoogeschool en besprak de doelstellin
gen. Binnenkort hoopt men ook in den 
polder met dit werk een aanvang te ma
ken in de vorm van een te organisee
ren week-end, waartoe deelnemers uit 
den geheelen poler zullen samenkomen. 

Tevens deelde spr. mede, dat ook het 
bevorderen van de ontspanning, sport 
en het vormen van clubs op het pro
gramma van het werkcomité voor den 
polder staan. 

Na de pauze beantwoordde de heer 
Vrijling nog een aantal vragen, waarbij 
nog enkele interessante zaken uit het 
Volkshoogeschoolleven werden belicht. 

ZWARTEMEER. De heer C. Egas, 
landbouwkundig opzichter te Zuidvaart, 
heeft in de kampen Enservaart en 
Zwartemeer inleidingen gehouden over 
het volkshoogeschoolwerk. Er was hier 
veel belangstelling en het bleek, dat 
men veel interesse had voor het behan
delde onderwerp. 

We vernemen nog, dat de reeds eeni
ge malen verdaagde lezing te Marknes
se, waar de heer K. Vrijling van Vollen
hove zou spreken, tot nader datum is 
uitgesteld. 



Stemmen uit den polder

Is de polder „aantrekkelijk" ?

Men heeft zich, naar aanleiding van 
onze artikelen over arbeidskrachten en 
oogst afgevraagd, welke de oorzaken 
zijn van het tekort aan arbeiders in 
den Noordoostpolder. 

S. Herder, kamer 28, kamp Vollenho-
ve komt tot de conclusie, dat verkeers
omstandigheden, loon en huisvesting als 
oorzaken moeten worden (genoemd. 
Want als iemand uit het westen op anti-
plofbanden naar den Noordoostpoldér 
moet gaan om te werken, dan valt dat 
(aangenomen, dat hij nog een fiets 
heeft) niet mee. Het verblijf in het kamp 
brengt kosten met zich mee en huiselijk
heid is er vaak ver te zoeken. De men-
schen moeten zelf de wasch doen, want 
oversturen is niet mogelijk. En zoo 
zijn er nog vele andere moeilijkheden, 
welke door den schrijver worden opge
somd. 

Als nu de overheid eens ingreep — 
zoo schrijft hij — met goede loonen 
en goede arbeidsvoorwaarden, meer 
ontspanning voor de arbeiders en de 
mogelijkheid eens onder oogen zag om 
met booten of schepen de menschen, 
die er in het westen over zijn, naar hier 
te krijgen, en zij konden dan om de vier 
weken naar huis gaan, dan zou men het 
in de goede richting sturen. t'Onder 
die 20.000 Amsterdammers zijn er zeker 
wel goede werkers voor den polder. 

Verder noemt de schrijver de Wierin-
germeerbewoners, maar dan wil hij zich 
niet op het standpunt stellen, dat ie
mand, die daar een bedrijf beheerde, in 
den Noordoostpolder te goed is voor 
ploegbaas. Het gaat hier o:m den op-
opbouw van ons vaderland. 

J. van Zwieten, Middenstraat 56 te 
Emmeloord snijdt ongeveer dezelfde 
kwesties aan. Ook hij' voelt het groote 
bezwaar, dat er aan het vervoer vast zit. 
De directie moet trachten hiervoor 
vrachtwagens te laten rijden. 

Voorts wijst hij er op dat vele men
schen het kampleven moe zijn en dat de 
polder voor velen zonder twijfel aan
trekkelijker zou zijn, wanneer dezelfde 
regel werd ingevoerd als verschillende 
aannemers hebben gedaan, nl. Vrijdags
avonds de werkweek beëindigen. Verder 
zou het periodiek verlof kunnen ver
vallen en weekeindgangers. zouden in-
plaats daarvan 's Maandags drie uren 
verlof kunnen krijgen. De menschen 
zouden de bonnen thuis kunnen houden, 

voor den Maandag brood kunnen mee
nemen en van Maandagavond tot Vrij
dagavond in het kamp in den kost kun
nen komen. Het kostgeld zou op dertt^ 
cent per dag voor gehuwden en onge-
huwden (een ongehuwde betaalt reeds 
meer belasting) moeten worden gebracht. 

„Laten we iets doen om de zaak op 
gang te brengen", zoo schrijft van 
Zwieten, „in Brabant en in 't westen 
werkt men maar 40 tot 42 uur per 
week. Wij kunnen hier in vijf dagen 
toch minstens 48 uur halen." 

En tenslotte: „De polder is gered, 
voor alle Nederlanders; ook voor die
genen, die er in zullen wecken". 

De verschillende mogelijkheden welke 
er in beide brieven worden genoemd 
zijn op zijn minst overweging waard. 
Het is overbodig, er een uitgebreid 
commentaar aan toe te voegen. Zooals 
men weet zijn de arbeidsvoorwaarden 
al aanmerkelijk verbeterd. Maar er blijft 
nog genoeg te verbeteren over! Of het 
precies zoo moet als in het vorenstaande 
wordt betoogd, is nog de vraag, maar 
dat doet er ook minder toe. Als de 
overheid maar een open oog heeft voor 
de belangen van de polderwerkers! We 
zijn daarom de inzenders dankbaar voor 
hun initiatief; slechts wanneer men 
weet, wat er onder de poldermenschen 
leeft, zal men de richtlijnen kunnen be
palen. 

Nog een opmerking over de Wie-
ringermeerboeren. In een artikel in ons 
vorige nummer gaven we een vraagge
sprek van „Het vrije volk" met minis
ter Mansholt weer. Daarbij werd ge
sproken over de mogelijkheid, welke 
de Wieringermeerboeren als boereni zul
len hebben (beheer van onteigende be
drijven bijv.). Dat wil niet zeggen, dat 
die boeren te goeid zijn voor ander 
werk. Maar we stelden het bewuste pro
bleem omdat de minister kennelijk de 
mogelijkheid besprak welke hen als be-
drijfsbeheerders overblijven. Bestaan die 
mogelijkheden niet en willen zij als ar
beiders het vaderland dienen des 
te beter. Maar alleen de besten zullen 
dat willen. En in het verband van het 
vraaggesprek paste het opperen van de
ze mogelijkheid niet. 

Men kan ook andere categorieën men
schen, die door den oorlog momenteel 
nog niet veel werk hebben, in den ko
renoogst inschakelen. Maar het is nu 
eenmaal zoo, dat daarvoor een mobi
lisatie van alle werklooze arbeidskrach
ten, een streng doorgevoerde arbeids
inzet noodzakelijk is. Het viel buiten het 

verband van het vraaggesprek om te 
dien opzichte voor de Wieringermeer
boeren een uitzondering voor te stellen. 

Men schrijft ons uit Blokzijl: 

In memoriam Henk Bolt. 

Zij, die dit lazen in de laatste uitgave 
van „De Duikhoek", werden plotseling 
fel herinnerd aan den dag, waarop de 
polder in rep en roer was. De nood
kreet: „De Duitschers!" klonk als een 
doodsklok over den polder en deed ie
der besluiten, een duikhoek op te zoe
ken en zoo te trachten uit hun handen 
te blijven. 

Nog zie ik voor mij, hoe dien avond 
te voren arbeiders met dekens enz. be
laden, den polder introkken, om althans 
den nacht veilig tusschen het koren door 
te brengen, 's Morgens, toen men meen
de, dat alles veilig was, kwamen ze 
weer te voorschijn. Helaas rukte te 
Vollenhove juist de Kriegsmarine bin
nen, met al de gevolgen van toen. 

Jongens in doodsangst, de handen 
omhoog, moesten aanschouwen, hoe 
Henk werd neergeknald. Zij konden hem 
toen niet helpen, maar één gedachte 
hield hen staande en die was: eens 
komt onze tijd! 

Nu is die tijd gekomen. Maar is het 
drama gewroken? 

De Duitschers zijn verslagen. Maar 
zij, die de directe oorzaak van de raz
zia was, de firma die hét weermachts-
werk te Maastricht had aangenomen en 
de arbeiders opriep onder de leus: hoo-
ge loonen, goede voeding enz., die fir
ma kunnen wij toch gerust aansprake
lijk stellen voor de twee razzia's die 
volgden, toen haast geen arbeider ver
koos om voor de weermacht te gaan 
werken. Onder de arbeiders was de 
woede tegen die firma geweldig groot. 

De eene firmant, een N.S.B.-er, zal 
wel opgepakt zijn, maar de andere fir
mant vierde — met de ellende van velen 
en den dood van Henk Bolt op den 
achtergrond — het groote bevrijdings
feest in den Noordoostpolder. 

Henk, jij kon zeggen: „Het betert 
weer", maar ik kan het helaas niet ver
der brengen dan tot „Het kan verkee-
ren". 

Mevr. van Dam-van Heijningen 
Werkkamp Blokzijl. 

(Bovenstaand artikeltje hebben we 
niet dan na eenige aarzeling geplaatst. 
Op het niet interneeren van groote colo-
borateurs is in de pers immers reeds 
voldoende critiek uitgeoefend. Boven

dien blijkt, dat men nog steeds tot ar
restaties overgaat. Doch hoe het, ook1 

zij, in dit geval, dat den polder betreft, 
willen we het ingezonden stuk plaatsen, 
al laten we niet na, op te merken, dat 
het niet onmogelijk is, dat een bepaalde 
firmant zich, wanneer 't weermachtswerk 
betrof, persoonlijk steeds terugtrok, en 
op hem dus niet dezelfde blaam rust 
als op zijn compagnon. — Red.). 

Van de administratie 
Zooals wij in een vorig nummer reeds 

mededeelden, gaan met ingang van 1 
Juli de abonnementen op het weekblad 
DE NOORDOOSTPOLDER in. Zij1, die 
het blad geregeld wenschen te ontvan
gen, kunnen zich dus thans aanmelden. 
Zij kunnen dit schriftelijk doen aan de 
drukkerij van dit blad te Balk of aan 
Bureau weekblad De Noordoostpolder 
te Lemmer. 

Te Kampen kan men zich als abonné 
opgeven bij boekhandel Ubink, Oude
straat, terwijl polderpersoneel ook bij 
de administratie van de Wieringermeer-
directie terecht kan. 

Aan den Ramspol neemt de kampbe
heerder voor zijn omgeving abonnemen
ten aan. Voor de omgeving van Blokzijl 
kan men daar eveneens bij den kampbe
heerder terecht. Te Kuinre is de heer 
Doedel als agent aangesteld. 

In alle kampen in den Noordoost-
polder kan men zich bij den kampbe
heerder aanmelden, behalve te Mark
nesse, waar de heer O. van Marle uit 
kamp Marknesse 2 als onze vertegen
woordiger optreedt. 

Te Emmeloord neemt, behalve de bei
de kampbeheerders, ook de heer C. A. 
Kamp, onderwijzer, abonnementen aan. 

Te Vollenhove kan men terecht bij 
den administrateur van de timmerwerk
plaatsen, den heer W. P. van Leening. 
Uit het kamp kan men zich aanmelden 
bij den heer K. Vrijling van kamer 27. 

Te Lemmer worden abonnementen 
aangenomen door den heer C. R. Lern-
stra, Weverswal. Personeel van den 
polder kan ook terecht bij den chef van 
de smederij, den heer Wevers of bij den 
heer H. de Lang van den Dienst der 
Zuiderzeewerken. 

Op Urk kan men zich aanmelden bij 
den heer K. Koffeman Jr., Raadhuis
straat 66. 

Schokland heeft als vertegenwoordi
ger de cantinebeheerder, terwijl te Ens 
de kampklerk van kamp Ens 2 abonne
menten aanneemt. 

Hiermede geven wij met vreugde 
kennis van de geboorte van onze 

Zoon, B E R T I E, die bij het H. 
Doopsel de namen ontvingen van 
Lubbertus Johannes Bernardus. 

H. H. Heijen 
E. E. M. Heijen-Wortelboer. 

Schoterbrug N. O. P., 5 Juli 1945. 
Oosterringweg L 7 

Met blijdschap geven wij kennis 
van de geboorte van onzen Zoon, 

ADRIE JOHAN. 
H. D. van der Meer 

E. van der Meer-Piersma. 
Lemmer, 7 Juli 1945. 
Willem Barendz.straat 14. 

Mevr. Mr. van Kluyve te Vcllen-
hove vraagt een Dienstmeisje voor 
dag en nacht. Verdere hulp aanwezig 

De Controle-vereen, van de Nederlandsche 
Aardappelmeelindustrie roept sollicitanten 
op voor de betrekking van 

CONTROLEUR 
op een salaris van f 2450.— per jaar (toe
lagen inbegrepen). In aanmerking komen 
uitsluitend diegenen, die bekend zijn met 
de werking van automatische weegtoestel
len, zooals deze bij een aardappelmeelfa
briek of soortgelijke andere industrie in 
gebruik zijn en die de noodige vakbe
kwaamheid bezitten, reparaties aan deze 
toestellen naar behooren te verrichten. 

Sollicitaties met volledige inlichtingen voor 
15 Juli 1945 te richten tot den secretaris, 
Ir. A. VOET, Emmasingel 22, Groningen. 

Degene, die omstreeks Pinksteren 
in den N.O.P. tegen Jan de Feijter 
uit Sluis gezegd heeft, dat 

JAN LEENHOUTS 
bij hem was in Duitschland, wordt 
vriendelijk verzocht inlichtingen te 
geven aan zijn familie, daar zij nog 
niets naders vernomen hebben. 

J. W. Leenhouts, 
Bosdijk IJzendijke (Z. VI.) 

Als gij nu zaait .... 

Oogst gij straks ! 

Sluit Uw verzekering bij de 

Algemeene Friesche 
Levensverzekering Mij 

of de 

Groot - Noordholiandsche 
van 184-5 

Leeuwarden—Amsterdam. 

Inspecteur: J. DE VRIES, 

De Genestefstr. 48, Zwolle 

V 

Ons Brood 
is reeds in den polder bekend 

9n de taekcunót 
hopen we een flink deel van 
het nieuwe land van onze bak
kerij-producten te voorzien. 

T. H. BOONSTRA, 
Bakkerij, Turfland, Lemmer 

• Het Weekblad „De Noordoostpolder" 
zoekt voor directe indiensttreding een 
ZETTER-DR.UKKER. Aanbiedingen aan 
drukkerij-uitgeverij Firma F. D. Hoekstra 
& Zonen, Telefoon 12, Balk. 

Voor de bewoners van den 

NOORD-OOSTPOLDER 

is in d e  o m g e v i n g  v a n  L e m m e r  

Slager Ljag-eveen 
de slager ooor de laekomsi! 
(Schans) 

COOP. STOOMZUIVELFABRIEK 

,£embbeAtctrid' 
te OOSTERZEE 

Levert prima 

b&ler, laas, melbproduclen 

K .  K O O P M A N S ,  
Langestreek - LEMMER 

RIJWIELEN 

M O T O R E N  
Uitsluitend de beste merken. 

ZEER BEKENDE HERSTELPLAATS 

Aanbevelend. 

Drogisten en Winkeliers. 
Zend ons Uw ledige flesjes. Wij 
leveren U prima HAARWATER 
tegen Hoofdonrein (Jachtwater). 
Fleschjes (alle soorten) goed ver
pakt, franco zenden naar 
BENEDICTUS' Chem. en Cosm. 
Prod. Franeker 

Ook voor den N. O. P. moet het 

devies straks gelden : naar 

H. N. Tan Schoot 
LEMMER naast Postkantoor 

Om Manufacturen, 
Confectie, Bedden, 
Dekens en Meubelen 

Coöp. Boerenleenbank 
„Oosierzee" 

Aangesloten bij de Coöp. 

Centr. Raiffeisenbank, Utrecht 

Eiken Maandag van 10V2-11 V2 
uur in 

Hotel Boersma te Lemmer. 

A L L E  B A N K Z A K E N  

VISCH uit de Rookerij van 

Fa. Wed. W. Scheffer & Zn. 
Telefoon 34 — Schans 

Q<9aarboryl % prima kuïaiileil 

L E M M E R  

POLDERBEWONERS uit de om

g e v i n g  v a n  K U I N R E !  

Zoekt U een prima adres voor 

VLEESCH en 
VLEESCHWAREN?? 

Dan kunt U bij ons steeds terecht! 

H. teii Wolde 
SLAGERIJ - KUINRE 

N.V. Basalt en Bouwstoffen 

t e  L e m m e r  
Kantoor en Opslag Buitenhaven 

Telefoon 106 (thuis 107) 

UWZAAK 
voor het leveren van 

alle soorten 

bouwmaterialen 

en 

betonartikelen 

T 
Levensmiddelen bed rijf 

Firma J. ZWART 
Kortestreek LEMMER 

V  
nu 

voor alles wat U op Uw 
bonnen kunt krijgen 

en in de to-ekom&t 
voor alles wat weer vrij 
verkrijgbaar is! 

Schoenenmagazijn Jelte Dijkstra 
Vissersburen 5 — LEMMER — Telefoon 105 

Vakkundige reparatie-inrichting. 
Voor de toekomst het adres voor prima SCHOENWERK 

Aanbevelend. 

Een nieuw COSTUUM 
kunt U besparen, als U het oude bij ons 

vakkundig laat keren ! Dit geldt tevens voor 

Dames- en Kinderkleding. 

Fa. A. C. MOLENBERG 
DE VOLKSWINKEL - Markt - LEMMER 

Schriftelijke Spoedcursus Engels 

Conversatie-Cursussen in schriftelijke vorm volgens originele en snel
le methode. Uitspraak wordt voor ieder bevattelijk weergegeven. 

A. Voor beginners, duur 7 w. 2 lessen p.w. Cursusgeld f 10.-totaal 

B. Voor eenigszins gevorderden, duur 14 w. 1 les p.w. Cursusgeld 
f 10.- totaal. 

Vraagt inlichtingen of zendt postwissel met vermelding welke cursus 
U wenst. 

Secretariaat Engelse Cursus, Westersche Drift 26, Haren (Gron.) 

Aan de bewoners van den Noord-Oostpolder deelen wij 
mede, dat wij voor den Amerik. Voorl. Dienst de versprei

ding van lectuur in het rayon Noord-Oottpolder waar

nemen. Indien U ook interesse heeft voor deze geïllu
streerde bladen, KIJK, BIG-BEN enz. ontvangen wij gaar

ne Uw adres. Tevens kunnen abonnementen bij ons wor

den opgegeven voor „HET URKERLAND". Chr. Nat. 

Weekblad voor Urk en omgeving. 

G. WAKKER, „De Magneet", URK 

Bewoners van den N. O. P.: WIST 11 WEL, dat 
voor een bestelling groot of klein de volle 100 pCt.. 
aandacht wordt besteed door 

S. V.d. BIJL, Slager, LEMMER 
Kortestreek 20 

UW BEZIT IS NU ZEER KOSTBAAR 
Laat daarom bij verhuizing Uw huisstoffeering als: 

Vitrages, Overgordijnen, Vloerbedekking e. d. 
vakkundig verzorgen door 

J .  A .  BRUINSMA,  
Middenstraat 58 — EMMELOORD (N. O. P.) 


