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Onder het opschrift: „Een stem uit
landarbeiderskringen" heeft L. Feikes
uit Aardswoud in het weekblad „Herrij
zend Wieringermeerland" zijn hart eens
terdege gelucht.
Nu er geregeld artikelen worden ge
schreven over diverse verbeteringen,
welke er bij de herrijzenis van de Wie
ringermeer tot stand komen moesten,
wil hij er ook het zijne van zeggen.
In de eerste plaats heeft er, volgens
Feikes, een groote bevoorrechting van
verschillende polderbewoners plaats ge
had, op een wijze, dat onmogelijk van
billijkheid en recht sprake kan zijn.
Voor de ambtenaren is er de moge
lijkheid geweest, zich steeds een betere
maatschappelijke positie te veroveren.
De bedrijfsboeren werden bevoorrecht,
doordat ze, bijna zonder uitzondering,
in aanmerking kwamen voor het pach
ten van een landbouwbedrijf. Men kan
dit beschouwen als een belooning voor
bewezen diensten en daar is niets op
tegen. Maar hoe staat het met de derde
en grootste groep, die van de landarbei
ders? Ook als cultuurarbeiders hebben
zij het zwaarste werk gedaan tegen lage
loonen. Zij kwamen voor hooge kosten
te staan, toen zij zich ledikanten moes
ten aanschaffen (op het oude land slie
pen zij immers in bedsteden) en de fir
ma's, die in huurkoop leverden, vonden
onder hen een belangrijk afzetgebied.
Dat lang niet alle koopers aan hun
verplichtingen konden voldoen bewees
wel de maatregel, dat verschillenden van
hen op het kantoor van de Cultuurmij.
moesten verschijnen om er op gewezen
te worden, dat zij betalen moesten. Een
sterk staaltje van het toenmalige kapita
listische stelsel! Belooning? Ja, als be
looning zouden er een vijftigtal kleine
bedrijven worden gebouwd en die zou
den aan vijftig voormalige landarbeiders
in pacht worden gegeven. Grooter slag
in het aangezicht van de arbeiders was
moeilijk d enkbaar. Met evenveel rechten
stonden daar nog eenige honderden ar
beiders. Vijftig zouden er worden uitge
pikt. Twee cultuurarbeiders, naast, el
kaar gewerkt, hetzelfde gepresteerd ...
de één een boerderij, de ander niets!
Waarom heeft men de landarbeiders
niet geholpen aan een eigen woning met
20 tot 25 are tuingrond? Ook over de
arbeiderswoningen schrijft de heer Fei
kes het een en ander.
Nu zal de Wieringermeer herrijzen
en weer zullen er arbeiders noodig zijn.
Zal men nu rekening houden met de
grootste groep polderbewoners? Oude
vormen hebben afgedaan en nieuwe ko
men er voor in de plaats. De tijd heeft
baangebroken en ook den arbeider, die
stiefkind was, zal recht worden gedaan.
Het onrecht moet worden hersteld en
dan zal de landarbeider zich ten volle
kunnen wijden aan zijn taak, namelijk
mee te helpen aan het herstel en den
opbouw van den polder.
Tot zoover de verkorte weergave
van de stem uit „landarbeiderskrin
gen". We hebben in een vorig hoofd
artikel de kwestie van medezegging
schap al aangesneden en toen beloofd,
er nog eens nader op te zullen ingaan.
We meenden, dat te kunnen doen aan
de hand van het bovenstaande. Uit die
regels spreekt namelijk zoo duidelijk iets
dat ook sterk onder de werkers van den
Noordoostpolder leeft, het verlangen
gekend te worden bij den opbouw van
het nieuwe land. In een vorig artikel
noemden we de vanwege den staat mo
gelijk in te stellen commissies. Onge
twijfeld zal het van belang zijn, dat
arbeiders (zoowel mannen als vrouwen)
kunnen adviseeren bij het behandelen
van zaken, welke in de eerste plaats hun
belangen gelden. Er zal niet meer bui
ten hen om over die belangen mogen
worden beschikt.
Men krijgt alleen dan een gezonde
samenleving, wanneer ieder kan besef
fen, dat zijn werk wordt gewaardeerd
en dat ook zijn oordeel geldt. Het te
genovergestelde leidt tot ontevreden
heid, die den goeden geest bederft
en den polder ten nadeele komt.
Laten we er niet omheen draaien: de
Noordoostpolder is een oord, waarin de
laatste jaren veel gekankerd is. De
machteloosheid, wel|ke we tijdens de
bezetting voelden, is daar ongetwijfeld
schuldig aan. Daarom heeft de bevrij
ding, het gevoel, nu weer alles te mo
gen zeggen, misschien tot uitwassen ge
leid. Daarom komen er nu misschien wel
eens te veel beschuldigingen, welke on
billijk zijn en daarom beseft men nu
misschien wel eens te weinig dat ook
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De oogst is in vollen gang
Maar de vrijwilligers keeren terug!
Nieuwe aanwinsten uif Amerika aanleiding van den oproep van de re
In den Noordoostpolder is de
oogst in vollen, gang. Trekkers en
graanmaaiers gaan door de koren
velden; dorschkasten verwerken het
geoogste graan.
Het aantal werkkrachten is door
de komst van nieuwe transporten
N.S.B.-ers aanmerkelijk gestegen.
Aan vakbekwame oogstkrachten is
echter nog steeds behoefte. En dat
het voor onbekwame krachten niet
meevalt, blijkt wel uit het feit, dat
van een aantal uit Amsterdam aan
gekomen
iOiOgstvrijwilligers
het
grootste deel al weer is verdwenen.
In den polder wonden steeds meer
kampen door politieke gevangenen be
volkt. Ze komen voor een deel per boot
te Lemmer aan en worden dan per
auto naar de plaats van bestemming
vervoerd. Toen we de vorige week te
Schoterbrug waren, werden daar nieuwe
transporten verwacht. Er komen dan ad
ministratieve ambtenaren van het dis
trictskantoor te Kuinre, die de nieuwaangekomenen inschrijven. Ook in kamp
Kadoelen worden dezer dagen politieke
gevangenen verwacht. Het aantal stijgt
dus gestadig naar dat van 3000; het
getal, dat destijds van bevoegde zijde
werd genoemd.
Hoewel deze, voornamelijk uit de
groote Hollandsche steden afkomstige
politieke gevangenen een belabberden
ijndruk maken, hebben zij door hun
groot aantal toch een belangrijk aan
deel in vele werkzaamheden, welke er
nu in den polder moeten worden ver
richt. Slechts een klein deel wordt ge
bruikt voor arbeid in de kampen. De
overigen werken, onder de hoede van
bewakingstroepen (vooral uit Twente
zijn den laatsten tijd bewakingstroepen
aangekomen) op het land.
Verder zijn er uit Amsterdam z.g.
oogstvrijwilligers gearriveerd. Zij wer
den voornamelijk in de kampen Oost
vaart en Luttelgeest 2 ondergebracht.
In Amsterdam hebben zij zich, naar
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geering, vol enthousiasme voor oogsthulp gemeld.
Zij verklaarden thans, dat zij
echter zeer teleurgesteld waren en
er niet op hadden gerekend dat zij
hier in den Noord oostpolder van
vroeg in den ochtend tot in den
avond in voor hen ongetwijfeld
zwaar werk zouden worden inge
zet. Daarom is reeds een 80 pCt.
van de oogstvrifwilligers weer naar
huis vertrokken.
Men zou hier de vraag kunnen stel
len, aan wie een dergelijk teleurstellend
verschijnsel is te wijten. Men komt dan
tot de conclusie, dat de vrijwilligers
het werk hebben onderschat en dat zij,
die van hun diensten hebben gebruik
gemaakt, de capaciteit van deze ste
delingen bóvenschatten. Een en ander
was niet bevordelijk om tot een gun
stig resultaat te komen.
Amerika helpt.
Dat het, ondanks moeilijkheden, nog
niet zoo slecht loopt met den oogst is
voor een deel ook aan de hulp van de
geallieerden te danken. Sinds enkele
weken wordt er al gebruik gemaakt
van enkele uit Amerika geimporteerde
wieltrekkers, merk Farmall. Verder zijn
uit Canada reeds vier prachtige graan
maaiers-zelfbinders (merk Simplex) aan
gekomen. /Deze hebben een grootere
snij breedte dan de dlestijds uit Mannheim geimporteerde Lanz-binders. Dat
deze binders thans in den polder zijn
is te danken aan enkele firma's uit
Zwolle en Arnhem, welke ieder twee
stuks ter kennismaking ontvingen.
't Wagenpark van de Centrale werk
plaats breidt zich ook nog steeds uit.
In totaal rijden er.nu al veertien Canadeesche wagens!
Een dergelijke hulp van de bonidgegenooten mag zeer op prijs worden ge
steld en legt den Nederlanders de plicht
op om ook het hunne er zooveel moge
lijk toe bij te dragen, den oogst te doen
slagen.

.

Een vaartuig liep binnen, legd' aan in de haven,
Het kwam uit Noordholland; er op stonden „zij".
Het hoofd kaalgeknipt, in een schamel colbertje.
Dat waren de heeren, eens van de „partij "!
Een tijdje geleden, toen.liepen ze anders,
Toen hadden ze branie, d' armzalige" hoop ;
Ze droomden van 't baantje, dat ze zouden krijgen;
Ze hebben gelukkig nu niets meer te koop!
Een stoet liep het dorp doorjfusschen de geweren.
Het ging naar den polder en daar .... aan het werk!
't Werd tijd, dat de heeren eens werkelijk wat deden;
Wij werkten - zij niet; dat was wat al te sterk!
Zij zullen nu spitten (zooals wij eens moesten).
Ze zullen nu wieden, in d' oogst enzoovoorl;
Zij hebben nu eindelijk hun zin eens gekregen.
Hun wenschen zijn nu toch tenslotte verhoord!
r

Wat Blokzijl en Toonije ook altijd beweerden,
Ze' spraken tóch waarheid, hoe vreemd het ook lijkt,
Alleen is 't wat anders, heel anders dan 't plan was ;
Het is nu maar net hoe of je het bekijkt.
De heeren aan 't spitten, aan 't wieden en 't oogsten.
Wat zullen ze werken in klei en in zand . . . .
Ze wilden toch altijd zoo graag op de bres staan
(Ze doen' het nu ook) voor hun Volk en hun Land!
L. BOERSMA

zij, die leiding geven, voor moeilijkhe
den staan, die men niet altijd billijkt.
Maar er zijn ook zeker rechtvaardige
klachten. En met de vrijheid is de tijd
gekomen, waarin een ieder zijn rechten
zal mogen doen gelden. Het zijn niet
alleen de ambtenaren en de boeren, die
het hebben te zeggen, men zal ook ze
ker rekening moeten houden met de
groote groep, die den polder bouwt.
En nu gaat het er om, die medezeg
gingschap op de juiste manier te verleenen en.... op de juiste manier te
gebruiken.
Niet ieder op zichzelf heeft een stem
in het kapittel. Men zal geen aandacht
kunnen schenken aan persoonlijk gekan
ker en persoonlijke beschuldiging. Wél
aan gezamenlijke eischen.
Organisatie is lang onmogelijk ge
weest. Maar nu de landarbeiders, ook
in den Noordoostpolder, zich weer kun
nen organiseeren, zullen zij die gelegen
heid moeten aangrijpen. Zij zullen zich

er voor moeten hoeden, te veel onder
invloed van „boven" te komen, maar
gezamenlijk hun wil toonen. Zij zullen
aanspraak moeten maken op hun rech
ten ten opzichte van den polder, hun
rechten van de groote groep, die den
polder bouwde.
Zal hun medezeggingschap groot of
klein zijn?
Het zal klein zijn, als er onderling
verdeeldheid heerscht, als de stemmen
uit landarbeiderskringen elkaar becritiseeren en tegenspreken. Als zij zich
slechts bepalen tot gekanker over tijde
lijke verschijnselen, toevallige situaties,
waaraan men zich kan ergeren.
Maar het zal groot zijn, als één stem
uit landarbeiderskringen bewust ,en
waardig zal spreken, als men den strijd
voor recht, den strijd tegen ambtenarij
en standsmiskenning gezamenlijk aan
durft. Het is gemakkelijk te kankeren.
Maar men moet een kérel zijn om te
durven strijden!
T.
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Het droogmalen van de
Wieringermeer begonnen.

Zondagavond om half negen is
het laatste gat in den Wieringermeerdijk gedicht. De gemalen Lely
en Leemans zijn onmiddellijk met
het droogmalen van den polder
begonnen.

Moeilijkheden

Hei

Beest

ons

geveld

midden

(2).

?

Toen Duitschland verslagen was,
schreef de hoofdredacteur van een of
ander blad een voldaan artikel, dat hij
noemde „Het Beest geveld". Maar hij
waarschuwde er meteen voor, dat men
er op moest letten, dat het Beest niet,
als een zevenkoppige draak, opnieuw
zou kunnen opstaan en opnieuw onheil
stichten.
De Goede Vaderlanders nemen dleze
waarschuwing ter harte. Alles wat naar
Duitschland
en
nationaal-socialisme
zweemt moet met wortel en tak wor
den uitgeroeid. En dat moet grondig
gebeuren.
Maar zij vergeten, dat juist in de
kringen van hen, die „zuiveren", op
nieuw de draak zijn kop opsteekt.
Om goed te kunnen oordeelen moet
men de dingen eigenlijk „van boven
af" kunnen beschouwen, er geheel bui
ten staan. En ik stel me zoo voor, dat
het nageslacht dan als volgt zal oor
deelen: Het Beest was geveld, Dachau
vernietigd. De overwinnaars roeiden het
kwaad uit met wortjel en tak, zonder
genade. Maar toen stond het Beest op
in henzélf. Ergens in een nieuw stuk
land, waar de boosdoeners gevangen
zaten, werd door een deel van de op
voedende overwinnaars opgetreden op
een wijze, die opnieuw aan Dachau deed
denken. Wéér werden menschen be
wusteloos gemarteld en wéér stroomde
er bloed. Er was gezuiverd, maar de
zuiveraars hadden zichzelf vergeten.
God geve, dat de geschiedenis er dan
ook van zal getuigen, dat de methoden
van die toen Jjiog enkele opvoeders
werden gesignaleerd, dat de goedwillen
de meerderheid begreep, dat het Beest
dat opnieuw' zijn kop opstak, ook op
nieuw en nu voor altijd zou moeten
worden geveld.
Als we de feiten even zuiver voor ons
stellen, ze „van boven af" beschou
wen, misschien voelen we dan, welke
verantwoording we te dragen hebben
tegenover Hem, die óók van boven af
op ons neerziet en de menschen niet
naar politiek of overtuiging beoordeelt,
maar naar hun menschelijkheid.
Dat wil zeggen: naar hun liefde.
P. G.

Wanneer de nieuwe abönné's steeds
toe blijven stroomen en de papiervoor
ziening geen uitbreiding ondergaat, dan
leidt dit ongetwijfeld tot moeilijkheden.
Wanneer de postverbindingen nog alles
behalve goed zijn en de bodediensten in
den polder op wrakke fietsen met slech
te banden moeten worden onderhouden,
dan worden de moeilijkheden voor een
krantenbureau, dat van genoemde ver
bindingen gebruik moet maken, er niet
kleiner op.
We kunnen ons indenken, dat zij, die
na aanmelding als abonné de krant
laat of in het begin zelfs geheel niet
ontvangen, daarover ontstemd zijn. Het
is voor een agent immers zoo gemakke
lijk, om even te schrijven: „in het ver
volg ontving ik graag twintig kranten
méér". Maar als men zijn oplaag met
den dag ziet stijgen en tóch maar
steeds dezelfde beperkte hoeveelheid pa
pier krijgt toegewezen,
dan is het vol
doen aan zoo'n verzoek moeilijker dan
het verzoeken op zich zélf.
Wij doen echter ons best om steeds
zoo spoedig mogelijk het benoodigde
aantal bladen te zenden. En verder ver
trouwen wij er op, dat de abonnees,
— onze moeilijkheden begrijpend en
billijkend — wanneer dat noqdig is
wel even buurmans krant willen le
zen. Zij kunnen er van verzekerd zijn,
dat zij zoo spoedig mogelijk zelf een
nummer krijgen. We hebben weer ver
hooging van de papiertoewijzing aan
gevraagd en ongetwijfeld zullen de
moeilijkheden worden opgelost.
En wat de verzending betreft....,
ja natuurlijk wil een ieder zijn krant
graag voor den Zondag in het bezit
hebben. Vrijdags gaat de heele op
laag den polder in en op vele plaatsen
Ingezonden stukken.
heeft men de krant dan ook al op Vrij
dag of Zaterdag in zijn bezit. Waar de
Het C.N.V. treedt op den voorgrond.
pakken echter over twee of drie bo
Er kan worden medegedeeld, dat j.1.
den moeten gaan, rijzen moeilijkheden.
We doen al het mogelijke om die moei Zaterdag door het Chr. Nat. Vakver
lijkheden te overwinnen, maar ook hier bond te Utrecht een bespreking is ge
hebbe men begrip voor de lastige situ houden met de Wieringermeerdirectie;
atie. Ongetwijfeld zal na eenigen tijd tevens vindt een bespreking plaats tusieder z'n krant op tijd ontvangen. We schen de besturen van C.N.V., N.V.V.
hopen binnenkort de beschikking over en R.K.W.V. over loonregeling, vacaneen motorrijtuig te hebben en dan kan ties en verdere sociale regelingen. De
iedere polderbewoner de krant des Vrij uitslag wordt nader bekend gemaakt.
Degenen, die belang stellen in ons
dags in zijn bezit hebben.
Wat de verzorging betreft, zijn de werk, kunnen nu zien, dat er druk wordt
landbouwkundige opzichters momenteel gewerkt aan verbetering. En als wij te
het meest gedupeerd. Hun kranten wor zamen, met Gods zegen, onze belangen
den apart meegenomen en we kunnen verder naar aller wensch kunnen behar
er niet voor instaan dat een bode, als tigen, hopen we op een blijvende groei
hij toevallig niets anders voor een be van ons ledental te mogen rekenen. De
paalden boer heeft, een aparte reis meeste personen in den polder weten
met de krant maakt. Hebben de boeren nu zoo langzamerhand wel, wat hen te
daar bezwaren tegen, dan kunnen zij doen staat, opdat, er niet verkeerd ge
die zeker doen gelden. En bestaat de organiseerd wordt. De eenheid' in de
mogelijkheid, dat hun krant in een of vakbeweging is een goede stap naar ons
ander pakket meegaat (bijvoorbeeld naar aller doel. Zij, die met dioel en streven
een kamp of naar een van de agenten) van de eenheid in de vakbeweging niet
dan stellen zij zich wel met het bureau bekend zijn, kunnen zich wenden tot het
van ons blad te Lemmer in verbinding. bestuur van het C.N.V. afdeeling VolJa, er zijln nog moeilijkheden. Laten lenhove, Bisschopstraat 187 en tot de
we met elkander trachten, deze te over vertrouwenspersonen in de diverse kam
pen.
winnen.

De Noordoostpolder in de pers
(We zullen in het vervolg zoo nu en
dan iets weergeven van hetgeen er in
de „groote pers" over den Noordoost
polder wordt geschreven).
Het eten in kamp Ens 2.
In het dagblad „Strijdend Nederland"
van 19 Juli werd geschreven over de
slechte voeding in kamp Ens 2. O.a.
werden genoemd de slechte erwten
soep, pap, ochtendsoep, kool, brood en
aardappelen.
Thans verscheen er een ingezonden
stuk in genoemd blad, onderteekend door
„een groot aantal werkers van het kamp
Ens 2", waarin de vraag wordt ge
steld, hoe de schrijvers er toe konden
komen om te teekenen met „de geza
menlijke werkers van kamp Ens 2",
terwijl de meesten er niets van wisten
en degenen, die er wel van wisten er
geen aandacht aan hadden geschonken,

omdat er zooveel onwaarheden in had
den gestaan.
Verder wondt in het tweede ingezon
den stuk geschreven:
„De erwtensoep, welke eiken Maan
dag gekookt wordt, vindt minstens 80
pCt. van de kampbewoners lekker; ook
de pap is meestal zeer goed. De och
tendsoep is meestal dun, doch lang niet
onsmakelijk;
verschillende
personen
staat het tegen op den vroegen mor
gen soep te eten. Wat het brood en de
aardappelen betreft, deze zijn eenige
weken minder goed en lekker geweest,
maar denken de schrijvers van het stuk
er wel aan dat deze artikelen op andere
plaatsen ook verre van goed waren?
Misschien was het brood iets minder
goed, omdat het een dag ouder was.
Zijn de schrijvers qjisschien vergeten,
dat ze in den bezettingstijd het veel
beter gehad hebben idan de bevolking
elders, o.a. elke week nog suiker, duble rantsoenen boter, vleesch en brood,
volop aardappelen, enz. enz.?"
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Poldernieuws
Grond voor gedupeerden.

KAMPEN. Voor de tuinders in IJsselmuiden, waaronder ook begrepen „de
Koekoek", die door die inundatie geen
of weinig akkerland meer te hunner be
schikking hadden, is bouwgrond aan
gewezen in den Noordoostpolder. Zij
kunnen dus productief werkzaam zijn.
De afstand van hun huizen naar het
in gebruik genomen land levert echter
voor velen groote bezwaren op. Ook het
vervoer van de gekweekte producten
naar huis of naar de groenteveiling stelt
hen voor problemen. Maar deze laatste
problemen zijn opgelost, doordat de
Canadeezen de behulpzame hand1 zullen
bieden.
Gevolgen droogvallen N.O.P.

LEMMER. Op de vergadering van
volmachten van het waterschap „De
zeven grietenijen en stad Sloten" werd
het jaarverslag behandeld. Daarin werd
o.a. vermeld:
Een euvel, dat voor het waterschap
zeer ernstige gevolgen kan hebben, is
de daling van dien stand van het grond
water in de gebieden, die aan \den
Noprdoostpolder grenzen. De eerste ge
volgen, die naar alle waarschijnlijkheid
hieraan zijn toe te schrijven, zijn het,
ontstaan van min of meer diepe scheu
ren in den bodem. Tot nu toe doen zich
deze scheuren alleen voor in de lager
gelegen gedeelten van het Buitendijksland. Hier treft men weinig bovengrond
aan; vroeger is deze namelijk grootendeels weggenomen ten behoeve van de
zeedijken. Het veen komt hier zeer dicht
aan de oppervlakte. De scheurvorming
is vermoedelijk te wijten aan uitdroging
van den ondergrond, waarin het water
niveau een geheel ander beloop krijgt
door den veel lager gelegen Noordoost
polder. Is de ondergrond niet voldoende
waterhoudend, dan spreekt het vanzelf,

dat een kritieke toestand kan intreden.
De vraag is nu, of men op een of an
dere wijze het kwaad kan keeren. Bij
voorbeeld door het graven van slooten
meer water aan den ondergrond toe
voeren. De mogelijkheid hiervan hangt
echter voornamelijk af van de mate van
doorlatemdheid van den ondergrond. Nu
is die van veen zeer gering. Dit viel
waar te nemen in het Buitendijksland,
waar in een diepe scheur, dicht bij een
sloot, geen water stond, terwijl de sloot
bijna vol was. Daar de onderhavige
k'westie lang niet eenvoudig is en de
deskundigen het laatste woord! hierin
nog niet hebben gesproken, is het dien
stig, zich van al te pertinente conclusies
te onthouden. Een aantal ambtenaren
van den Dienst der Zuiderzeewerken
heeft, in verband met een klacht van het
dijkbestuur over de onttrekking van het
water aan de landen, een bezoek aan het
Buitendijksland gebracht.

Landbouworganisaties

DUIKMEMOIRES
opgericht

Een film, die niet doorging.

MARKNESSE.
Vrijdagavond werd
hier een balavond gehouden, ter eere
van veertien N.B.S.-ers, die eervol zijn
ontslagen. Een gedeelte van hen neemt
dienst als oorlogsvrijwilliger; het an
dere deel keert naar het burgerleven
terug.
Op de uitstekende muziek van Ten
Hoven's band uit Kampen werd er van
acht tot één uur prettig gedanst. Er
was een flink aantal meisjes uit Lemmer
en Vollenhove aanwezig. Deze waren
door de N.B.S. per auto opgehaald en
werden op dezelfde wijze teruggebracht
Openings- en slotwoord werden ge
sproken door den heer Siebel.

LUTTELGEEST. Op een ontspan
ningsavond voor de bewakingstroepen
van kamp Luttelgeest 1 zou Zaterdag
een film worden vertoond, terwijl er
tevens zou worden gedanst. Een en
ander verliep ditmaal echter minder vlot,
daar de film niet kwam en het dansen
zich beperkte totj een twintig paren.
Niettemin was het nog een gezellige
avond.

VOLLENHOVE. Toen bij werkzaam
heden bij de Centrale werkplaats alhier
een electromotor bij het takelen uit de
bevestiging losschoot, gingen de twee
mannen, die den takel vasthielden, een
luchtreis maken. De eene sloeg tegen

Op datzelfde tijdstip begon zich
een eindje van het kamp Vollenhove
aan den voet van de dijk een soort
opslagplaats van oude en afgedank
te machineriën te vormen, die ge
leidelijk aangroeide tot een wilde
chaos van roestige ijzermassa's.

een ruit en kwam daarna onzacht op
den grond terecht, de ander gleed om
laag en ontvelde zijn handen daarbij op
uiterst pijnlijke wijze. Hoewel het on
geval hiermee nog vrij goed afliep,
moesten beide slachtoffers worden ver
bonden.

Afscheidsavond N.B.S.

Ongeval.

Sietse, de generaal van Smolensk,
heeft me uitgedaagd, een stukje aan
zijn gebied te wijden ...
En nu denkt ge wellicht aan die
groote Russische stad, waar inder
tijd zoo hevig gevochten is en waar
de Russen volgens de moffen be
slissend waren geslagen. Er waren
plenty foto's in de kranten, die je
je het nog moesten doen gfelooven
ook.

Op de te Marknesse belegde verga
deringen zijn Zaterdag j.I. landbouwor
ganisaties voor den Noordoostpol&r
opgericht, n.1. afdeelingen van den C.BT.B., den A.B.T.B. en de Landbouwmaatschappij. Van elke vereeniging zul
len drie leden in een algemeene contactqommisisie voor den Noardoostpolckr
worden afgevaardigd.
We komen de volgende week uitvoeri
ger op een en ander terug.

Totdat op zekeren dag een of
ander vindingrijk mensch overeen
komst tusschen de reeds genoemde
foto's en het kerkhof daar onder
aan den dijk zag en op dien dag
was „Smolensk" geboren.
Een
naam, die zich door den geheelen
polder verbreidde en zelfs tot in
officiëele stukken doordrong. Nieu
welingen glimlachten bij 't hooren
van dien naam, maar een dag of
wat later spraken zij er over als
over de gewoonste zaak.
Een ieder kende „Smolensk", dat
steeds grooter werd en' getuigenis
kon afleggen van de droevige erva
ringen met producten van „de as"
in den polder opgedaan. En Smo
lensk kreeg z'n opperbevelhebber.
We kenden hem allemaal, onzen ge
neraal Sietse, drager van de oudroest-medaille, die in pen ouden
woonwagen z'n hoofdkwartier ge
vestigd had en die je onmiddellijk
naar de plaats kon voeren, waar je
het oude onderdeel, waar je om
kwam, kon vinden.

KERKNIEUWS
Predikbeurten op Zondag 12 Augustus.

Ned. Herv. Kerk. Marknesse, 10 uur
D. M. Jalink, Kadoelen, 4.30 uur, D. M.
Jalink. De Voorst, 6.30 uur, D. M. Jalink.
De diensten wonden nu gecombineerd
gehouden; d.w.z. zij zijn zoowel voor
gevangenen als vrije burgers toeganke
lijk,
Geref. Kerk. Emmeloord, nam. 3 uur
Ds. P. de Jong, bediening van het Hei
lig Avondmaal en Dankzegging.

Smolensk en zijn groote genera
lissimus; ze behoorden onafscheibij elkaar. Er werd een zwakke po
ging ondernomen om den naam te
wijzigen in „het tranendal", maar
alle pogingten strandden op de oude
traditie.
Jaren verliepen, Smolensk kwam
opnieuw onder de aandacht der we
reld, het werd bevrijd. En de gene
raal in Vollenhove glunderde; ook
zijn Smolensk zou eens bevrijd wordjen!
Maar eerst zou het dan ook nog
'n keer officiéél bezet worden. Dat
was met de razzia; maar de moffen
liepen over de vaten benzine heen,
die
voorzichtigheidshalve aan de
schoot van het goede oude Smo
lensk waren toevertrouwd en ook
vonden ze er de jongens niet, die
op de gekste plaatsen, in dorschmachines en oude stoomketels verbor
gen zaten.
Smolensk hield stand en z'n ge
neraal capituleerde niet.
Paschen 1945 brak aan, de gene
raal keerde van het verlof niet te
rug en kon zoodoende het groote
moment niet beleven, toen op den
bevrijdingsdag enkele van die oude
wrakken ineens nog erg goed ble
ken te loopen en de benzine zoo
maar „geblikt" uit .den' grond
kwam. Het was een grootsch mo
ment uit de geschiedenis van Smo
lensk.
Inmiddels is onze generaal weer
teruggekeerd en heeft z'n hoofd
kwartier weer betrokken, maarre ..
we zitten met, één ding... is ie
nou Rus of Nederlander?
v.L.

WilTiiHCF's VlMt«b en Vleaschwarwi
KAMPEI
Oudeslraai 254
Zelfstandig Meisje of Huishoudster
gevraagd v.g.g.v. in gezin met 2
kinderen, hulp aanwezig loon f 15.per week. Sol. Letter E 48, Boek
handel G. Bos, Kampen.

Zeer belangrijk

Als ge nu zaait

Levensmiddelen bed rijf

Wist U, dat ZAADH. „FRISIA"
ook gedurende den geheelen oor
Oogst gij straks! log zijn klanten trouw bediendt en
dat - omdat te bereikten - moeite
noch kosten werden gespaard? Groot
Te huur gevraagd een Woonark Sluit Uw verzekering bij de is dan ook de vraag naar „FRISIA"toek. ligplaats Kutnre. J. Wijnia,
ZADEN, maar om een elk te kun
Algemeene Friesche
Hieslum No. 34, post Bolsward.
nen bereiken hebben wij nog

Levensverzekering Mij

Gevonden op 7 Juli een Vulpen in
paardenstal te Marknesse. Tegen
of de
vergoeding der gem. onkosten te
rug te halen bij den heer Fuite, Groot - Noordhoüandsche
Gezinsbarak Marknesse.
van 1845

11. S. v. Schoot

K. KOOPMANS,

RIJWIELEN

T. H . B O O N S T R A ,

Op het OUDE LAND

C. K. Been - Hillegom
Meerlaan 190
N.V. Basalt

geniet onze zaak reeds
jaren bekendheid.

Bouwstoffen

hopen we ons een zelfde
goede reputatie te ververwerven.

te Lemmer
Kantoor en Opslag Buiten haven
Telefoon 106 (thuis 107)

££ee. ïïlode,tójtaq,e?iii.
jjggjf" pgjgLangestreek 17 - Tel. 23
L E M M E R

Gort- en Zuivelproduc
ten, Pudding, Bloem,
Havermout, Peulvruch
ten enz.

Uw
zaak

uit

Dan kunt U
terecht!

bij ons steeds

HL teil Wolcle
SLAGERIJ

-

KUINRE
van

den

NOORD-OOSTPOLDER
is in de omgeving van Lemmer

alle soorten

bouwmaterialen
en

de slager oaor de laebomsl!

betonartikelen

Aangesloten

bij

de

Coöp.

U

overlaten aan

Verloren een nikkelen POLSHORLOGE op den weg vanaf Marknesse
naar bedrijf R 21. Tegen goede belooning terug te bezorgen bij
C. H. J. NOOREN, Bedrijf R 21 Noordoostpolder.

VISCH

uit de Rookerij van

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

—

L E M M E R

Schans

Q$aurt>or9l i prima bwatileil

l:!ll!!l!llli!!!!II!l!!li!l!l!l!lll!

UW TEXTIELVERGUNNING
wordt

zeer vlug

en correct behandeld door

J. A. BRUINSMA - EMMELOORD
Middenstraat 58 N.O.P.
lilfIlllltllliilinililll!l!il!l!ll!i!iiii!lil!lllllllilli;il!lll!lilliliililtllllii!!!!!llll!llll!!lilll!!lillli!l!l!lli!lllllllii!!!!IIIUIIiilllllllllll!IIIHllll

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

Een nieuw COSTUUM
kunt U besparen, als

U

vakkundig laat keren !

Dit geldt tevens voor

het

oude

bij

ons

Dames- en Kinderkleding.

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

S L A G E R LAGEVEEN
(Schans)

Coöp. Boerenleenbank
„Oosierzee"

kunt

de

Zoekt U een prima adres voor

Voor de bewoners
voor het leveren van

financieële belangen

Bewoners van den N. O. P.: WIST U WEL, dat
voor een bestelling groot of klein de volle 100 pCt
o m g e v i n g v a n K U I N R E ! aandacht wordt besteed door
POLDERBEWONERS

VLEESCH en
VLEESCHWAREN??

V B.M.

In het NIEUWE LAND

DE JONG'S

en

kelier, fabrikant dan wel ren

Steeds voorraad van tenier, - de behartiging Uwer

Ons Brood

(in September te leveren)
Kruisbessen op stam f 3.-, Aalbes
sen, rood en zwart, op stam f3.Platte Morel (tegen den muur) is reeds in den polder bekend
f 10.-, Platte Perzik (tegen den muur
f 15.-, Druivenboomen (tegen den
9n de to-ekomót
muur) f 5.-, Krenteboomen vanaf
hopen we een flink deel
Langestreek - LEMMER. f 1.50 en f3.-, Hazelnoteboomen
vanaf f3.- tot f 6.-, Appelboomen
van het nieuwe land van
pyram. vorm f 10.50, Pereboomen
onze bakkerij-producten
pyram. vorm f 10.50, Pruimeboote voorzien.
men, pyram. vorm f 10.50. Verder
alle andere soorten vruchtboomen
voorradig. Alles gegarandeerd.
Niet goed, geld terug.
Bakkerij, Turfland, Lemmer.
Uitsluitend de beste merken
ZEER BEKENDE HER
STELPLAATS.

Of ge landbouwer zijt of win

Firma J. ZWART

VRUCHTBOOMEN

MOTOREN

Knipmeijerplein

Amsterdamsche
Bank
N.V.
En GROS. En DETAIL
aciieve agenten
Tel. 40 Kortestreek LEMMER B i j k a n t o o r L E M M E R .

noodig op plaatsen waar wij nog
niet vertegenwoordigd zijn. DIT IS
UW KANS ! Wij geven hooge pro
visie of vast geld. Voor serieuze
werkers een beslist goede verdien
Leeuwarden—Amsterdam ste. Heeft U interesse voor Bloem
Ook voor den N.O.P. moet
bollen ? Zoo ja, wij sturen U op
het devies straks gelden : naar
Inspecteur: J . DE VRIES verzoek gratis onze uitgebreide
prijscourant. Stuurt even een kaar
De Genestetstr. 48, Zwolle. tje en vraagt inlichtingen bij :
ZAAD- en BOLLENBEDRIJF
LEMMER naast Postkantoor Bestel thans
„FRISIA", ANDIJK - OOST

Om Manufacturen,
Confectie, Bedden,
Dekens en Meubelen

EMMELOORD

50 jaar
DE BESTE VLEESCHVOORZIENING

Ojiyeu-ïaayde baad aan
aiie Ylaohdooötpo-tdeA freuf-aneAó

!!

HET beste adres voor AL UW verzekeringen is

Coöp. Stoomzuivelfabriek

J

j£wibteAtand
te OOSTERZEE

ASSURANTIEKANTOOR

Andries de Lange &Co. Vollenhove

Centr. Raiffeisenbank, Utrecht
Levert prima

ged. Handelsmerk „Friesch meisje"

MELK, BOTER
en KAAS
N.V. LIJEMPF, Kuinre
depót Emmeloord

È

1

Eiken Maandag van lO'/g-H /^
uur in
Hotel

Boersma te

Lemmer.

A L L E BANKZAKEN

É

boler, Laas

en meiIbprodiichen

Noordhollandsche Kleipoters
hebben wij in elke gewenschte soort af Ie;, geven.
Zendt Uw bestelbonnen aan ons en het komijn orde I
Wij zoeken voor den verkoop van ons arfikel Nrd.
Holl. Kleipootaard. AGENTEN tegen goede provisie

Fa. C. ZEEMAN,

Tel. 288.

Wieringerwaard

Bekendmaking
Ondergetekende houdt zich vanaf ö Aug.
de Firma W. Schotanus
het transport van alle

namens

beleefd aanbevolen

MATERIALEN,

voor

in en bui

ten den Noordoostpolder.
Uitv.

J. TEN VEEN, Salonwagen-Kuinre

M. RIJKEN, Aris, Vollenhove
Oeeftt de pïa&lifé vu-eeJi faefiv-at

Officieele Bekendmakingen.
Openb. Lichaam „De Noordoostelijkepolder".
INLEVERING VAN WAPENEN.
Krachtens de Wapenverordening Militair Gezag is een
ieder, die wapenen in zijn bezit heeft, verplicht deze in te
leveren bij de politie. Deze verplichting geldt niet voor:
te. personen, die voor de Nederlandsche of een gealli
eerde overheid wapenen onder zich hebben of ver
voeren, ten aanzien van deze wapenen ;
2e. Nederlandsche en geallieerde milli'airen in werkelijken
dienst, ambtenaren der politie en leden van een door
of vanwege het militair gezag gevormde of erkende
hulppolitie, ten aanzien van de tot hun uitrusting behoorende wapenen ;
3e. personen, aan wie door of vanwege hef militair gezag
van deze plicht ontheffing is verleend.
Voorts is het. behalve aan de onder 1, 2 en 3 ge
noemde personen, aan een ieder verboden wapenen te
vervaardigen, te herstellen, bij zich te dragen of voor
handen te hebben zonder door of vanwege het militair
gezag verleende schriftelijke vergunning.
Op grond van het vorenstaande gelast ik een ieder, die
daartoe volgens de wapenverordening Militair Gezag ver
plicht is, binneri 14 dagen na den datum van deze be
kendmaking de in zijn bezit of onder zijn berusting zijnde
wapenen in te leveren op hef dichtbijzijnde politiebureau.
Ik vestig er tenslotte de aandacht op, dat verboden wapen
bezit gestraft kan worden met gevangenisstraf van tenhoogste
6 jaren of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden.
Zwolle. 2 Augustus 1945.
De Landdrost v.d. Noordoosfelijkenpolder, S. SMEDING

AVONDKLOK
Met ingang van 26 Juli 1945 zijn alle beperkingen be
treffende het zich gedurende den nacht ophouden in de
openlucht door den Provincialen Militairen Commissaris
voor Overijssel opgeheven.
Zwolle, 2 Augustus 1945.
De Landdrost v.d. Noordoostelijkenpolder, S. SMEDING

LEVERING VAN MATERIALEN, enz.
Op verzoek van den Town Major te Zwolle breng ik
ter algemeene kennis, dat slechts materialen mogen wor
den geleverd en diensten mogen worden bewezen aan on
derdeden van de 21e legergroep, indien contant wordt
betaald of een AG formulier 80 wordt overhandigd.
Rekeningen, welke worden ingezonden voor geleverde
materialen en/of bewezen diensten aan inmiddels vertrok
ken onderdeelen, waarbij geen AG formulier 80 is ge
voegd, kunnen als regel niet worden betaald.
Zwolle, 2 Augustus 1945.
De Landdrost v.d. Noordoostelijkenpolder, S. SMEDING

