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i.iet het herkrijgen van onze vrijheid 
zijn wij tegelijkertijd gesteld voor de 
vei ïitwoordelijkheid, het herstel en de 
vernieuwing van ons land en volksleven 
in gerechtigheid te doen plaats hebben. 
Nu wij1, sinds onze bevrijding, weer 
openbaar over vrijheid, gerechtigheid, 
en verantwoordelijkheid kunnen schrij
ven en discussieeren is het nodig de 
maatschappelijke betekenis van deze vol
strekte normen in discussie te brengen. 

Vrijheid in het staatkundig, maat
schappelijk en cultureel leven is alleen 
zinvol, indien zij sociale en geestelijk-
zedelijke inhoud heeft. In een samen
leving waar geen brood is en aan gees
telijk leven geen behoefte, zal de vrij
heid gering gewaardeerd worden. De 
drang naar vrijheid in een volk is 
meestal evenredig aan zijn maatschap
pelijke welvaart en de rijkdom van zijn 
culturele leven. Wij kunnen het ook an
ders zeggen: de mate waarin een volk 
de vrijheid kan bezitten, is afhankelijk 
van zijn gezamenlijk verantwoordelijk
heidsbesef en geestelijk-zedelijke kracht. 

Vrijheid van geestelijke overtuiging 
en opvoeding erkennen wij als de pri
maire, beslist onmisbare bestanddelen 
in het leven van de West-Europese 
mens. Wij gaan verder: zonder vrijheid 
van vereniging, vergadering, drukpers 
en openbare critiek zou het leven voor 
ons een groot deel van zijn betekenis 
verloren hebben. Het begrip vrijheid 
echter wordt in de praktijk van het. le
ven pas werkelijk zinvol, d.w.z. door 
het volk doorleefde en begeerde werke
lijkheid, indien het gedragen wordt door 
een maatschappelijk leven waarin het 
beginsel der sociale gerechtigheid op 
bevredigende wijze verwezenlijkt is en 
het gehele volk in staat wordt gesteld 
aan het culturele leven deel te nemen. 
Gerechtigheid is slechts mogelijk waar 
het egoïsme door de gemeenschapszin 
is overwonnen, want niet enkel in de li
teratuur, maar ook in de maatschappe
lijke sfeer beduidt zij sociale en ethische 
waardering van de mens. 

Vraagt men, welke practisch-maat-
schappelijke norm voor ons het begin
sel der sociale gerechtigheid uitdrukt, 
dan antwoorden wij: Het fundament 
voor een rechtvaardige samenleving be
hoort die sociaal-economische werke
lijkheid te zijn, waarin ook voor den 
ongeschoolden arbeider in de laagste 
loonklas een redelijke bestaansmoge
lijkheid en deelname aan het culturele 
leven gewaarborgd is. Pas indien onze 
maatschappij aan deze voorwaarde vol
doet, kan er van echte vrijheid sprake 
zijn; dan kan ook een gerechtvaardigd 
beroep worden gedaan op het sociaal 
verantwoordelijkheidsbesef van lallen. 
Dergelijke beroepen hebben weinig zin, 
indien de levensomstandigheden worden 
gekenmerkt door geestelijke vereeftza-
ming, cultureel isolement, slechte huis
vesting en verzorging en onzekere eco
nomische bestaansmogelijkheden. De 
economische, sociale en culturele be
staansmogelijkheden beïnvloeden elkaar 
evenzeer als eten en leven. De vrijheid 
in het menselijk leven is van geringe 
betekenis, indien de mens vrij is om wel 
of niet naar maatschappelijke steun te 
gaan; wel of niet tegen onvoldoende 
loon te gaan werken; de vrijheid heeft 
om te kiezen tussen onvoldoende kle
ding of een onbevredigde culturele be
hoefte; zo hij vrij is om zijn arbeiders 
als inventarisdelen te behandelen en hen 
naar willekeur te ontslaan; de vrijheid 
kent om het klassen-egoïsme van arbei
ders of kapitalisten of het eigenbelang 
te kiezen; de vrijheid krijgt zich van 
al deze treurigheden te onthouden en 
in een vrijwel geestelijk en sociaal iso
lement door het leven te gaan. Dit wa
ren de alledaagse, voor honderddui
zenden van ons volk „genietbare" vrij
heden in de jaren voor de oorlog. Wil
len wij deze weinig verheffende vrij
heden in hun tegendeel doen verkeren, 
zo snel mogelijk komen tot herstel en 
vernieuwing, dan is dit uitsluitend mo
gelijk, indien wij ons als volk in zijn 
geheel, als één nationale gemeenschap 
aan deze arbeid stellen en hem in het 
teken der gerechtigheid volbrengen. De 
arbeider noch de directeur, de boer 
noch de intellectueel, de ambtenaar noch 
bankier, de vrouw noch de man mag 
zich aan deze zeer persoonlijke plicht 
onttrekken. 

Wat wij onder sociale verantwoor
delijkheid verstaan? Bijvoorbeeld dit: 
Dat de boeren van de Wieringermeer 

Eenige hulp u 

Marknesse ziet een gevaar. 

De groote oogst is begonnen. 
Door de uitgestrekte graanvelden 
gaan de tractoren; graanmaaiers-
zelfbinders doen hun werk in rogge 
en tarwe; in de door de zon gebla
kerde poldervlakten werken de ar
beiders lange dagen. 

De oogst is begonnen1! Het hoog
tepunt van het jaar! Vele moeilijk
heden zivn gerezen, maar niets kan 
hen, die dit oogstwerk verrichten, 
er van weerhouden om er het beste 
van te maken en er, ondanks die 
moeilijkheden, voor te zorgen, dat 
de oogst van den Noordo :stpolder 
zoo goed mogelijk zal zijn. 

Voor wien op zoo'n heeten zomerdag 
door den polder trekt, soms op een 
fiets met wrakke banden, soms dank
baar gebruik makend van één van de 
snelle Canadeesche vrachtwagentjes, 
welke men op een gelukkig moment 
eens hier of daar kan treffen, is de 
cantine van Marknesse een welkome be
schutting. 

In den middag ligt Marknesse daar 
stil te midden van de uitgestrekte pol
dervlakten, waarin geoogst wordt. En in 
de cantine is het ook stil op dit middag
uur. De arbeiders, die op de akkers 
werken, komen hier niet eerder dan in 
den avonid, voor zoover 'ze er 'dan 
nog „trek" in hebben, om de cantine 
te bezoeken. Na een langen dag van 
ingespannen werken laten velen zich 
liever op den stroozak vallen. 

Maar er komt nu toch iemand bin
nen. Hij heeft kennelijk ook iets met 
den oogst uit te st;aan (wie heeft dat 
eigenlijk niet in den polder?) want hij 
is warm en bezweet. 

„Een dubbele", zegt hij tegen den 
jongen achter de toonbank — en even 
later slaat hij het glas limonade in één 
teug naar binnen, onmiddelijk een nieuw 
eischend. 

We voeren een kort gesprek. Het 
gaat over de jongens uit de Wieringer
meer, welke de vorige week in den 
polder zijn aangekomen. 

„Ik weet niet, of er ook nog Wierin
germeerboeren komen", zegt de man, 
maar ik heb er in de polderkrant iets 
over gelezen. Dat is natuurlijk uitste
kend, maar er schuilt misschien een 
gevaar in. Als die boeren hier zouden 
komen en misschien een bedrijf krijgen, 
wat komt er dan terecht van de toe
komstplannen van jongens, die hier al 
enkele jaren zijn en er hun hoop op ge
vestigd hebben, hier later een bedrijf 
te krijigen ?" 

Een gevaar? 
Deze opmerking deed ons denken 

aan een ingezonden stukje, dat ons de
zer dagen van de bewoners van kamer 
8 uit het kamp te Marknesse bereikte. 
Daarin werd geschreven: „Het zal mis
schien wenschelijk zijn, dat de Wierin
germeerboeren, nu ze toch min of meer 
op non-actief staan, hun zusterpolder 
een handje helpen, om dan zoo spoedig 

hun overall aantrekken, in hun laarzen 
stappen, de schop nemen en zelf mee
helpen bij het aanleggen van een nieuwe 
dijk. Dit getuigt van meer sociale ver
antwoordelijkheid, dan het plan hen hier 
als opzichters te werk te stellen „omdat 
ze toch moeilijk als ploegbazen in de 
N.O.P. kunnen werken". Dan kan Her
rijzend Nederland ons ook de kleverige 
romantiek besparen van een zijner ra
dio-sprekers. Gelukkig kennen wij in 
de N. O. P. onder de opzichters wel 
kerels die zelf de hooivork grijpen en 
op de trekker springen als het werk 
dringt. 

Wil de geest en de praktijk van Her
stel en Vernieuwing, zoals onze rege
ring die tracht uit te dragen, ook in 
den polder werkelijkheid worden, dan 
moeten ook hier de beginselen vrijheid, 
gerechtigheid en verantwoordelijkheid 
maatschappelijke en culturele inhoud 
krijgen. Er is wel geen gebied waar de 
voorwaarden zo gunstig zijn als hier: 
een vruchtbare streek met grote econo
mische en sociale mogelijkheden; de 
reeds aanwezige en nog komende be
volking, jong, arbeidzaam en voortva
rend; een nog in de kiem aanwezig 
dorps- en gemeenschapsleven, dat, mits 

it de Wieringermeer 

mogelijk wanneer de Wieringermeer 
droog is, daarnaar terug te keeren. Dit 
laatste zullen de Wieringermeerboeren 
stellig wel het liefst doen en ik spreek 
bij' dezen de hoop uit, die in de harten 
van m'n poldergenooten leeft, dat van 
overheidswege geen stappen worden ge
daan om de Wieringermeerboeren als 
blijvend in den Noordoostpolder te 
plaatsen, doch dat er in de eerste plaats 
spoedig wat voor de honderden, reeds 
op jaren zijnde Noprdoostpolderjongens 
die reeds zooveel hebben opgeofferd, 
wordt gedaan". 

We kunnen ons indenken, dat de jon
gens uit den Noordoostpolder hier een 
gevaar zien. 

Toch gelooven we, dat zijl dat 
gevaar niet te groot moeten ach
ten. Tot nu toe is de belangstelling 
uit de Wieringermeer niet groot 
geweest en men verwacht in be
voegde kringen ook niet dat ze 
groet zal worden. Wel zijin de 
eerste Wierhigermeerarbciders 
op min of meer officiëele vvijlze 
hier naar toe gekomen, maar — 
zoo lichtte iemand van de Directie 
ons in — enkelen kwamen hier 
maar eens nasr toe „omdat ze ons 
nog wel kenden en omdat z:e ons 
wel wilden helpen". Over het alge
meen wordt er van de toeloop der 
Wieringermeerl aeren niet veel ver
wacht, omdat * r voor hen zooveel 
andere goede m )gelij!kheden bestaan. 
Afgezien van h :t feit, dat de mees
ten ongetwijfeld zco spoedig moge
lijk naar de Wieringermeer terug 
willen. 

Maar hoe het zij', de hulp van 
zooveel mogelijk Wieringermeerbewo-
ners zou momenteel goed kunnen wor
den gebruikt. Informeert men te be-
voegder plaatse naar de vooruitzichten 
voor den oogst, dan is het eerste wat 
men te hooren krijgt: „te weinig men-
schen!" Maar enfin, daar is in vorige 
nummers nu wel het noodige over ge
schreven. Alleen kunnen we nog zeggen, 
dat onze aandacht viel op een bericht in 
de groote pers, volgens hetwelk wordt 
overwogen om in verschillende gebie
den in Nederland ongeschoolde krach
ten in te zetten in het oogstwerk. 

We hebben de Directie al eens ge
vraagd naar de mogelijkheid, in Hol
land schooljeugd om. vrijwillige hulp 
te vragen. Ook de schooljeugd uit deze 
omgeving zou kunnen helpen. De Di
rectie antwoordde ons, dat daartoe al
leen in geval van een noodtoestand 
zou worden overgegaan en dat nu noig 
niet valt te beoordeelen of er een nood
toestand zal intreden. 

En zoo oogst (hans de Noord-
oostpolder van 17.003 ha. grond. 
10.000 h.a. daarvan geeft het prach
tige beeld van de golvende koren
velden. Dorschmachines zijtain vol
le activiteit en verwerken het reeds 
geoogste koolzaad. 

De oogst is begonnenl! 

goed geleid, zich kan ontplooien tot een 
geestelijk en lichamelijk gezonde, cul
tureel krachtige en sociaal vooruitstre
vende gemeenschap. Maar dan zal aan 
de tot stand koming ook actief ge
werkt moeten worden, voor het te laat 
is. Want nog steeds is de sutatie in de 
N.O.P. zo, dat de instanties, waarvan 
het initiatief moet uitgaan, in een soort 
vooroorlogse liberale rust schijnen te 
verkeren, die ontoegankelijk lijkt voor 
de overweging, dat extreme elementen 
bij een voortduren van deze situatie in 
den N.O.P. een vruchtbaar arbeidsveld 
kunnen vinden. 

De tijd dringt! De zedelijke plicht 
tot Herstel en Vernieuwing is ons door 
de concrete nood waarin wij verkeren 
opgelegd. Wie deze taak tracht tegen 
te houden of haar niet actief uitvoert, 
stuwt ons volk in de richting der ex
treme en destructieve krachten. 

De oorlog heeft een oud tijdperk 
afgesloten en ons geplaatst op het keer
punt der tijden. 

Een nieuwe wereld en een nieuwe 
mensheid moeten worden opgebouwd 
en tot leven gewekt. 

VRIJLING. 

De vinger gegeven 

Het is niet verwonderlijk, dat sommi
ge menschen een schrik krijgen, als ze 
rustig aan het werk op hun bureau ge
zeten, een „persman" aangediend krij
gen, want altijd vraagt deze meer dan 
men op een bepaald moment kan zeg
gen en de reclame voor zijn nieuws
blad, geeft hem soms dingen in de 
pen, die niet altijd voor de volle hon
derd procent waarheid zijn. 

Toen nu de hoofdredacteur van dit 
blad zich bij mij in Kampen vervoegde, 
ben ik niet dadelijk geschrokken, maar 
wel bij het verschijnen van het eerste 
nummer van „De Noordoostpolder", 
want daar sta ik dadelijk als medewer
ker geboekt en dat wil ik eerst even 
recht zetten. 

Ik zie het belang, het nut en de aar
digheid van een eigen courant voor 
den polder zeer wel in en als zoodanig 
heb ik den hoofdredacteur ook een vin
ger toegestoken, maar hij poogt mijn 
heele hand te nemen en nu moet ik 
voorzichtig zijn, want was ik een echte 
krantenschrijver, dan stichtte ik een ei
gen blad en stak alle winst en mis
schien ook 't verlies in eigen zak. 

Deze aanloop heb ik moeten nemen 
om een hoofd te krijgen boven hetgeen 
ik wenschte te schrijven en wat is nu 
een artikel zonder „hoofd"? 

Eigen haard is goud waard, maar 
een eigen krant is ook niet te versma
den en uit een oogpunt van voorlich
ting door de Directie zal het meermalen 
noodig zijn dat van haar kant het een 
en ander wordt geschreven. 

Ook voor de arbeiders moeten de 
rubrieken open staan om eens het een 
en ander te vertellen van hun werk of 
dingen naar voren te brengen, waarvan 
het nuttig is, dat meerderen daarvan 
kennis nemen. Doch voor één ding wil 
ik de redactie van tevoren hier reeds 
waarschuwen en dat is voor „Ingezon
den Stukken". Er zijn vele menschen, 
die gaarne naar den pen grijpen en een 
ingezonden stuk produceeren om zoo
genaamde misstanden aan de kaak te 
stellen, doch bij! nader onderzoek blij
ken vele ingezonden stukken ontstaan 
te zijn uit geroddel en geklets en 
iemand die daar zijn oor aan te luiste
ren legt en er niet verder bij nadenkt, 
geeft er een sensationeelen vorm aan 
en het „Ingezonden Stuk" is klaar. 

Het naar voren brengen van gegron
de klachten is goed en daarop zal ook 
zeker gereageerd worden, maar mijn 
ervaring is, dat men in vele gevallen 
beter tot elkaar kan komen, dan via een 
ingezonden stuk een oplossing te zoe
ken. 

Zoo, en nu wil ik nog even .iets 
bespreken, n.1. het feit, dat met ingang 
van 1 Juli 1945 de loonen in, den 
Noordoostpolder zijn verhoogd en dat 
er naar is gestreefd, om voor alle werk
nemers in den polder eenzelfde loon 
vast te stellen. 

De Directie heeft zich op het stjand-
punt gesteld, dat landarbeid niet) .min
derwaardig is aan anderen arbeid in 
industrie, bouwnijverheid of wegen
bouw. Een goed geschoolde landarbei
der, die alle voorkomende werkzaam
heden kent, betrouwbaar is en in uur
loon werkende niet de lijn trekt, is 
volgens mij voor de maatschappij van 
even groote beteekenis en nut als een 
timmerman, een schilder enz. en moet 
aanspraak kunnen maken op hetzelfde 
loon. 

Verder mag het niet meer voorko
men, dat twee arbeiders, die overigens 
volkomen gelijk zijn, maar waarvan de 
een bij weg- en waterbouw werkt en 
de ander bij de ontginning of de exploi
tatie van den bodem, een verschillend 
loon thuis brengen, al zal de een wel 
eens gelukkiger accoord treffen dan de 
ander. In overleg met de Directie van 
de Zuiderzeewerken zijn daarom de loo
nen bepaald en enkele hoofdgrepen daar 
uit zijn de volgende: 

Bij de Directie van de Wieringermeer 
(Noordoostpolderwerken) wordt het 
uurloon per 1 Juli 60 cent en op een 
basis van 60 cent worden ook de ta
rieven voor accoord berekend, waarbij 
een arbeider bij behoorlijk doorwerken 
de gelegenheid wordt geboden om plm. 
20 pCt. hooger loon te verdienen dan 
het basis-uurloon. 

Voor personen, die niet of maar wei
nig in de gelegenheid zijn om in ac-
coordloon te werken is de mogelijk
heid gechapen om niet minder thuis te 

EEN STROP.... 

De Polen Sloma en Lippowski 
hebben pech gehad. Hun bankje 
van honderd, aangeboden door 
den leider van de N. B. S., verloor 
al spoedig zijn waarde en enkele 
dagen later stonden zij in de rij 
wachtenden op hel Lemster post
kantoor om het in te leveren . ... 

Brillowski trof het beter; die was 
het geld inmiddels gaan gebrui
ken ! 

brengen dan hun collega's die wel in 
stukloon kunnen werken. Meestal wor
den voor dit uurloonwerk de beste 
krachten uitgezocht, die alle werk ver
staan en voor deze „all round" boe
renarbeiders kan in het vervolg 75 ct. 
per uur betaald worden. „Boerenarbei
der" is dus in het vervolg een eeretitel 
die ook zijn gunstige financieele zijde 
heeft. De beoordeeling of iemand ge
schoold boerenarbeider is, berust bij 
de werkleiding en hoewel het aantal 
daarvan in het eerste begin niet over
stelpend groot zal zijn, hopen we dit 
aantal toch op te voeren, want het is 
wel de bedoeling om zooveel mogelijk 
voor deze categorie een gunstig diplo
ma van landbouwwinterschool of land-
bouwwintercursus als voorwaarde te 
stellen. Al zullen den eersten tijd tal 
van uitzonderingen daarop voorkomen, 
we moeten door middel van een in 
uitzicht gesteld hooger uurloon den 
jongeren een prikkel geven om oojk 
omtrent hun dagelijksche werk zooveel 
mogelijk theoretische kennis te vergaren 
want mede daardoor ontstaat er een 
zekere arbeidsvreugde en het zelf waar-
deeren van zijn arbeid. 

Ik wil op dit laatste nu niet verder 
ingaan maar liever eens een compleet 
artikel wijden aan enkele beroepen 
waarvoor velen den neus optrekken, 
waardoor sommigen 'n misplaatst min
derwaardigheidscomplex hebben gekre
gen, hetgeen uit een algemeeni sociaal 
oogpunt volkomen fout is. Het zijn 
de beroepen van boer, landarbeider en 
dienstbode. 

De randarbeider, die volgens de 
nieuwe arbeidsvoorwaarden zes vacan-
tiedagen per jaar zal krijgen, zal deze 
nu in het vervolg kunnen genieten met 
'behoud van vol loon, terwijl de kost
winners - kampbewoners bij' periodiek 
veiiOf ook zoo goed als geheel doorbe
taald worden. 

Verder is er de categorie van bij
zondere verloven, welke tamelijk ro
yaal zijn berekend en waarvoor vol 
loon zal worden doorbetaald. 

De werknemers in den polder heb
ben de nieuwe arbeidvoorwaarden reeds 
ontvangen als hun dit artikel onder de 
oogen komt en al zullen misschien niet 
alle wenschen bevredigd zijn, toch ho
pen we dat allen de taak die in den 
polder voor hen is v weggelegd met 
moed zullen aanpakken \ opdat de 
Noordoostpolder, die op zoo velerlei 
gebiied baanbrekend werk heeft ver
richt en nog zal verrichten een voor
beeld moge worden voor overig Ne
derland, waar de werkschuwheid nog 
hoogtij viert. 

Voor bijna allen is er in den Noord
oostpolder een goede toekomst, als men 
bereid is, zich met liefde aan zijn werk 
te geven. En daarom doe ik tot besluit 
een beroep op allen: „Laat ons van de
zen polder wederom een parel maken 
aan de kroon van Nederland!" 

Kampen, Juli 1945. P. 

(Wij hebben inderdaad de heele hand 
— en met graagte! — genomen, omdat 

die ons spontaan werd toegesto
ken! Of was dat maar een vinger? Hoe 
het ook zij, we zijn zeer ingenomen met 
bovenstaand artikel, waarin al weer een 
tweede wordt aangekondigd. Mogen we 
dan nóg niet van een „medewerker" 
spreken? Of hebben we dien te danken 
aan onze brutaliteit? Dan hebben we 
er — men vergeve het ons — geen spijt 
van! — Red.). 

Er is de laatste dagen  
aan den Ramspol) een scherpe 
controle op den toegangskaartjes 
voor den Noordoostpolder gehou
den. Men denke er aan, het kaar
tje steeds bij zich te dragen; zij, 
die de controle uitoefenen hebben 
namelijk opdracht om niemand 
zonder een geldig bewijs in den 
polder toe te laten I 



Sport

Behandeling der bonnen 522 voor pe-

troleum door wederverkoopers.

Predikbeurten.

Ned. Herv. Kerk, Zondag 22 Juli 1945.

Wie teekent een „kop"

voor ons blad?

Bonnenlijst

in 't nieuwe land 
(Allereerst wordt er aan herinnerd, 

dat allen, die op sportgebied iets hebben 
mede te deelen, dit in deze kolommen 
kunnen doen. Indien het bureau te Lem
mer de berichten betreffende vergade
ringen, wedstrijden e.d. uiterlijk Dins
dags in zijn bezit heeft, komen ze Vrij
dags in de krant. Met belangstelling 
worden deze berichten tegemoet ge
zien; de schrijver van onderstaande re
gels kan zich dan immers ook beter 
op het sportgebeuren in den polder 
instellen.) 

Zwemmen. 
De warme dagen, die we hopelijk 

nog volop zullen krijgen, zijn aanlei
ding om de zoo gezonde en nuttige 
zwemsport eens onder de loupe te ne
men. 

Hoewel niet overal in den polder vol
op van deze heerlijke sport kan worden 
genoten, kan 't zwemmen daar waar ge
legenheid is aan 'n ieder, 't zij man of 
vrouw, worden aanbevolen. „Iedere Ne
derlander zwemmer", de leuze van den 
Nederlandschen zwembond, is voorlao-
pig nog een schoone theorie. De practijk 
leert helaas, dat jaarlijks honderden 
menschen verdrinken omdat zij ide 
zwemkunst niet machtig waren. In vele 
gemeenten is dan ook, naast het gewone 
leerplan, 't zwemmen als verplicht leer
vak op de scholen ingevoerd. 

In onzen polder is men zoo ver nog 
niet. Het ontbreken van een zwembad 
(zwembaden) maakt dat zelfs onmoge
lijk. Dezer dagen bereikte ons het be
richt, dat op een polderschool de kinde
ren toch reeds zwemles krijgen en wel 
„droge" les in school, terwijl ook eeni-
ge leerlingen „aan den hengel" het op 
school geleerde in het natte element be
proefden. De instructeur, de heer Kamp, 
hoofd van de school te Emmeloord, 
nam hier het initiatief. Hij stelt ook 
volwassenen in de gelegenheid, de 
zwembeginselen te leeren. 

Een waarschuwend woord aan allen 
is hier zeker nog op z'n plaats. La
ten zij, die nog niet behoorlijk kunnen 
zwemmen, zich alleen onder toezicht te 
water begeven. De polder kan in dezen 
tijd geen mensch missen, neemt dus 

geen risico's! Ook zal het water hier 
en daar ongeschikt zijn wegens gevaar 
voor typhus of ziekte van Weil. Over
tuigt U dus eerst van de hoedanigheid 
van het zwemwater. Misschien kunnen 
de kampdoktoren hier van advies die
nen? 

Als laatste raadgeving nog deze. Als 
men sterk bezweet is, springt dan niet 
dadelijk in het water, doch kleedt U 
lagzaam uit en wandelt dan nog eenige 
minuten langs den kant op en neer. Be
vochtigt daarna borst en verder li
chaam en ga dan te water. Den eersten 
keer niet langer dan een kwartiertje; 
dat is lang genoeg om het polderstof 
weer eens lekker af te spoelen. 

Is er in het geheel geen zwemgele-
genheid, neemt dan eens een koude 
douche, aanwezig in de meeste kamp-
waschlokalen en U zult met een frisch 
lichaam en een frischen geest het werk 
in den polder weer kunnen aanpakken! 

Officiëele Bekendmaking. 

In In verband verband :m'et :m'et de de geldigverklaring geldigverklaring 
met ingang van 16 Juli 1945 van den 
bon 522 Algemeen van de noodkaart 
5de serie voor den aankoop van 1 liter 
petroleum per bon, zijn een aantal we-
derverkoopers door 't 'Rijksbureau voor 
Aardolieproducten voor den aankoop 
hiervan ingeschakeld. 

Gedurende het tijdvak van 16 Juli 
tot en met 11 Augustus 1945 mogen de
ze handelaren uitsluitend tegen inne
ming van bovengenoemden bon (dus 
geen rantsoenbonnen) in de Provincie 
Overijssel petroleum aan het publiek 
afleveren. 

De van het publiek ontvangen bonnen 
worden op opplakvellen geplakt en bij 
den distributiedienst ingewisseld tegen 
toewijzingen. De inlevering kan dage
lijks plaats vinden en geschiedt met 
een minimum van 20 bonnen en daarbo
ven (indien geen veelvoud van 20 wordt 
bereikt) met een veelvoud van 2 bonnen. 
Kan de petroleum-wederverkooper niet 
aan 20 bonnen toekomen of levert het 
inleveren in veelvouden van 2 bezwaren 
op, dan dient hij zich met een zijner 
collega's te verstaan, om gezamenlijk 
aan de voorgeschreven aantallen te ko
men. 

De wederverkooper zendt de door 

hem ontvangen toewijzingen naar het 
depot van het Rijksbureau voor Aard
olieproducten, waaronder hij ressorteert 
ter afrekening van het ontvangen voor
schot en ter eventueele herbevoorrading. 

— Het distributiekantoor voor den 
Noord-Oostelivken Polder, gevestigd te 
Kampen, Broederweg 4, is voor het pu
bliek geopend alle werkdagen — uit
gezonderd des Zaterdags — van 9—12 
uur vm. en van 2—4 uur nm. 

KERKNIEUWS 

Arbeiderskamp Arbeiderskamp De De Voorst, Voorst, vm. vm. 9.30 9.30 uur uur 
D. M. Jalink. 
Gevangenenkamp Kadoelen vm. 11 uur 
D. M. Jalink. 
Gevangenenkamp Marknesse, nm. 5 uur 
D. M. Jalink. 
Arbeiderskamp Marknesse, nm. 6.30 uur 
D. M. Jalink. 
Ens vm. 10.30 uur Ds. Rigters 
Gereform. Kerk, Zondag 22 Juli 1945. 
Emmeloord, vm. 10 uur Ds. H. A. 
Munnik van Zwolle. 

POLDERNIEUWS 
Week-end Volkshoogeschool. 
Het in dit blad reeds aangekondigde 

weék-end, dat de Volkshoogeschool in 
den Nocirdoostpolder zou beleggen, zal 
thans plaats vinden op Zaterdag 21 en 
Zondag 22 Juli in kamp Lemstervaart. 
De deelnemers komen Zaterdagmiddag 
5 uur biji elkaar. In de cantïme worden 
de gemeenschappelijke maaltijiden ge
houden. Een ieder is in de gelegenheid 
gesteld, zich op te geven. De deelname 
is geheel kosteloos. 

Huizenbouw te Emmeloord. 

EMMELOORD. De aannemersfirma 
Kingma is hier thans bezig met het af
bouwen van de particuliere woningen 
waaraan het werk in het laatst van den 
oorlog werd gestagneerd. 

Prijsvraag Prijsvraag 

Er zijn bij den Noordoostpolder heel 
wat knappe teekenaars betrokken en wij 

 voor hei iijdvak van 22 Juli i.m. 11 Aug.'45. 
Noodkaart 5e serie. Geldig in de 5 Noord. Prov. 

576 16 rts. brood 
577 16 rts. brood 
580 2 rts. is 140 gr. bloem 
581 250 gr. peulvruchten 
583 50 gr. koffie voorinl. 
586 125 gr. boter alleen in 

Gr. Fr. en Drente 
A 586 100 gr. vet alleen Over-

ijsel en Gelderland 
A 587 300 gr. vleesch zonder 

been of 3 rts. vleeschwaren 
A 588 3 L. gest. melk 
A 590 4 K.G. nieuwe aardapp. 
A 591 2 K.G. nieuwe aardapp. 
B 576 16 rts. brood 
B 577 16 rts. brood 
B 578 8 rts. brood 
B 580 2 rts. is 140 gr. bloem 
B 581 250 gr. peulvruchten 
B 583 50 gr. koffie voorinl. 
B 586 125 gr. boter alleen in 

Gr. Fr. en Drente 
B 586 100 gr. vet alleen Over-

ijsel en Gelderland 
B 587 300 gr. vleesch zonder 

been of 3 rts. vleeschwaren 
B 588 3 L. gest. melk 
B 590 4 K.G, nieuwe aardapp. 
B 591 2 K.G. nieuwe aardapp. 
C 576 16 rts. brood 

578 8 rts. brood 
580 2 rts. is 140 gr. bloem 
581 250 gr. peulvruchten 
585 1 rts. is 2 tabl. is plm. 

112 gr. chocolade 
583 50 gr. koffie voorinl. 
586 125 gr. boter alleen in 

Gr. Fr. en Drente 
586 100 gr. vet alleen Over-

ijsel en Gelderland 
587 300 gr. vleesch zonder 
been of 3 rts. vleeschwaren 
588 3 L. gest. melk 
590 4 K.G. nieuwe aardapp. 
591 2 K.G. nieuwe aardapp. 
578 8 rts. brood 
580 250 gr. kindermeel 
581 250 gr. rijst 
582 150 gr. kinderbiscuits 

voorinlevering 
583 125 gr. peulvruchten 
584 250 gr. suiker 
585 1 rts. is 2 tabl. is plm. 

112 gr. chocolade 
586 100 gr. vleesch of 

vleeschwaren zonder been 
587 8 L. gest. melk 
591 2 K.G. nieuwe aardapp. 
578 8 rts. brood 
580 250 gr. kindermeel 

581 250 gr. rijst 
582 150 gr. kinderb. voorinl. 
583 125 gr. peulvruchten 
584 250 gr. suiker 
585 1 rts. is 2 tabl. is plm. 

112 gr. chocolade 
586 100 gr. vleesch of 

vleeschwaren zonder been 
587 8 L. gest. melk 
591 2 K.G. nieuwe aardapp. 
524 16 rts. brood 
525 250 gr. grutterswaren 

Overijsel voorinl. 
526 250 gr. suiker 
527 100 gr. zout 
528 125 gr. Jam of stroop 
Fr. Over. en Gelderl voorinl. 
529 100 gr. aardappelmeelpr. 
530 half rts. Eng. huish.zeep 
en 1 d. lucifers beide voorinl. 
532 100 gr. kaas 
533 250 gr. boter 
534 125 gr. boter 
535 100 gr. vleesch of 

vleeschwaren zonder been 
536 4 L. gest. melk 
537 groenteb. v. de 9e per. 
538 fruitbon voor de 9e per. 
521 (verl. Bon) aardapp.(Geld. 
3 K.G. en Over. en Dr. 2 K.G.) 

Hef koopen op deze bonnen is toegestaan vanaf Vrijdagmiddag 20 Juli, des middags 12 uur, 

uitgezonderd vleesch, vleeschwaren, aardappelen en melk. De bonnen van de Noodkaarten, welke 

zijn uitgegeven in de prov. Friesl., Groning. Drente, Overijsel en Gelderl., ten noorden van de Waal, 

zijn in dit geheele gebied geldig. Zeltverzorgers voor melk, vleesch, aardappelen en brood mogen 

van de bonnen voor die producten geen gebruik maken, maar moeten deze bij de disfr.dienst inleveren. 

Zij die deelnemen aan een Centr. keuken moeten de boter of vetbon A B en C 586 of de 

boterbon 534, alsmede de aardappelbonnen A B en C 590, D en E 591, en A en B 591 bij de 

centrale keuken inleveren. 
Regeling voorinleverin gabonnen. De voorinleveringsbonnen welke op bovenstaande lijst staan vermeld, 

moeten door hef publiek voor of op 24 Juli a.s. bij den winkelier zijn ingeleverd. De winkeliers 

mogen eerst afleveren, zoodra allen ter plaatse hun goederen op de distributietoewijzingen ontv. hebben 

Aanvulling van de Bonnenlij si voor hel 
tijdvak van 8 t/m 21 Juli a.s. 
NIEUWE AARDAPPELEN 

geloven vast, dat er onder hen wel 
iemand schuilt, die een kop voor de 
Noordoostpolderkrant kan teekenen. 

Dat heeft ons op het idee gebrachi 
een prijsvraag uit te schrijven. Wie 
teekent een „kop" voor ons blad ? Deze 
kop moet duidelijk den naam' van het 
blad weergeven en daaronder: „Week
blad voor den Noord-Oostelijken Pol
der". Het lijkt ons aardig toe er een 
of ander motiefje in te verwerken. Het 
formaat van het ontwerp moet worden 
32 x 6 cjm. 

Het ontwerp, dat wij kunnen gebrui
ken, beloonen we met f25.—. Inzen
dingen moeten vóór 10 Augustus in het 
bezit zijn van drukkerij-uitgeverij Firma 
F. D. Hoekstra en Zonen te Balk of van 
het bureau weekblad De Noordoostpol
der te Lemmer. 

BON 521 van de vijfde noodkaart is aangewezen 

voor het koopen van 2 kg. aardappelen. Deze 

bon is geldig van 16 tot en met 21 Juli. 

P E T R O L E U M .  
Aangezien de bevoorrading met petroleum is ge

reed gekomen, wordt voor hef tijdvak van 16 Juli 

tof en met 11 Aug. bon 522 algemeen van de 5de 

noodkaart geldig verklaard voor één liter petro

leum. Het koopen op deze bon dient uitsluitend te 

geschieden bij pefroleum-wederverkoopers, die on

middellijk op den aangeboden bon uit voorraad 

kunnen leveren. De bonnen mogen dus niet bij 

wederverkoopers in alwachting van een bevoorra

ding worden ingeleverd. 

ZOMERSCHOEISEL. 
Krachtens een bepaling van het Rijksbureau voor 

huiden en leder te Amsterdam is hef toegestaan, 

alle schoeisel, hetwelk tof dusver op bon 2 zon

der opdruk „huispantoffels" verkrijgbaar was, dus 

het z.g. zomerschoeisel, vrij van bon te verkoopen. 

WIM DE JONG en 
ANNIE UFFEN 
hebben de eer U kennis te 
geven van hun voorgenomen 
huwelijk, waarvan de voltrek
king zal plaats hebben op 
D.V. Donderdag 26 Juli a. s. 
te Emmeloord, N.O.P. 
Kerkelijke bevestiging in de Kamp-
kerk op Schokland, 's nam. 3 uur 
door den Weleerw. Heer Ds. Rigters 
Lemmer-Lobith, 3 Juli 1945. 

Toekomstig adres: Kamp 
„Lemmer" N.O.P. post Lemmer. 

Of ge landbouwer zijt of win

kelier, fabrikant dan wel ren

tenier, - de behartiging Uwer 

financieële belangen kunt U 

overlaten aan 

Amsterdamse he 
Bank N.V. 

Bijkantoor LEMMER. 

N.V. Basalt en Bouwstoffen 

T 
Levensmlddelenbedrijf 

Firma J. ZWART 

Steeds voorraad van 
Gori- en Zuivelproduc
ten, Pudding, Bloem, 
Havermout, Peulvruch

ten enz. 
En GROS. En DETAIL 
Tel. 40 Kortestreek LEMMER 

H. H. Landbouwers! 
, Vanaf heden worden orders aange. 

S nomen van Knolzaden, Gras- en 
Klaverzaad. Bestelbonnen inleveren. 

Beleefd aanbevelend, 

A. DUIJF en Zn., Harich 

ged. Handelsmerk „Friesch meisje" 

MELK, BOTER 
en KAAS 

N.V. LIJEMPF, Kuinre 
depot Emmeloord 

te Lemmer 
Kantoor en Opslag Buitenhaven 

Telefoon 106 (thuis 107) 

Uw 
zaak 

voor het leveren van 
alle soorten 

bouwmaterialen 
en 

betonartikelen 
POLDERBEWONERS uit de 
o m 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. ten H olde 
SLAGERIJ - KUINRE 

Coöp. Boerenleenbank 
„Oosterzee" 

Aangesloten bij de Coöp. 

Centr. Raiffeisenbank, Utrecht 

Eiken Maandag van 10'/g-11V2 

uur in 

Hotel Boersma te Lemmer. 

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

Landbouw erszonen 
ontwikkel! U met onze schrif
telijke cursussen: 

MIDO 
in Fruit- en Groenteteelt 
Lan dbouwboekhouding 

Land- en Tuinbouwonderwijs 
Schrijf nog heden om gratis 
prospecti, aan Advertentie
bureau REALTA, onder no. 
353, Tweebaksmarkl 42, Leeu
warden. 

Voor de bewoners van den 
NOORD-OOSTPOLDER 

is in de omgeving van Lemmer 

SLAGER LAGEVEEN 
de slager ooor de loebomsl! 
(Schans) 

Coöp. Stoomzuivelfabriek 

,£ejM6leJitarid' 

te OOSTERZEE 

Levert prima 

bóler, Laas 

en melLproduclen 

Ons Brood 
is reeds in den polder bekend 

9n de> tae^amót 
hopen we een flink deel 
van het nieuwe land van 
onze bakkerij-producten 
te voorzien. 

T.  H.  BOONSTRA,  
Bakkerij, Turfland, Lemmer. 

VOOR1NLEVERING VISCHB0NNEN 
mj SCHEFFERS 

Visch- en Fruithandel, LEMMER, Telef. 45 

5A.oMandeC in £eu.mHniddeten 

J .  VAN DER VEEN 
Telefoon 17 - LEMMER 

Wij leveren U op Uw toewijzingen weer vlot af: 
Grutterswaren, Peulvruchten, Pudding, 
Zouf, Suiker, Jam, Biscuits, Chocolade, 
Koffie, Tabak, Sigaren en Sigaretten enz. 

Zendt Uw toewijzingen ten spoedigste aan ons in. 
Openbaar Lichaam „De Noordoostelijke Polder". 

BEKENDMAKING 
Overeenkomstig miin voorstel is door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken bepaald, dat de Landdrost van 
den Noordoostelijken Polder voor de inwoners van dat 
gebied te spreken is op den eersten en den derden Maan
dag van eiken maand te Emmeloord (voorl. raadhuis). 
In verband daarmede stel ik mij voor het spreekuur te 
houden van 14-15 uur, voor het eerst Maandag 6 Aug. a.s. 
Voor zoover noodig wijs ik erop, dat het spreekuur uit
sluitend bestemd is voor behandeling van gemeentelijke 
aangelegenheden, derhalve niet voor zaken van de 
Wieringermeerdirectie (Noordoosipolderwerken). 

Zwolle, 12 Juli 1945. 
De Landdrost, Ir. S. SMEDING. 
De Secretaris, Drs. A. BLAAUBOER. 

Instituut tot bevorderingv. Volksstudie „Nieuw-Nederland" 
Schriftelijke Spoedcursus Engels 

Conversatie-cursussen in schriftelijke vorm volgens ori
ginele en snelle methode. Uitspraak wordt voor ieder 
bevattelijk weergegeven. 

A. Voor beginners. Duur 7 wk. 2 lessen per week. 
Cursusgeld f 10.— totaal. E. Voor eenigszins ge
vorderden. Duur 14 wk. 1 les per week. Cursusgeld 
f 10.— totaal. Vraagt inlichtingen of zendt post
wissel met vermelding welke cursus U wenst. 

Secretariaat ENGELSE CURSUS, 
Westersche Drift 26, Haren (Gron.) 

PELTERUENHUIS L. W. VOPEL 
tijdens opbouw gevestigd 

Heerestraat 48  G r o n i n g e n .  T e l .  b l i j f t  2 2 3 3 4  

COOP. BOERENLEENBANK 
„De Noord Oostelij kepolder" W.A. 

' i && 
in de „Poort van Kleef 

U kunt weer SMAKELIJK ETEN 
(met of zonder bon) 

Hl 

CAFE-RESTAURANT 

„DE POORT VAN KLEEF" 
Oudestraat 122 (hoek Plantage) 

KAMPEN 

De eerstvolgende zitdagen zijn : 
werkkamp datum 

Kuinre 20 Juli 
Marknesse 24 Juli 
Vollenhove 25 Juli 
Emmeloord II 27 Juli 
Blokzijl 1 Aug. 
Ramspol 
Zwartemeer 

tijd plaats 
6—7 uur cantine 
8—9 uur cantine 

8.30—9.30 uur cantine 
8—9 uur cantine 
8—9 uur cantine 

3 Aug. 7.30—8.30 uur cantine 
3 Aug. 9—9.30 uur cantine 

BINNENKORT VERSCHIJNT: 

Francois ten Have: TIRANNIJ, 
een roman uit de illegaliteit. 

(De ervaringen van iemand, die op alle mogelijke gebie
den illegaal heeft gewerkt. Dit zal een van de boeken 
worden, die ook later als document hun waarde zullen 
blijven behouden, daar het een sober en spannend relaas 
is geworden van hetgeen ondergronds is gepresteerd) 

Prijs ing. f 3.50; geb. f 4.90. 
Bestellingen worden v r ij b I ij v e n d aangenomen door 

Boekhandel TERPSTRA, Lemmer 

De Penningmeester der Commissie tot viering van het 
NATIONAAL BEVRIJDINGSFEEST in den N.O.P. 

verzoekt een ieder, die nog eenige geldelijke vorderin
gen heeftop de commissie, wegens geleverde goederen, 
d i e n s t e n  o f  s c h a d e v e r g o e d i n g ,  d e  n o t a  d a a r v a n  v ó ó r  
28 JULI bij hem in te dienen. 

De Penningmeester, J. H. JANSEN, arts, 
Ooststraat 35, Emmeloord. 

Bekendmaking van het Militair Gezag 
betreffende registratie motorvoertuigen en rijvergunningen. 

Het Militair Gezag vestigt nog eens de aandacht van het publiek op 
de Verordening Registratie Motorvoertuigen en de Verordening Rij
vergunningen. 

Volgens eerstgenoemde verordening is een ieder, die een motor
voertuig of onderdeelen daarvan in zijn bezit heeft, verplicht daar
van ten kantore van de Rijksverkeersinspectie aangifte te doen. Vol
gens de „Verordening Rijvergunningen" is het aan burgers verboden 
op den openbaren weg te komen met een motorvoertuig, dat niet 
van een rijvergunning is voorzien. Op overtreding van deze veror
dening zijn strenge straffen gesteld. 

Wegens de overstelpende drukte, verbonden aan de registratie en 
de uitgifte van rijvergunningen door de Rijksverkeersinspectie is er 
nog weinig controle op de naleving van beide verordeningen uitge
oefend. Dit heeft blijkbaar sommige tot de veronderstelling gebracht, 
dat een motorvoertuig pas behoeft te worden geregistreerd, wanneer 
daarop een rijvergunning wordt verleend. 

In verband hiermede wordt het publiek nog gedurende één week, 
ingaande na publicatie dezer bekendmaking, in de gelegenheid gesteld, 
om ongestraft aangifte te doen van motorvoertuigen of onderdeelen 
daarvan, zoover dit niet reeds is geschied. Aangifte-formulieren zijn 
verkrijgbaar bij de Rijksverkeersinspectie te Zwolle, het bijkantoor 
te Enschede en bij de agentschappen en sub-agentschappen voor den 
A.B.D. te Almelo, Deventer, Hengelo, Dedemsvaart, Vroomshoop, 
Ommen, Oldenzaal, Goor, Hattum, Kampen en Steenwijk. 

Na het verstrijken van deze termijn zal een doeltreffende controle 
worden ingesteld op de naleving van beide verordeningen. Bij over
treding daarvan zal niet alleen verbeurdverklaring der goederen plaats 
hebben, doch zal ook worden overgegaan tot bestraffing (tot een 
maximum van zes jaren gevangenisstraf of geldboete van f10.000.—) 

Controle op de naleving zal geschieden door het Militair Gezag, 
door speciale opsporingsambtenaren, door de politie, alsmede door 
de Crisis Controle Dienst (C.C.D.), die deze taak zal combineeren 
met haar bestaan de werkzaamheden. 

Bekendmaking van het Militair Gezag, 
betreffende vorderingen van motorvoertuigen. 

Met ingang van heden zal vordering van motorvoertuigen en on
derdeelen daarvan, met uitsluiting van elke andere instantie alleen 
geschieden door de Districts Commissarissen. Aan vorderingen van 
andere zijde behoeft het publiek géén gevolg te geven. 

De vorderingen van motorvoertuigen en onderdeelen daarvan za| 
vanaf heden geschieden krachtens het Algemeen Vorderingsbesluit 
1940, gelijk dit gewijzigd is gehandhaafd bij de Algemeene Vorde-
ringsregeling 1944 (Staatsblad E 140). Dit houdt o.m. in, dat on
middellijk na de vordering afrekening met den eigenaar plaats vindt. 

Brengt ons Uw 

SPECIALE VERGUNNING 
Wij doen ons best U zoo spoedig mogelijk te leveren. 

Firma W. I. VAN DEN BERG, Lemmer 
Bewoners van den N. O. P.: WIST U WEL, dat 
voor een bestelling groot of klein de volle 100 pCt. 
aandacht wordt besteed door 

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

Schoenenmagazijn Jelte Dijkstra 
Vissersburen 5 — LEMMER — Telefoon 105 

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

Aanbevelend. 

Ondergeteekenden houden zich aanbevolen voor het 
hef leveren van VRUCHTBOOMEN, LAANBOOMEN, 
HEESTERS, STRUIKEN enz. Bestellingen liefst voor 
10 Augustus. A. DUIJF en Zn. Harich. 


