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De toekomst 
van den landbouw 

De oorlogsjaren hebben de funda-
menteeie beteekenis van den landbouw 
voor het volksbestaan en de volkswel
vaart scherper doen uitkomen. 

Wel deed ook vóór den oorlog reed's 
de landbouw dit inzicht steeds sterker 
naar voren komen, doch nimmer scher
per dan in de hongerperiode tijdens de 
bezetting kwam de beteekenis van een 
goeden, hoog productieven landbouw! 
naar voren. Toen immers bleek wel 
zeer steik, dat bijna elke productie 
althans .tijdelijk stil kon staan, zonder 
funeste gevolgen mee te brengen voor 
het bestaan der menschen, als slechts 
de landbouwproductie door ging en 
zorgde voor het eerst noodige. Daar
mee wordt niet de waarde van elke 
andere productie ontkend, doch alleen 
vastgesteld, dat zonder een degelijk 
landbouwfundament geen menschelijk 
bestaan en geen welwaart mogelijk is. 

Werd reeds in dit besef van haar 
eigen waarde, al vóór den oorlog vanuit 
landbouwkringen gewezen op de nood
zakelijkheid van een hechte aaneenslui
ting van allen die bij den landbouw 
betrokken zijn, na de bevrijding, maakte 
tnen ernst met de zaak en als resultaat 
van dit streven zien we in de „Stich
ting van den Landbouw" de drie boe-
renorganisaties met de drie oude land
arbeidersorganisaties samenwerken, om 
straks in één publiek-rechtelijk lichaam 
gezamenlijk de belangen van den land
bouw op technisch en sociaal-econo
misch gebied te behartigen. 

In wezen is dit een omwenteling, een 
geheel nieuwe organisatievorm. Niet 
meer binnen het raam van den land
bouw een aantal boerenbonden en een 
aantal arbeidersbonden tegenover elkaar, 
— elkaar vaak bekampend —, doch 
één groot lichaam, dat, niet meer in
nerlijk verscheurd, inderdaad met kracht 
voor de algemeene landbouwbelangen 
kan opkomen. Dat is noodig'! Want 
in de jaren, die achter ons liggen, kwa
men handel en industrie zóó sterk naar 
voren, trokken de groote steden (han
del en industrie-centra) zóóveel platte
landers aan, dat de landfjouw maar al 
te vaak als ondergeschikt en minder
waardig werd beschouwd. 

Boeren en landarbeiders, och die wa
ren weinig in aanzien. En wat nog 
erger was, zij werden daarnaar beloond. 
Dat deel van het volksinkomen, hetwelk 
toeviel aan de landbouwende bevolking 
was slechts zeer bescheiden, boer zoo
wel als landarbeider werkten hard en 
leefden sober, al te sober vaak. 

Daarom was het hard noodig, dat 
tegenover de opdringende industrie, de 
landbouw als één gesloten blok zijn 
rechten verdedigde. 

De landarbeiders hebben mede door 
hun vakstrijd reeds een flink deel van 
de inkomsten uit den landbouw voor 
zich veroverd. 

Verdere klassenstrijd zou voor heel 
den landbouw, ook voor de arbeiders 
nadeelig kunnen zijn. Immers, de ar
beiders zullen nimmer nog betere ar
beidsvoorwaarden kuninen eischen, wan
neer ook niet de boer redelijk wordt 
beloond. Samen met den boer verzorgt 
de landarbeider den grond, opdat zij 
vruchtbaar worde, samen met den boer 
oogst hij, zoo God het wil, het kostelijk 
voedsel voor mensch en dier. 

Het is het goed recht van boer, 
zoowel als landarbeider, dat zij voor 
hun zwaren, noesten arbeid een zeer 
redelijk loon ontvangen. 

Samen moeten boer en 'arbeider zaaien 
zoowel als oogsten, alles op zijn tijd, 
daarbij afhankelijk van weer en wind. 
En wanneer daar geen goede samen
werking is, wanneer de arbeider geen 
besef meer heeft van wat het boer 
zijn vraagt van den mensch en voor 
hem beteekent, dan zal het werk stag-
neeren en de oogst vaak omkomen. Dat 
ervaren wij polderbewoners, die al jaren 
werken met onderduikers, stedelingen 
en N.S.B.-ers, dagelijks. 

De boer heeft arbeiders noodig, die 
hun vak verstaan en weten wat de 
landbouw is. 

Die bereid zijn naast den boer ver
antwoordelijk en met kennis van za
ken hei werk op de boerderij te ver
richten. De bekende versregel „En de 
boer, hij ploegde voort", geldt niet alleen 
voor den boer, maar moet ook voor 
den landarbeider gelden. 

|De arbeider heeft naast den boer 
ook de plicht tot- en draagt mee de 
verantwoordelijkheid voor het zoo goed 

Stemmen uit den polder 

ARBEIDERS VRAGEN OM MEER ONTSPANNING! 

D. v. d. B., een kampbewoner van 
Lemstervaart Oost, schrijft ons over de 
weinige ontspanning en ontwikkeling in 
de kampen in den polder. Hij doet 
zulks naar aanleiding van ons artikel 
over den oogst in het nummer van 10 
Augustus, waarin wordt medegedeeld, 
dat verschillende oogstvrijwilligers uit 
de groote steden teleurgesteld naar huis 
zijn teruggekeerd. 

De ware reden. 

Zij zouden hebben verklaard, aldus 
schrijft v, d. B„ dat zij zeer zijn teleur
gesteld, omdat in den Noordoostpolder 
van vroeg in den morgen tot laat in 
den avond zwaar werk wordt verricht. 
Maar dat is niet de oorzaak van hun 
verdwijnen; de ondergrond ligt dieper. 

De geschoolde zoo min als de onge
schoolde arbeiders zien tegen zwaar 
werk of langen arbeid op. Zij zijn niet ar-
beidsschuw. De hoofdoorzaak is anders. 
Daar is bij de Directie al meerdere ma
len op gewezen, maar tot nu toe zon
der resultaat. 

De menschen, die zich vol goeden 
moed melden voor oogst en wegen
b o u w  i n  d e n  N o c r d o o s t p o l d c r ,  c m -
dat zij willen medewerken aan den 
opbouw van ons land, zich willen 
inzetten voor het algemeen belang 
en oog hebben voor het nijpende 
ïevenemiddelenvraagstuk, komen na 
hun dagtaak in het kamp, gaan dan 
eten (het eten is goed en smaakt 
voortreffelijk) maar dan? 
Hoe brengen zij den Zaterdagmid
dag en den Zondag door? Zij zijn 
aan hui lot overgelaten en moeten 
maar zien, den avond of den d g 
dóór te komen! 

Zij, die hun huis en haard achter
lieten, hun huiselijk verkeer opofferden, 
worden gedwongen, in ongezellige can-
tines rond te hangen. Want niets is er 
voor hen te doen. Ontspanning is er 
niet; ontwikkeling is niet mogelijk, om
dat er geen boeken zijn. Ik zag jongens, 
die uit verveling baldadigheden gingen 
doen. 

En verschillenden gaan naar bed om 
den tijd te dooden; den volgenden mor
gen vangen zij, zonder dat zij eenige 
ontspanning hebben gehad, het zware 
werk weer aan. Jonge arbeiders wor
den in deze kampen zoowel moreel 
als geestelijk afgestompt. 

Waarom geem lezingen gehouden 
of deze menschen in de gelegenheid 
gesteld, huisvlijt te beoefenen? Weet 
de Directie, weten zij, die na hun 
dagtaak in gezelligen huiselijken 
kring verkeeren, wat het zeggen wil, 
een langen avond, een Zaterdag
middag of een Zondag door te 
brengen in een omgeving, waar 
men van de buitenwereld is afge
sloten? 

De arbeiders, die om de vier weken 
naar huis gaan, keeren na hun perio
diek verlof met tegenzin naar de rim
boe terug. Alles stuit hen tegen de 
borst. 

Verandering gewenscht. 
De oude vormen hebben afgedaan. 

De tijden van werken en slapen zon
der meer zijn voorbij. Met beloften 
als „Het zal wel beter worden" zijn 
de arbeiders niet geholpen. De Directie 
dient niet alleen te zorgen voor de 
cultuurtechnische werken, maar zij is 
ook verantwoordelijk voor het moreel 
en den geest van hen die den grond 
bewerken. Zij dient er aan mede te 
werken, dat de liefde voor het werk 
blijft bestaan. 

Wij, arbeiders, kennen onze plichten, 
maar wij zullen ook staan op onze 
rechten! Wij -wenschen een mensch-
waardig bestaan, geen kluizenaarsle
ven in kampen. Het eten en de ligging 
zijn over het algemeen niet slecht (een 
enkele uitzondering daargelaten) maar 
van eten alleen kan men niet leven. 

Daarom een verzoek aan U, Directie 
van den Noordoostpolder. Bezoek zelf, 
na afloop van de dagtaak, eens de 
verschillende kampen, welke zijn in
gericht voor het onderbrengen van ar
beiders, werkzaam in den Noordoost-
polder. Leg Uw öor eens te luisteren 
bij verschillende arbeiders, opdat gij 
zelf hoort en weet, welke geest er in 
die kampen heerscht. Laat U nu eens 
niet inlichten door Uw ambtenaren, maar 
zoek zelf contact met de arbeiders. 

Laat het U eens ernst zijn, vele wan
toestanden op te heffen door weder-
zijdsch overleg, waardoor vele onbil
lijkheden, onheil en gekanker kunnen 
worden weggenomen. 

Als in wederzijdsch vertrouwen, met 
opheffing van de bureaucratie, het goede 
wordt gezocht en nagestreefd, dan zal in 
de toekomst geen enkele geschoolde of 
ongeschoolde werkkracht de beenen ne
men, omdat hij dan kan zeggen: „In den 
Ncordoostpolder is het prettig werken!" 

In het  
Stroomt hei gaven, groot en klein. 

mogelijk verzorgen en oogsten der ge
wassen. Zij, de ons door God gegeven 
eerste levensbehoeften voor mensch' en 
dier, zij mogen niet rotten op de velden 
als het den mensch mogelijk is dat te 
voorkomen. Daarmee schiet men te 
kort in zijn taak in de wereld en is 
men niet verantwoordelijk tegenover een 
hooger gezag. 

De klassenstrijd is dus vanuit idieel 
zoowel als zakelijk oogpunt zeker voor 
den landbouw uit den booze! 

Doch dat mag voor den boer geen 
motief zijn om zijn ondergeschikten te
kort te doen. 

De boer zal opnieuw, als eenmaal, 
zich ook verantwoordelijk moeten voelen 
voor het wel en wee van zijn arbeiders. 
Dat kan niet meer, in dit stadjum der 
wereldgeschiedenis, in een min of meer 
fèodalen vorm. Daar is een nieuwe 
vorm noodig om den band te leggen 
tusschen boer en landarbeider en voor
al niet minder tusschen bodembewerker 
en bodem(bedrijf). 

Vanuit deze gedachte ontspringt 
het streven naar samenwerking van, 
naar gemeenschappelijk werken .voor 
de eendere zaak. 

Slechts samen in onderling overleg 
en begrip zullen ze de beste resultaten 
op het bedrijf kunnnen bereiken en 
slechts samen zullen ze voldoende de 
belangen en rechten van den landbouw 
kunnen verdedigen. 

Alle verdere onderlinge tegenstellin
gen en verschilpunten zijn daaraan on
dergeschikt, moeten dat zijn! En zoo 
zullen dan ook loongeschillen, kvvestie's 
van arbeidsduur e.d. steeds opgelost 
moeten worden in onderling overleg, al 
dan niet met arbitrale hulp. 

In dit licht staat het .werk voor de 
Stichting van den Landbouw1, staat ook 

het werk van de landbouwcommissie in 
den Noordoostpolder. 

Wij, jonge voortvarende poldermen-
schen, die nuchter staan in de realiteit 
teit van het leven, die ons hier een toe
komst moeten en willen veroveren, wij 
willen niet opnieuw in de fouten van 
de oude generatie vervallen. Neen, wij 
willen eeren wat zij ons aan goeds en 
schoons nalieten, maar wij willen ver
beteren wat verkeerd was. 

Dus geen verdeeldheid, geen ver
splintering van krachten op zakelijk ge
bied, waar die zeker niet nooddg is, 
maar samen de hand aan den ploeg 
slaan, samen zorgen dat deze polder 
niet alleen ontgonnen, maar ook goed 
ontgonnen wordt, samen zorgen, dat 
straks en zoo spoedig mogelijk de boer
derijen en dorpen bewoonbaar, de gron
den bewerkbaar en vruchtdragend zullen 
zijn. 

Samen bouwen aan een poldergemeen
schap, die werkelijk gemeenschap hee-
ten mag en een rijk en breed geestelijk 
cultureel leven biedt. 

Hier ligt de taak van de landbouw
commissie, op deze dingen zal zij zjch 
moeten bezinnen en leiding en voor
lichting geven. ' -

Het is een groote, doch moeilijke en 
/eer verantwoordelijke taak. Doet zij 
haar werk goed, dan zal het in de 
toekomst vele en schoone vruchten af
werpen voor den polder en zijn bewo
ners en uiteindelijk voor heel ons volk. 

Daarom is het noodig, dat het volle 
licht op dit werk valt, dat een ieder 
zich bezint op de beteekenis van dat 
werk en het naar beste krachten steunt. 
Laten we hopen, dat het waard zal 
zijn in het volle licht te staan om 
aldus een zegen te zijn voor den polder. 

C. EGAS. 

Gaat de H.A.R.K. door de  
Dan komt er heel wat van de zolder. 

Ingezonden Stukken 
Het „Waarheid"-artikel. 

Ter vermijding van misverstanden, 
welke zouden kunnen ontstaan door 
het artikel in „de Waarheid", overge
nomen in „de Nooirdoostpolder" van 
Vrijdag 17 Augustus j.1. wordt het 
volgende medegedeeld. 

In de eerste plaats zij medegedeeld!, 
dat de meening van de redactie van „de 
Waarheid", dat bij verlof uit een werk
kamp in den Noordoostpolder in het 
geheel niet in de voeding van den ver
lofganger werd voorzien, onjuist is. De 
kwestie heeft zich alsvolgt ontwikkeld. 

De afgifte van rantsoenkaarten, welke 
voorheen werden uitgereikt bij verlof 
uit het kamp, werd op 30 April j.1. 
door het CDK stopgezet. In plaats 
hiervan moest volgens beslissing van 
het CDK worden uitgereikt: 

a. bij kort verlof (bijv. 2, 3 en 4 da
gen) de voeding in natura; 

b. bij langer verlof het formulier 
MD 112—04-27 plus ontslagbewijs, 
waarop betrokkene zijn stamkaart en 
bonkaart(en) kon terugontvangen. 

De zeer groote bezwaren, welke aan 
deze regeling kleefden werden door mij 
onmiddellijk onder de aandacht van hei 
CDK gebracht, terwijl getijktijdig door 
mij een regeling werd voorgesteld, welke 
m.i. beter zou werken, al was zij >coik 
niet ideaal. Het CDK kon deze regeling 
echter niet goedkeuren. 

Toen eind Juni d.a.v. de reismoge
lijkheden beter werden en het aantal 
verlofgangers steeg, wendde ik mij we
derom tot Ket CDK met het zeffde 
voorstel ten einde een betere regeling te 
verkrijgen. Het werd toen in overweging 
genomen doch de beslissing bleef' uit tot 
na de verschijning van een desbetreffend 
artikel in „de Waarheid" van 26 Juli 
1945. Toen moest met spoed de door 
mij voorgestelde regeling worden toege
past. 

Bij deze regeling wordt aan eer. ver
lofganger een z.g. verlof bewijs uitge
mikt, waarop hij bij den distribut»»-
dienst van zijn (tijdelijke) verblijfplaats 
bonnen kan verkrijgen. 

Deze regeling, welke ook niet ideaal 
is, is echter de beste, welke in de hui
dige omstandigheden en na overwe
ging van alle factoren kon worden be
reikt. 

De Leider van den Distributiedienst 
„de Noordoostelijke Polder", 

Keuris. 

Plaatselijk H.A.R.K.-comité 
voor de Noordoostelijke Polder. 

In ons midden (3) 

Oranje 

De oorlog heeft duizenden landge
noten verbijsterend zwaar getroffen. Ve
len missen de allernoodzakelijkste meu
belen en gebruiksvoorwerpen. Het is 
onmogelijk al het leed der oorlogs
slachtoffers te beschrijven of te ver
zachten; de Nationale Hulp Actie Rode 
Kruis (H.A.R.K.) heeft echter een actie 
op touw gezet om zoveel mogelijk gel
den en goederen voor de getroffenen 
in te zamelen. Dit zeer sympatieke stre
ven is overal in het land met enthousi
asme ontvangen en de' gelukkigen, aan 
wie de oorlog weinig of geen schade 
heeft bezorgd, geven meer, dan men 
na 5 jaar oorlog zou durven ver
wachten. 

Het Plaatselijk H.A.R.K.-coimité voor 
de Noordoostelijke Polder meent daar
om, dat de Poldertiewoners, die in de 
omstandigheid verkeren, dat ze gedu
rende de afgelopen jaren geen honger 
en vernieling hebben gekend zeer zeker 

en steentje willen bijdragen. 
Ingezameld wordt alles, wat op eni

gerlei wijze in huis of bedrijf te ge
bruiken is, als huisraad, tafelgerei, kle
ding, dekking, schoeisel, gereedschap
pen, glaswerk enz. enz., benevens gel
den. 

Daar de kampbewoners waarschijn-
b'ijk geen goederen zullen kunnen mis
sen, zal van hen een geldelijke bij
drage zeer op prijs gesteld worden. In 
de kampen zullen dezer dagen lijsten 
circuleren, waarop kan worden inge
tekend. 

Ook aan de vaste bevolking zullen 
lijsten ter tekening worden aangeboden. 

Wie goederen beschikbaar wil stel
len, wordt verzocht gebruik te maken 
van het in dit nummer afgedrukte in-
vulformulier. Na ontvangst van Uw op
gave zullen de goederen bij U worden 
afgehaald. 

Polderbewoners laten wij een goed 
figuur slaan en deze actie maken tot 
een groot succes. 

Vele kleintjes maken blijde ge
zichten. 

Het Plaatselijk H.A.R.K.-comité. 

Dit is de week van Oranje. Dit is 
de week der eensgezindheid. Beteekent 
daarom Oranje: eensgezindheid? 

Men zou het hopen. Maar hoe het ook 
zij, wij vieren feest. Wij vieren feest met 
elkander. Nu ja, ieder dorp heeft op 
zich zelf een eigen feestcommissie, maar 
er is één kleur, die alles in hetzelfde 
stralende licht zet: Oranje. We vallen 
nu niet op door speldjes en emblemen 
van velerlei variatie, die ons schejden 
naar politiek en geloof, we' hebben alle
maal dat eene insigne, dat ©ene on-
derscheidingsteeken: Oranje! En het is 
dat Oranje, dat ons naar het uiterlijk 
bindt. 

Oranjeweek. Er zijn dorpen, die Maan
dag of Dinsdag al Koninginnedag heb
ben, om de inwoners niet aan de ver
leiding bloot te stellen, naar een ander 
dorp te gaan, waar méér menschep 
wonen, waar méér geld is, waar dus 
grooter feest wordt gevierd. 

Wat doet het er toe? De heele week 
is één vreugde-roes, één Oranje-roes 
(helaas — zuchten velen — géén Oran-
jebitter-roes)! 

Wat doet het er toe, dat een deel 
van den polder „naar huis" is en daar 
feest viert? Het is immers overal feest? 
Een avonturier kan in deze week zwer
ven van dorp naar stad; hij ziet overal 
vlaggen, hij hoor overal muziek, hij 
ziet overal blijde menschen en overal... 
Oranje! 

Er heerscht verdeeldheid in ons mid
den. Politieke en godsdienstige over
tuigingen botsen als voorheen. Maar 
in deze week kunnen we iets leeren. 
Als we naast de feestvreugde ook in 
ons hart iets hebben, dat even tol 
overdenking stemt. Als we even be
seffen, dat we het feest van Oranje vie
ren. Oranje, dat zoo nauw aan Ne
derland is verbonden. Dat eeuwen lang 
één met ons land is geweest, er vooir 
heeft gestreden, er voor heeft geofferd. 
In dit feest eeren we Oranje, eeren we 
onze Koningin, eeren we Haér, die 
ondanks uiterlijke scheiding als een 
Oranjetelg bleef leven in het hatft van 
het volk. 

En als wij allen die zelfde onder
scheiding, het Oranje, dragen, dan moe
ten we beseffen, dat in de feestvreugde 
Oranjje ons bindt. En dat het ons 
moet binden na het feest, ons het besef 
moet geven dat wij onder Oranje één 
volk zijn! 

Oranjje moet ons binden, ja. Niet 
als een symbool, maar als een werke
lijkheid. P. G. 

M 

MARKNESSE. Vrijdag 17 Augustus 
werd hier weer een cabaretavond voor 
de bewakingstroepen gehouden in kamp 
II; een en ander was voorbereid door 
de heeren C. Siebel en T. H. Schemkes. 
De uitvoering was voor een ieder toe
gankelijk en zelfs bestond het plan, 
de niet tot de bewakingstroepen behoo-
rende kampbewoners te laten optreden. 
Wegens te korte voorbereiding lieten 
deze helaas verstek gaan. 

Niettemin werd het programma een 
succes. Hiertoe djioeg in de eerste plaats 
bij het optreden van C. Siebel als de 
„Zingende zeeman". Ook de conféren
cier van der Wielen wist de aanwezigen 
te amuseeren. Johnny Kreeftmeijer zong 
een zeei origineel liedje, dat gemaakt 
was door vijf N.B.S.-ers. Bennie Se-
venter droeg een gevoelig liedje over de 
hongerperiode in het westen voor. 

De „melody-sellers", onder leiding 
van Win Heins, namen zoowel gedu
rende de uitvoering als tijdens het bal 
het muzikale gedeelte voor hun reke
ning. Comp. commandant van Dijk stel
de de prijzen voor de verloting be
schikbaar. 

Tournee Jan Lemaire afgelast. 
ENS. De tournee, welke Jan Lemaire 

en zijn gezelschapje voor de Cultu-
reele Commissie langs de kampen zou
den maken, is wel zeer spoedig en zeer 
onverwacht geëindigd. 

Na het (overigens zeer succesvol) 
optreden in de kampen Ramspol, Ens 
en Enservaart is zijn tournee, op last 
van de autoriteiten, verder afgelast. Ver
der is gebleken, dat de Eereraad voor 
het tooneel hem, wegens zijn houding 
tijdens de bezetting, voor den tijd van 
tien jaar van in het openbaar optreden 
heeft uitgesloten. 



Kerknieuws

Bommenregen van Ju 88's AFRIKA - LANDING

Heldhaftige Hollandsche kapitein redt zijn schip van den ondergang

Officieele Publicaties

Feestcommissie opgericht. 
EMMELOORD. Alhier is een feest

commissie opgericht, welke een kalen
derjaar in functie zal blijven. In Januari 
1946 zal er opnieuw een bestuur geko
zen worden. Thans hebben zitting de 
heeren J. H. Jansen, voorz., H. Loof, 
secr., F. Feitsma, penningm., A. Mo
lenberg en D. A. Zwart. Als adviseerend 
en medewerkend lid is nog benoemd 
de heer O. C. v. d. Veen. 

Men hoopt, dat in andere deefen van 
den polder hetzelfde zal gebeuren, opdat 
bij groote festiviteiten voor den ge-
heelen polder direct contact kan wor
den gelegd. 

Sport in 't nieuwe land 
Sportclub Emmeloord. 

Zaterdagmiddag was V.V.C. (V.-hove) 
de gast van ons elftal. Al spoedig bleek, 
dat Emmeloord dezen wedstrijd zou 
verliezen daar Vollenhove een veel be
ter geheel vormde met spil, midvoor en 
keeper als uitblinkers. Ging de rust in 
met een 0—5 voorsprong, de eindstand 
was 1—13 in 't voordeel van Vollen
hove. 

Emmeloord zal, wil het betere resul
taten bereiken, zeker ernst van de trai
ning moeten maken. Alle spelers dienen 
des Woensdagavonds op 'tveld aanwe
zig te zijn. 

Zondagmiddag ontving ons korfbal
twaalftal D.W.S. uit Blankenham. In 
een spannenden wedstrijd wist D.W.S. 
de 2—0 voorsprong van Emmeloord 
te niet te doen en tenslotte met 2—3 
verdiend te winnen. Vooral de D.W.S.-
dames waren beter dan de onze en dit 
gaf wel den doorslag. 

Bij Emmeloord was het le aanvalsvak 
het beste van 'tveld. 

Predikbeurten op Zondag 2 Sept. 
Ned. Herv. Kefk: Schoterbrug, 10 

uur v.m., Ds. H. van Koningsveld. 
Lemmer; Marknesse, 6.30 uur Ds. W. 
Leegsma; Marknesse Zuid, 8 uur Ds. 
W. Leegsma; Emmeloord, 5 uur D. 
M. Jalink. 

Geref. Kerk. Emmeloord, 10 uur en 
3 uur Ds. P. de Jong. 

Beroepen. 
Beroepen naar de Ned. Herv. ge

meente Noordoostpolder Cand. D. M. 
Jalink, standplaats Marknesse. Hij heeft 
dit beroep aangenomen. 

DUIKMEMOIRES 

Traag kroop het morgenlicht on
ze kamer binnen en belichte flauw
tjes de rij kribben aan de overzijde 
van onze kampkamer. 

Ergens ver weg rumoerde een 
wekker op een andere kamer. Naast 
ons vermeed iemand zich in schijn
baar eeuwigdurende hoestbuien. 

Een nieuwe dag stond voor de 
boeg. Stuk voor stuk kwamen de 
eerst roerlooze figuren op de kribben 
overeind. 

Om dan recht-op zittend elkaar 
enkele oogenblikken glazig aan te 
gapen na een lusteloos „móge". 

„Regent het?" 
Nu wisten we tenminste, dat onze 

Benjjamin, Henkie, ook wakker was. 
„Ook goeie morgen; nee, sta maar 

op, aardworm", luidde 't antwoord 
op dezen gebruikelijken ochtendgroet 
van onzen vriend Henk. 

Hij kwam overeind en tuurde naar 
buiten. „Maar d'r is een vlotte kans 
op!" konstateerde hij en kwam 
hoopvol z'n bed uit. 

• Ja, onder de kraan!1" 
Henkie had belang bij regen. Drie 

weken als grondwerker in den pol
der hadden den regen tot z'n groot
sten vriend en bondgenoot gemaakt. 

„Regenverlet!!" 
Hij kon het uitspreken alsof de 

zoetste gedachten hem vervulden. 

Zoo toog Henkie ook deze maal 
in den grauwen morgen weg; flui
tend, want er was kans op regen! 

Maar 's avonds precies na werk
tijd kwam die regen pas, met stroo
men! En toen we een uur later 
rond de stamppot zaten was Hen-
kie'sjjlaats nog leeg. 

„Moest een boodschap doen voor 
den uitvoerder, 'heelernaal in Zwar-
terneer! En hij heeft al geen beste 
banden," bracht een ploeggenoot 
ons op de hoogte. 

Toen we naar bed gingen, wisten 
we zeker, dat Henkie een lekke band 
had. En buiten stroomde de regen 
door 

We waren het er roerend over 
eens, dat ie wèl z'n zin had ge
kregen ! 

De meesten hoorden hem een 
half uur later nog de kamer op-
stommelen en mopperend naar de 
kaars zoeken. 

Je hoorde 'em gewoon in z'n 
laarzen soppen, toen hij langs dg 
bedden stapte. 

„Regent het?", kwam een stem 
van een der kribben, waarin op den 
achtergrond een schaterlach om 
doortocht streed. 

En toen regende het op de kamer 
ook! 

Laarzen! v.L. 

Onderstaande reisbeschrijving is ge
maakt door een correspondent van Reu
ter, bestemd voor de Engelsche couran
ten. Hij was aan boord van H.MjT. 
„Marnix van St. Aldegonde". Thans 
vertaald door P. de Jong, die diende 
op genoemd schip als 2e en later als 
lste officier. Hij maakte behalve deze 
invase nog 5 andere mee op dit schip, 
waarna het ten onder ging. 

Door: Reuters Marine Correspondent 
met de NoordAfrikaansche expeditie
macht. Midd.Zee basis, 

Vrijdag 13 Nov. '42. 
Eindelijk veilig van het nerveus, kla

terend geschrei van het constante duik-
bombardement en het fluiten van de 
lucht-torpedo"s, bereikte het groote ge
allieerde troepentransport- en invasie

schip, waarin ik reis, gisteravond onze 
basis het eenige overblijvende schip 
van de vier groote troepenschepen, die 
deelnamen aan de morgenlanding in 
Bougie, 120 mijl ten oosten van Algiers. 

in een groote, alles op alles zettenden 
aanval op ons schip gistermorgen, toen 
wij het hoofddoel waren, nadat onze 
drie zusterschepen gezonken of in 
brand waren geschoten, lieten vijftig 
Duitsche duikbommenwerpers bommen 
regenen, bedoeld voor ons schip, in 
een nachtmerrie van 65 minuten. 

Eeri torpedojager en een afweerschip 
werden tot zinken gebracht, tezamen 
met de genoemde transportschepen, ter
wijl een directe treffer een monitor be
schadigde. 

Ik ben nog in het leven om deze ge
schiedenis te vertellen, omdat ons schip 

werd gered door het voorbeeldige zee
manschap en inzicht van onzen ©ver
beterlijken Hollandschen kapitein, offi
cieren en bemanning en een Britschen 
Lt. Commandant, en het ongelooflijke 
afweervuur dat werd opgejaagd door 
onze heldhaftige kanoniers vanuit hun 
open canonfundaties boven de vrije dek
ken. 

De „Britsche eerste Leger detache-
ment'Mading werd door de Fransche 
autoriteiten zonder slag of stoot toege
laten, doch binnen twee uren na het 
bekendmaken van de Londensche B.B.C. 
radio van de inname der haven, vlogen 
drie-motorige Italiaansche Canto's reeds 
over ons en probeerden van groote 
hoogte een aanval. Een dicht afweer
vuur dreef hen af, doch spoedig hierna 
doken 20 tot 30 Junkers 88 uit de lage 
wolken op de schepen, overal verspreid 
in de baai van Bougie, neer. 

Wordt vervolgd. 

Prijsvraag 
Alle lezers van ons blad kunnen deel

nemen aan de volgende prijsvraag: 
Het geheel bestaat uit 15 letters en is 

iets, dat in den polder over het alge
meen zeer gewaardeerd wordt. 

De letters 13, 7, 2, 15, 6, 11 vormen 
iets, dat een groote rol in het hart 
van menigen polderbewoner speelt. 

13, 1, 8, 6 is helaas aan het voorgaan
de verbonden. 

Een 6, 4, 2, 15 is een weinig sympa
thiek iemand. 

1, 14, 13, 6, 8, 12 is een zeer aan
trekkelijk deel van ons land. 

10, 5, 3, 9, gebruiksvoorwerp. 
Inzendingen moeten 10 September in 

het bezit zijn van Burieau weekblad 
„De Noordoostpolder", Lemmer. On
der de goede oplossers wordt een boek 
verloot. De oplossing en uitslag van 
deze prijsvraag worden bekend gemaakt 
in het nummer van 14 Sept. 

Richtprijzen voor graan. 
Het Hoofdbedrijfsschap voor Akker

bouwproducten maakt bekend, dat de 
richtprijzen voor gerst en haver weder
om zijn verhoogd, zoodat thans de na te 
noemen fichtprijzen, inclusief bewaar-
loon, dienen te worden berekend: tarwe 
f 17.50, rogge f 17.25, gerst f 17.25 ha
ver f 15.—, alle prijzen per 100 k.g. 

De prijzen zijn thans de officieel 
geldende rechtprijzen voor den oogst 
1945, waarin f 0.50 per k.g. bewaarloon 
reeds is opgenomen. Alle vorige richt
prijzen voor graan voor oogst 1945 zijn 
hiermede vervallen. 

BONAANWIJZING 
tijdvak 2-15 September 

Alle noodkaarten 6e serie 
600 200 gr bloem 

250 gr grutterswaren 601 
602 
603 en 604 
605 
606 

607 

100 gr eipoeder 
200 gr suiker 
125 gr jam of stroop 
50 gr vette en 50 gr 

magere kaas 
150 gr zout 

Noodkaarten VIA, 
ABC 650 tm. 655 800 gr 
ABC 656 en 857 400 gr 
ABC 658 250 gr 
ABC 660 100 gr 
ABC 661 125 gr 
ABC 662 en 663 125 gr 
ABC 664 100 gr 
B 665 800 gr 
C 665 H2 gr 

VIB, VIC 
brood 
brood 
peulvruchten 
koffie 
boter 
margarine 
vet 
brood 
(2 fabl.) chocol. 

Noodkaari VID 
D 650 en 651 
D 652 

D 653 
D 654 
D 655 en 656 
D 657 

800 gr brood 
250 gr rijst of kind.m. of 
225 gr kinderbiscuits 
100 gr suiker 
1 1 2  g r  ( 2  f a b l . )  c h o c o l .  
125 gr bofer 
125 gr margarine 

Inlegvellen 
D 14 
E 14 

800 gr brood 
250 gr rijst of kind.m. of 
225 gr kinderbiscuils 

Tabakskaart Q413 
49 2 rts tabak, sig. of sigar. 

De bonnen voor vleesch, 
aardappelen en melk worden 

voortaan per week aangewezen 

De volgende 
geldig tot en 

608 
609, 610 

61 1 
A 667 
B 666 
B 667 
B 668 
C 666 
C 667 
D 658, D 660 

bonnen zijn dus slechts 
met 8 September a s. 

2 liter melk 
lOOgrversch vleesch of 
112 gr vl. of visch in blik 
of 1 rts vleeschwaren 
1 kg aardappelen 
2 kg aardappelen 
1V2 hier melk 
2 kg aardappelen 
1 kg aardappelen 
1 Y2 l'ter melk 
2 kg aardappelen 
2 liter melk 

F. A. OMTA en 
FRn BUURMA 

hebben de eer U kennis te 
geven van hun voorgenomen 
huwelijk, waarvan de voltrek
king zal plaals hebben Don
derdag 6 September a s. 
Kerkelijke bevestiging zol D.V. plaats 

vinden in de Geref. Kerk te Spijk 

(Gr.), door Ds. J. Visscher. 

Vollenhove Ka 1. 
Godlinze B 127 11. 
Toek. adres : Wesfslr. F.mmeloord. 

Gevraagd voor dag of voor 
dag en nacht een flinke 

DIENSTBODE. 
zelfstandig kunnende werken 
Mond. of schrift, aanmelden 
bij C. A. KAMP. Hoofd der 
School te Emmeloord. 

Bedrijfsleider 
Landbouwbedrijf van 60 h.a. 
vraagt Bedrijfsleider. 

Wed. P. TUININERS, 
„Bierthoeve" post Oudemolen 

bij Willemstad (N.Br.) 

Laten liggen in een legerauto 
gaande van Marknesse naar 
Zwolsevaart opVrijdag 27 Juli 
een zakje WASGOED. 
Terugbez. tegen onkosten en 
belooning bij A. VAHL, 
Grafhorsterdijk II—95 IJssel-
muiden of Kamer 20 

Emmeloord II. 

Drukwerk 
voor alle doeleinden 

Fa. F. D. Hoekstra & Zn. 
Balk Tel. 12 

Ged. Handelsmerk „Friesch meisje" 

MELK, BOTER 
en KAAS 

N.V. LIJEMPF, Kuinre 
depot Emmeloord 

Actieve agenten gevraagd 
voor den verkoop van 

Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden 

CENTRAAL ZAADfiUREAU 
fa. A. v.d. Wal te Hoogeveen 

Levensmiddelenbedrijf 

Firma J. ZWART 
Steeds voorraad van 

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

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

Of ge landbouwer zijt of win
kelier, fabrikant dan wel ren
tenier, - de behartiging Uwer 
financieële belangen kunt U 
overlaten aan 

Amsferdamsche 
Bank N.V. 

B i j k a n t o o r  L E M M E R .  

Ooöp. Boerenleenbank 
„Ooslerzee" 

Aangesloten bij de Coöp. 

Centr. Raiffeisenbank, Utrecht 

Eiken Maandag van 10V2-11 Va 

uur in 

Hotel Boersma te Lemmer. 

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

N.V. Basalt en Bouwstoffen 

\. II. H. 

te Lemmer 
Kantoor en Opslag Buitenhaven 

Telefoon 106 (thuis 107) 

Uw 
zaak 

voor het leveren van 

alle soorten 

bouwmaterialen 
en 

betonartikelen 

Op hef OUDE LAND 
geniet onze zaak reeds 

jaren bekendheid. 

In het NIEUWE LAND 
hopen we ons een zelfde 

goede reputatie te ver-

verwerven. 

DE JONQ'S 
Stee. ïïlodziitaytriij, 

Langestreek 17 - Tel. 23 

L E M M E R  

SPITS KOLENHANDEL 
. ... .. , is Uw aangewezen adres 

Blokzijl-Marknesse voor de bran(istoffe„bo„ 
Geldig tot 1 September No. 44 B.V. 

Voor de bewoners van den 
NOORD-OOSTPOLDER 

is in de omgeving van Lemmer 

SLAGER LAGEVEEN 
de slager oaor Je loebomsl! 
(Schans) 

Coöp. Stoomzuivelfabriek 

,£emö,teAtand' 

te OOSTERZEE 

Levert prima 

holer, Laas 

Ibproduch en mei en 

T e l e r s  v a n  V l a s  
in den Noordoosfpoider 
worden verzocht zich voor 
de aizet van hun producten 
fe wenden fot de N. V. 
NoordNederlandsche 
Vlasindustrie, gevestigd 
te LEEUWARDEN. Wijbr. 
de Geeststr. 30, tel. 3895 

Fabrieken te Dronrijp en 
Hijlaard. 

Ook voor den N.O. P. moet 
het devies straks gelden : naar 

H. N. v. Schoot 
LEMMER naast Postkantoor 

Om Manufacturen, 
Confectie, Bedden, 
Dekens en Meubelen 

Ui! Utat heb- id ttkk&h, qeyetm 

in Restaurant „De Poort van Kleef" 
eft.... fyo-ndfi bon! 

Oudestraat 122 (hoek Plantage) - KAMPEN 
G. J. STAPPENBELD 

Uo-oJitoopiq, u-an 12 tol 2 uwi 

w-aMne iunck 

Al hebben wij thans nog niets aan te bieden, 

toch hopen wij U zo spoedig mogelijk 

als voorheen van ^cdoetien te voorzien! 

Schoenhandel en Reparatieinrichting, 
Bierkade -BLOKZIJL 

VREDESPRODUCTIE Oorlogsproductie 

Laat U inschrijven voor een 

Luchtbandenwagen of Electr. Afrastering 

L. Miedema - Winsum (Fr.) 
Tel. 206 (K 5173) 

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 Wol «Ie 
SLAGERIJ - KUINRE 

Ons Brood 
is reeds in den polder bekend 

9n de to-ekomót 
hopen we een flink deel 
van het nieuwe land van 
onze bakkerij-producten 
te voorzien. 

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

Officieeie publicatie van den Distributiedienst 
De Noordoostelijkepolder. 

Na-uitreiking Inlegvellen GA-GE 508 
en Noodkaarten 6e serie. 

Voor hen, die de bovengenoemde bescheiden nog niet 
hebben afgehaald, bestaat alsnog gelegenheid tot alhaling 
aan het bijkantoor te Emmeloord op Donderdag 30 Au
gustus a.s. van 11 —12 uur v.m. 
Toezending kan in de week van 27 Aug.— 1 Sept. 194-5 
alleen geschieden voor zoover de verdere werkzaamheden 
dit toelaten. 
Kampen, 29 Aug. 1945. De Leider van bovengen, dienst, 

KEURIS. 

Plaatselijk H.A.R.K.-comité v.d. Noordoostel. Polder 
Naar aanleiding van het H.A.R.K.-bericht in dit blad verzoekt 

Ondergetekende 

Adres : 

bij hem beschikbare H A R.K.-goederen af fe halen. 

Verzoeke invulling en opzending (eventueel per polder
b o d e )  a a n  h e t  s e c r e t a r i a a t  v a n  h e t  P l a a t s e l i j k  H . A . R . K . -
Comité, Zuidstraat 34, Emmeloord. 

VISCH uit de Rookerij van 
Fa. Wed. W. Scheffer & Zn. 
Telefoon 34 — Schans — 

0$aart>orgl 'II prima bcvalileil 

L E M M E R  

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 

AKIE LIJN 
ïPiemkoterihandet, EmmetooJid 

Het aangewezen adres voor Uw BRANDSTOFFN. Zoo

wel voor. INDUSTRIE als HUISHOUDELIJK GEBRUIK 

Brengi ons Uw 

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

Firma W. I. VAN DEN BERG, Lemmer 


