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De andere kant
Het Provinciaal Commissariaat voor
Overijssel heeft dezer dagen het volgende
bekend gemaakt:
„In de te Enschede verschijnende bladen
„Het Parool", „Het Vrije Volk" en „De
Waarheid" van 6 dezer, verschenen hoofd
artikelen resp. onder het hoofd „De we
genbouwers Reef vrij;?" „Zoo niet" en
„Schoon Schip", waarin scherp werd ge
protesteerd tegen de vrijlating van twee
firmanten van de firma Reef te Oldenzaal,
die op last van het Militair Gezag op ver
moeden van collaboratie waren gedeti
neerd.
In deze artikelen wordt gesproken over
„een kliek", „invloeden" resp. „geheim
zinnige machten", welke genoemde per
sonen zouden beschermen. Het is op dit
punt, dat opheldering noodzakelijk is.
De bovenbedoelde aannemers Reef zijn
,op last van den Militairen Commissaris
voor de provincie Overijssel uit hun deten
tie ontslagen op dringend verzoek van
de contact-commissie van de illegaliteit
voor de provincie Overijssel, die van mee
ning was, dat de verdiensten van genoem
de aannemers in de illegaliteit van dien
aard waren, dat langere detentie een on
recht zoiti zijn. Daarenboven 'is komen
vast te staan, dat reeds in 1941 de firma
Reef van Duitsche zijde wegens onvol
doende uitvoering der werkzaamheden van
verder werken voor Duitsche
rekening
werd uitgesloten. Zulks geschiedde in een
tijd, gedurende welke de Duitsche wapenen
nog onoverwinnelijk schenen. De algiemeene richtlijn is, dat in de gevallen, die
in dien tijd kennelijk niet uit zucht naar
gewin van de dwalingen huns weegs zijn
teruggekeerd en het verzet actief steun
den voor voorlcopige vrijlating in aanmer
king kunnen komen.
Het ontslag uit de detentie brengt in
geenen deele mee, dat ook maar in eanigerlei mate wordt vooruitgelopen op het
door het tribunaal te vellen oordeel, terwijl
ook het beheer over de desbetreffende ver
mogens volledig is gehandhaafd.
Vanzelfsprekend kan men van meening
Verschillen in hoeverre de opheffing der
detentie ten aanzien van de aannemers
Reef uit algemeen beleidsoogpunt juist
is dan wel niet en een ieder is vrij', daarop
eritiek uit te oefenen. Van onbekende in
vloeden op dit beleid is echter geen sprake;
trier is uitsluitend gehoord de stem van de
Dfficieele illegaliteit van de provincie Over
ijssel".
De hierboven aangesneden kwestie is
er een, die ook hier en daar in den Noord
oostpolder de gemoederen al eens in be
weging heeft gebracht. Dat het in dat ge
val andere personen betrof, doet niet ter
zake. Het vraagstuk over al of niet vrij'
laten rondleopen van bepaalde aannemers
(ook de wegenbouwers Reef zijn in den
polder bekend) blijft er hetzelfde om.
Het is natuurlijk een zeer radicale op
lossing om aannemers, die voor den vijand
hebben gewerkt, te interneeren. Maar het
wordt ons daarentegen dagelijks duidelij
ker, hoeveel onrechtvaardigheid er bij het
arresteeren van verschillende Nederlanders
js begaan.
Bovendien leert ons de bovenstaande be
kendmaking wel, dat ook deze kwesties
haar „anderen kant" hebben en hoe ge
vaarlijk het kan zijn te licht een onbe
zonnen en ongegrond oordeel uit te spre
ken.
Maar al te vaak hebben we ons in oor
logstijd de vraag moeten stellen: wat
weegt het zwaarst? Werken voor de Duitschers zonder meer was misdaad ten op
zichte van het vaderland. Maar als de
mogelijkheid tot sabotage of tot het ver
richten van illegaal werk op deze wijze
werd aangegrepen? Dan had de kwestie
inderdaad een „anderen kant"!
Of hadden alle Nederlandsche aanne
mers het werk moeten neerleggen ? Off
hadden zij, die verantwoordelijk waren
voor het werk in den polder, niets maar
dan ook niets met de Duitschers te maken
moeten hebben? Had men geen besprekin
gen mogen voeren om te redden wat er te
redden viel?
Misschien niet! Misschien is men te wei
nig radicaal geweest. Maar „de ander^
kant" voert dan ook tpt deze consequentie,
dat zij, die zoo licht oordeelen, zelf wel
terdege „brandschoon" moeten zijn. Dat
zij bijvoorbeeld gaan Ausweis mogen heb
ben geaccepteerd! Want — consequent be
keken — was ook dat een on-vaderlandsche
daad.
Neen, dan hulde aan degenen, die geen
Ausweis van de Duitschers wilden, die op
geen enkele wijze het instituut van den
arbeidsinzet wilden steunen en alles wei
gerden wat er ook maar iets mee te maken
had.
En behoorde men niet tot die con'se-
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Einde van den oogst... begin van den inzaai
Gecombineerde maai- en dorschmachine
De aardappeloogst
Het einde van den oogst is nogi
maar nauwelijks in zicht of... de nieu
we oogst wordt voorbereid. In dezen
tiild van het jaar leert men, dat het
werk nooit stil staat en dat de boer
aldoor in actie moet ziilnj om zijn landgenooten steeds weer van voedsel te
kunnen voorzien.
Ten opzichte van dat werk hebben
allen die in den Noordoostpolder wer
ken een belangrijke taak.
In den afgeloopen oogsttijd heeft men,
dank zij de tusschenkomst van Amerikanen
en Canadeezen, de beschikking gehad over
modern materiaal. Een der laatste aan
winsten arriveerde dezer dagen in de sme
derij voor landbouwwerktuigen te Vollenhove.
Het is een machine, welke men tot nu
toe in den polder niet kende, namelijk een
z.g. „combine". Dat is een gecombineerde
maai- en dorschmachine, welke aangedre
ven en voortbewogen wordt door een zes
cyl. benzinemotor.
Een bijzonderheid van deze machine is
ook, dat de snijhoogte verstelbaar is.
Men kan haar dus zoo stellen, dat slechts
de aren met een zoo kort mogelijk stuk
halm worden gemaaid. Via een transport
rol worden deze dan in de dorschmachine
gevoerd en men kan dan later direct de
graankorrels zóó uit de machine nemen.
Overigens is deze machine te laat aan
gevoerd om nog effectief te kunnen wor
den ingezet. En zoo zien we in den polder
thans hier en daar de dorschkasten nog in
werking en weten we, dat ook op d i e
wijze, al duurt het dan wat langer, de
vrucht van het werk, dat bij den afgeloo
pen oogst werd verzet, zal komen!
Het weer.
Aanvankelijk behoorlijk weer, daarna een
lange tot moedeloosheid stemmende pe
riode van regenachtige en winderige dagen,
tenslotte nog wat zon... zoo is het weer
in dezen oogst zoo ongeveer geweest. Geen
wonder, dat er veel „schot" optrad.

Toelichting op de
textieldistributiemaatregelen.
Ter vermijding van misverstanden en
onnoodige correspondentie lijkt het mij
niet ongewenscht nog een toelichting te
geven op de wijze, waarop in de nieuwe
textielregeling is bepaald, hoe het publiek'
aanvragen voor textielproducten kan in
dienen en hoe de eventueel toe te wijzen
punten in de gewenschte goederen kunnen
worden omgezet.
De aanvragen moeten steeds geschieden
door middel van een volledig en duidelijk
met inkt ingevuld formulier MD 333-06,
waarbij eventueel de noodige bewijstsukken zijti gevoegd. In dit verband wijs ik er
nog op, dat niet volstaan kan worden met
een toelichting van enkele woorden zooals
veelal gebruikelijk is. De uitdrukkingen
„versleten" of „niets meer" zijn wel wat
erg laconiek en absoluut onvoldoende. Ver
der dient steeds in de toelichting te wor
den vermeld hoeveel bruikbare exempla
ren men nog bezit van de kleedingistukken, welke worden aangevraagd.
In de polderkrant van 14 September j.1.
•kan men zien welke aanvragen recht
streeks bij den distributiedienst moeten
worden ingediend en welke bij1 een N.V.H.sub-comité.
IWordt op een aanvrage door den distri
butiedienst gunstig beslist, dan ontvangt
aanvrager de benoodigde punten met een
ontvangstbewijs in duplo. Het origineel
van dit ontvangstbewijs moet direct voor
ontvangst geteekend aan den distributiedienst worden teruggezonden (postbus 29
Kampen). Met de punten en het copieontvangstbewijs moet betrokkene zich wen
den tot een detaillist, die de gewenschte
artikelen in voorraad heeft. Indien de ge
wenschte artikelen kunnen worden geleverd
geeft de detaillist een bereidverkjaringt
af, met een geldigheidsduur van één week.
Deze bereidverklaring moet met de pun
ten en met het daarbijbehoorende copieontvangstbewijs ter waarmerking worden
aangeboden bij» den distriötatiedienst van
[uenteii maar tot de groote massa die van
„nemen en geven" wist, dan hoede men
zich voor al te scherpe eritiek en beseffe
men, dat ook voor de aannemers Reef,
ook voor andere aannemers en ook voor
andere menschen de kwesties een „ande-en kant" hadden.
T.

Van de enkele Warme dagen heeft men
gebruik gemaakt door zoo snel mogelijjk
„alles in de bult te brengen" — en thans
wordt er dan geregeld gedofscht, electrisch en motorisch. Er zijn verschillende
huurdorschbedrijven ingeschakeld.
Aardappelen laat gepoot.
En dan is er na den graanoogst nog
de aardappeloogst. In den polder speelt
de aardappel een minder belangrijke rol
dan de graankorrel, maar toch ... ook de
aardappels moeten er zijn.
En er is voor den aardappeloogst
hard gezwoegd! Vooral in Mei van
dit jaar, toen de aardappelen zoo laat
werden gepoot. Zoo omstreeks Pink
steren kwamen ze in den glrond en
toen moest er heel wat werk worden
verzet.
Nu is het werft zoo ver, dat men de
resultaten kan waarnemen. Die ziito
niet overal even gunstig. Maar toch is
gebleken, dat, al is men dan door
moeilijke omstandigheden laat, er door
hard aanpakken nog wel iets valt te
bereiken.
Zoo heeft men thans in bepaalde deelen
van den polder al weer de aardaapeloogst
en dat wijst er op, dat de herfst in het
land is.
Herfst.
Ja, het wordt herfst in den polder. De
dagen worden korter en liet wordt kouder
op het land. We hebben de zomerzon te
weinig gezien ... zullen we nog van herfst
zon genieten?
Doch hoe het ook zij ... we gaan
den winter tegemoet,.
En in deze vaak zoo trieste September
dagen gaat de ploeger door de landen
en ontvangt de grond het zaad. Beloften
voor een oogst, die nog ver is. Het kool
zaad is gezaaid, maar er zal een winter
over den polder gaan eer het helle geel
ons oog zal bekooren.
Er zal een winter over den polder gaan
— en in den poldergrond zal hét zaad
ontkiemen en het nieuwe leven bewaard
blijven tot een nieuwe lente het doet
ontluiken.
den plaats waar de detaillist woont. Woont
hij in Lemmer, dan gaat men naar den
distributiedienst Lemmer.
Het kan voorkomen, dat deze distributiediensten slechts een gedeelte van den dag
voor waarmerking van bereidverklaringen
open zijn. Bijv. alleen des middags van
2—4 uur. Indien men aantoont, dat men
afkomstig is uit den N.O.P. met zijn slech
te reismogelijkheden, twijfel ik er niet aan,
dat men ook buiten de vastgestelde uren
geholpen wordt. Het spreekt echter van
zelf, dat men bijv. om 12.45 uur weinig of
geen kans maakt. Het zelfde is het geval
om 6 uur n.m. Op deze uren is practisch
geen kantoor meer open.
Met de gewaarmerkte bereidverklaring
(thans vergunning) pl. punten gaat men
wederom naar den betrokken detaillist, die
daarop de artikelen aflevert.
De gang van zaken is dus in het kort
als volgt: aanvrager — distributiedienst
van aanvrager (of N.V.H.) — detaillist —
distributiedienst van detaillist — detaillist
— aanvrager.
Kampen, 17 September 1945.
De leider van den distributiedienst N.O.P.,
Keuris.

Dienst van de Zuiderzeewerken
Bekendmaking.
Hei ligt in de bedoeling, het peil van de
tweede polderafdeeling van den Noord
oostpolder met ingang van 15 September
te verlagen van 4.50 m. —N.A.P. tot 5.70
m. —N.A.P. en daarna het peil in deze
afdeeling te handhaven op 5.70 m. —N.A.P.
Het peil in de eerste poljderafdeeling
blijft gehandhaafd op 4.50 m. —N.A.P.
Vollenhove, 11 Sept. 1945.
De eerstaanwezend
ingenieur b.d. Zuiderzeewerken,
K. A. Bazlen.
Publicatie.
De tijdelijke afdammingen in de Ruttjensche-, Wester-, Espeier- en Urkervaart
zijn thans geheel opgeruimd, zoodat de
scheepvaart weer normaal kan plaats vin
den.
De dam te Marknesse, welke de eerste
en tweede polderafdeeling scheidt, blijft
definitief gesloten.
Vollenhove, 14 Sept. 1945.
De eerstaanwezend
ingenieur b.d. Zuiderzeewerken,
K. A. Bazlen.

De grond,
waarop wij werken

Alles voor redactie en admini
stratie naar: Bureau Weekblad
.De Noordoostpolder", Lemmer
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Schaken en biljarten.

Nu de avonden weldra langer zullen
Den vorigen keer heb ik iets verteld over
den ondergrond, over 't diluvium en 't allu- worden en de vroeger invallende duister
vium, en eindigde met de belofte, dat ik nis een beletsel zal zijn om 's avonds sport
iets zou vertellen over 't ontstaan van de in de buitenlucht te beoefenen, zullen vele
Zuiderzee. „Sizzen is neat, mar dwaen is sportliefhebbers, behalve dan 's Zaterdags
in ding", en deze welhaast i afgezaagde of 's Zondags, zich dus binnenshuis willen
uitdrukking is stellig van toepassing op dit ontspannen. Hoewel de vraag rijst, in hoe
onderwerp. Want als wij terugblikken in verre schaken en biljarten onder sport
't grijze verleden, dan zien wij in de histo gerekend kunnen worden, mogen ze zeker
rie vooral over dit gedeelte van ons land onder deze rubriek behandeld en aanbevo
niet alleen hangen 't schemerdonker der len worden om den komenden winter in
oude tijden, maar boven dit terrein van ruimer kring te worden beoefend.
Het schaken, dat vooral geweldig in
poele!n en plassen hangt over 'tsompige
land een grijze, grauwe nevel, waarin' populariteit is toegenomen sinds den strijd
de historicus niet vermocht door te drin om het wereldkampioenschap tusschen Euwe
en Aljechin, is een spel dat vraagt om!
gen.
Wanneer ik daarvan iets zal vertellen, inzicht, combinatie- en concentratie-ver"
denk ik aan den kastelein van een mijner mogen, eigenschappen die ook voor het
vorige standplaatsen, die wij! als jonge dagelijksch bestaan van bijzonder belang
onderwijzers bij onzen gang naar school zijn. De beoefening van het schaken maakt
moesten passeeren, waarbij1 hij dan vaak den mensch tevens gehjeel los van zij'n
zei: „Soa, scil' jirnme se mar hwer hwet dagelijksche beslommeringen en geeft dus
wysmeitsje!" Als ik ten opzichte van dit ontspanning in ruimeren zin. Er zijn echter
onderwerp iets vertel, dat, niet geheel nog teveel lieden die meenen dat het scha
„strookt" met de waarheid, gelieve dan ken voor hen veel te moeilijk is om er
de oorzaak daarvan te zoeken bij' de vaak mee te gaan beginnen. Laten zij het eens
troebele bronnen, waaruit geput moest probeeren en dan liefst onder leiding van
worden. Is dat zoo heel erg? Er mag' een schaker, die hen de beginselen dui
wel een klein beetje romantiek komen in delijk kan makén.
In Emmeloord heeft de heer P. B. van
't toch al zoo door en door zakelijke leven
Dalfsen, empl. fa. Timmer, kamer 5 - DII,
van den polder!
Hierover zijn de historici 'twel eens, dat zich bereid verklaard leiding te geve'n!
't Zuidelijk deel van de Zuiderzee altijd' aan de aldaar te houden schaakavonden,
waarvoor zeker tal van deelnemers zullen
water is geweest.
Hier volgde 't Flevomeer of 't Meer Al zijn. Willen deze zich met den heer van
mere, dat z'n twee machtige taldcen naar Dalfsen in verbinding stellen, zoodat dan
boven uitstrekte, Oost- en West Flevo, een avond kan worden vastgesteld?
Voor de biljartliefhebbers in Emmeloord
die samen 'teiland Breezand .omvatten
Deze naam „Breezand" is ons bekend is er eveneens goed nieuws. Cantine I al
bij den Afsluitdijk, 't Noordelijk deel be daar komt dezer dagen in het bezit van
stond uit zand, is nog aanwezig onder een „echt" biljart. De cantinehouder, da
den naam Grind, en Middeleeuwsdie oor heer J. Komen, zag gaarne dat hierop goed
konden gewagen hier van de dorpen Grind zal worden gespeeld en wilde dan ooki
en Westerwierum. Winden waaien nu over het spelpeil trachten te verhoogen door
de eenzame zanden, meeuwen krijschien, in clubverband op een .vasten avond in de
waar vroeger kinderstemmen kloiisciv. Het week te gaan oefenen.
Zij die voor een .ernstige biljartsfeer
zuidelijk deel bestond uit veen en is weg
gespoeld. Beide geulen van de voormalige voelen, kunnen zich dus aan Cantine I
West- en Oost-Flevo heeft men bij 't aan- opgeven, waarna zoo spoedig mogelijk kan
Ieggen van den Afsluitdijk nog kunnen re worden begonnen.
Niet alleen in Emmeloord, doch ook in
construeeren.
Oude kronieken vermelden, dat men eens de andere dorps- en kampkernen zal men
met een rafter of dalijb, dit is met eenvon zeker dergelijke avonden op prijs weten te
der of polsstok, kon gaan van Staveren stellen.
Laten de menschen, die hiervoor iets
naar Enkhuizen. Dit zal wel tot 'f rij]
der fabelen behooren, of 'tmoet al ge voelen, eens de handen in elkaar slaan en
het initiatief nemen om ook in hun omge
schied zijn in een uiterst droge periode.
Scheltema schrijft al, dat men met over ving schaak- of biljartavonden te organileveringen voorzichtig moet zijn en oo(k seeren! De heeren cantinehouders zullien
met kroniekschrijvers, die „niet zelden 't daaraan zeker hun medewerking willen
verleenen. Dan zal het mogelijk zijn aan
wonderbare kozen boven 'tware".
het slot van het winterseizoen, bijv. in
Zoo vermelden de oude geschriften:
„Anno 4, midzomer, ontsprong oip't April '46, een tournooi te houden tusschen
Zuid-West van den berg, die men ,,'t Roo- de plaatselijke matadors om het Polderde Clif" noemt, omtrent drie treden van kampioenschap!
Tenslotte zij er nog op gewezen, dat in
daar, eene vuurige vlamme, drie dagen
deze rubriek de uitslagen van week tot
durende.
Anno 155 is daar de vurige put weder week gaarne zullen worden opgenomen.
Av.
open gebroken en brandde zeer vreeselijk,
acht dagen lang", en op een oude afbeel
ding zien wij een draak uit den vuurpoel mits zij zoo nabij de Noordzee gelegjen
opstijgen en in rook en smook omhbpg) waren". Weldra zou de waterwolf gretig,
zweven.
en grimmig z'n grijpende klauwen uit
Kan hier een vulkanische uitbarsting strekken naar dat zachte weeke veenland.
plaats gehad hebben? Hoogstwaarschijn
Zoo wordt van 'tjaar 1170 verteld, dat
lijk niet, want nergens is sprake van aard „de zee, door de woede der winden voorbij
bevingen, een steeds begeleidend verschijn heur grenspalen gejaagd, heeft op den
sel, en dat stellig wel zoo'n sensatie was 3e van Slachtmaand veel land tusschen
geweest, dat ook dat wel met de gebrui Texel, Medemblik en Staveren ingeslokt".
kelijke overdrijving vermeld zou zijn.
Een ander zegt van dien storm, dat hiji
Neen, dat men met een polsstok van; 't water van den Rijn zóó wijd achterwaarts
Staveren naar Enkhuizen kon komen valt dreef, dat de baren te Utrecht aan die
te betwijfelen, maar wel vertoont een( vesten spoelden.
(aart uit den Romeinschen tijd een vrijwel
Hoe 'tzij, geloof maar, dat het zachte
gesloten kustlijn van Hoek van Holland veen tegen het steeds opdringende water
tot den mond van de Lauwers en was er geen weerstand kon bieden. Het werd een
land tusschen Staveren en Medemblik, en dagelijksche afknabbeling, bij storm en
Texel en Harlingen, behalve dan genoem ontij overstrooming en afscheuring, en
de Flevomonden. Maar wat voor land? vooral na een doorbraak tusschen Texel
Laag, moerassig weiland, vaak land zon en Huisduinen, bij1 't ontstaan van 't Mars
der land, soms grond zonder gronjd, ojp diep, bij Texeistroom en Vliestroom, werd
vele plaatsen gevaarlijk voor mensch en veel grond weggesleurd, 't Zand ging of
dier, zoodoende dun bevolkt, zoodat we naar zee, of werd weer afgezet op luwe
in de oude kronieken weinig namen van plaatsen, zooals 't Enkhuizer Zand bij Enkdorpen ontmoeten en in de oude klojoster- ruizen en 'tVrouwezand bij Staveren. Het
boeken hier bijna geen kerken genoemd veen werd vooral zeewaarts meegenomen.
worden.
Ieder, die wel eens een strandwandeling
Wegen aanleggen in dit terrein was gemaakt heeft, heeft wel eens van die
uiterst moeilijk. Geen wonder, dat men mooie, ronde stukken darg gevonden, nu
z'n toevlucht nam tot waterwegen, en losgewoeld uit den ondergtond, toen nog
we lezen in dit verband van de Jetting, de veel gemakkelijker prooi, omdat 'tveenHolkemasloot en de Monnikèsloot, die 'and toen nog onbedijkt was. Vooral de
vooral 't terrein tusschen Friesland
en 12e en 13e eeuw zij'n berucht geworden
Texel moesten ontsluiten. Maar dat was door hun stormen en overstroom ingen,
gevaarlijk, aangezien 't wateren waren, die waarbij veel land verloren ging.
in open verbinding stonden met het zee
Een diluviale rug, zich uitstrekkende van
water, dat te zijner tijd z'n verwoestend Gaasterland via Rutten, Nagele tot voorbij
werk kon beginnen.
Urk en Espel, heeft lang en dapper weer
Er was ook al tegen gewaarschuwd: stand geboden, zelfs toen hier en daar
„hoewel 't graven nogtans Gerbrando, den reeds doorbraken ontstonden, die meteen
Abt van Luinkerk, zeer mishaagde, ver- voor de drukken scheepvaart werden ge-

bruikt. Dat 't daarbij oppassen was,
1
wel uit 'tfeiti, dat de schippers bij de „Na
gel" een loods aan boord kregen, 't Land
tusschen de Nagel in 't Zuiden en de Bordine (Boorn) in 't Noorden was een af
zonderlijke gouw, „Zuidergo", met de
hoofdstad Staveren.
Ook naar 'tWestfront, richtte de zee
haar aanvallen, minder hevig vanwege de
heerschende winden, doch geloof maar,
dat de landen tusschen Hoorn en Amster
dam dikwijls bedreigd wenden.
Boven hebben we al gesproken over
de open verbindingen der wateren met de
zee, maar toen deze hebzuchtige indringer
steeds brutaler en gevaarlijker werd en
goed land en nog kostbaarder dorpen en
steden bedreigde, werden dammen aange
legd voor overtocht en verkeer, maar
vooral ook voor beveiliging, en zoodoende
begrijpen we ook beter de namen Amster
dam, Monnikendam, Volendam, Edam,enZ.
(De ouderen onder ons herinneren zich
nog wel de dijkdoorbraak in deze streken
in het jaar 1916, die bijna catastrophale
afmetingen aannam, ondanks dijkverdediging en waarschuwingsdienst, die nu toch
zooveel beter functioneerden dan in den
ouden tijd).
Hier kwam door sterke dijken een einde
aan de afbraak, maar de wateren stortten
zich op de kwetsbare eilanden in de Zui
derzee, die het vaak moesten ontgelden.
Zoo werd aan den westkant van Urk
zelfs 't zware zand weggesleurd en later
weer neergelegd aan den noordoostkant,
waar de Staart gevormd werd. Espel, dat
op 'tveen lag, werd een prooi der golven
en als we nemen het boek „Volckmar, de
Ommelandvaarder", waarvan ik het lezen
alleszins kan aanbevelen, dan begint dat

met een stormaanval op Ens, waarmee
de avonturen van dezen taaien Enser visscher aanvangen.
Nog geen 100 jaar geleden, in 1859
en 1860, moesten de bewoners van Emmeloord, Zuiderbuurt en Molenbuurt van
Schokland veiligheidshalve overgebracht
worden naar den vasten wal, maar 'teiland
heeft standgehouden, evenals Wieringen,
Urk en Marken, die uit historisch oogpunt
schitteren aan den kroon der polderlanden,
de onvergetelijke roem der Nederlandsche
werken in de twintigste eeuw.

Predikbeurten op Zondag 23 Sept. 1945.

Er zal wel niemand zijn, die ons wil
betwisten dat het eten in oorlogstijd
in den polder over het algemeen nog
al goed was.
Welnu, zoo dachten wij er bij ons
op de kamer ook over en er werd
meerdere malen ook uiting aan die
tevredenheid gegeven. Zoo ook toen er
op een gedenkwaardigen avond bloem •
kool werd opgediend.
Bloemkool! Dat was iets nieuws op
het kamp-menu!
„Voor ieder wel een heele struik!",
constateerde Dick, onze gedoken dis
tributieman, die z'n ambt op onze
kamer op bescheiden voet had voort
gezet.
We krégen ieder een struik.
Piet (U weet wel, die niet; van
vrouwen hield) nam het eerst proef.
Z'n reactie was bepaald ontnuchte
rend. Z'n gezicht vertrok en op zeer
ongebruikelijke wijze kwam de bloem

S. T.

Poldernieuws
Nieuwe ambulance-auto.
VOLLENHOVE. Het polderziekenhuisje
alhier is in het bezit gekomen van een
fraaie ambulance-auto, welke vier liggende
patiënten of acht zittende personen kan
vervoeren. Het is een speciaal voor dit
vervoer ontworpen 4 cyl. Citroen met, in
gebouwde verwarmingsinstallatie.

Het

Weekeind Volkshoogeschool.
WESTVAART. Op 22 en 23 September
zal alhier het tweede weekeind van dei
Volkshoogeschool worden gehouden. Na
een gezamelijken maaltijd zal des Zater
dagsavonds Mr. O. V. L. Ouermoinprez!
spreken over „Het werk der Volkshooge
school", terwijl des Zondagsmiddags Drs.
de Vries—Reihling het woord voert over
„Ontstaan en gedachte der Volkshooge
school".

Kerknieuws

DUIKMEMOIRES

gaat

den

kool op tafel terug. Het laatste stukje
bloemkool werd op de voet gevolgd
door een paar leelijke rollende vol
zinnen, die in het kort hierop neer
kwamen: „dat het gebodene eigen
schappen van hardsteen vertoonde en
als zoodanig niet te et,en was".
Het was niet te eten, we hadden
net zoo goed aan de haag rond de
barak kunnen beginnen.
Dorus wist raad. „We protesteere f"
zei hij fier en z'n plan was origineel.
Nog denzelfden avond prijkte als
stomme aanklacht een enorm bouquet,
bloemkool in een vaas voor het raam
van de kampkamer....
Maar overigens mochten we toch
nooit mopperen, behalve dan nog dien
eenen keer toen men nog eens bruine
boonen op ons losgelaten heeft.
Maar ja, zet die nou eens in een
vaasje!
v. L'.

kant

goeden

AFRIKA-LANDING 3

uit!

Vervolg.
Maar dit kan niet zoo doorgaan ... niet
één schip kan zulk een straf ondergaan
zo,nder hoop op ontkomen te verliezen.
Doch beroerder was, dat onze ammunitie
begon op te raken. Vier bommenwerpers
kwamen terug, waarvan twee bommen over
de scheepantenne gierden. Daarna even
stilte. We waren nu voor meer dan ee,n
uur gehuld geweest in een verderfelijker!

regen van vallend, hoog explosief staaj,
en toch leefden we bijna allen nog. Met
verrekijkers hielden we weer wacht en:
verwachtten een volgende golf. We wachtten
en letten goed op... doch het kwam;
niet. We waren gered ... althans voor een
oogenblik.
Van den wal kwam nu een bericht: ga
onmiddellijk naar de dichtbijzijndé basis
Algiers; een torpedojager gaat met u mee.

L. W. TUININGA en
Als ge nu zaait
WuteJifaoi'i
S1ET PIERSMA
v
hebben de eer U. mede na
Oogst gij straks!
mens wederzijdsche ouders,
is reeds in den polder bekend
kennis fe geven van hun voor
Sluit Uw verzekering bij de
genomen huwelijk, waarvan de
Sn de to-efcomit 50 j,aa>i de bede. ideeicdu-aa^^ietiLtig,!
voltrekking zal plaats hebben
Algemeene Friesche
hopen we een flink deel
op Vrijdag 5 October te 3
Levensverzekering Mij
van het nieuwe land van
EMMELOORD
KAMPEN
uur te St. Anna-Parochie.
onze bakkerij-producten
of de
Knipmeijerplein
Oudestraat 254
Blankenham
) , , c . >.K
,t0pt

St. Jac. Parochie )

"

40

Thuis van 4.50-6 uur
Toek. adres : Riefsfraaf 47,
Emmeloord N.O.P.

VERLOREN een

De Genestetstr. 48. Zwolle.
op Maandagavond 10 Sept.
in de buurt van Oostvaart. Coöp. Stoomzuivelfabriek
Vinder wordt verzocht deze
J
ferug te bezorgen bij A. v.d.
J£etn&jteAtand
Hof, Oostvaart K 6.

kelier, fabrikant dan wel ren
tenier, - de behartiging Uwer
finandeële belangen

kunt

U

overlaten aan

Amsferdamsche
Bank N.V.
Bijkantoor LEMMER.

Eiken Maandag van 10'/ 2 -11V2
uur in
Hotel

Boersma te

VEREENIGINGSDRUKWERK
Drukkerij Hoekstra Balk
Telefoon 12

SOLIDE en VOORDEELIGE

de slager i)oar de loebomsl!

(Schans)

Op hef OUDE LAND

II. 8. v. Schoot
LEMMER naast Postkantoor

Om Manufacfuren,
Confeefie, Bedden,
Dekens en Meubelen

INDUSTRIE als

HUISHOUDELIJK

Aanvragen vaste Brandstoffen

GEBRUIK

voor bijzondere doeleinden.

uit

DE JONG'S
££ee. ïïladei&tayebij,
Langestreek 17 - Tel. 23

L E M M E R

Steeds voorraad van

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

der B.S., verzoek ik allen die nog eenige vordering

op

Dan kunt U
terecht I

bij ons steeds

H. ten WoMe
SLAGERIJ

-

of

100 st. Snijtulpen a f 10.-

de

Coôp.

Centrale

Raiffeisenbank

te

Utrecht.

Aan de polderbewoners wordt het volgende bekend gemaakt:

Teneinde de bewoners der N.O.P. in de gelegenheid te stellen hun
opgave papiergeld, dal op 26 September a.s. waardeloos wordt, bij de Bank
te doen, reip. factuur te zenden aan de N. B. S. Herten- te storten zullen vóór dien datum op de navolgende tijden en plaat
sen zittingen worden gehouden :
straat 27, Zwolle. Het is van belang, dat deze opgave

Wij hopen spoedig weer te kunnen leveren:

Salon-, Huis- en Slaapkamermeubelen,
alsmede: Vloerbedekking, Karpetten, Loopers, Gordijnen, Tafelkleeden enz. enz.

2),e

£peciaaifraafo

REEKERS,

COMPLETE WONINGINRICHTING

LEMMER, Telefoon 49

KUINRE

100 st. Perktulpen a f12.-

bij

de N. B. S. hebben, hiervan vóór 1 OCTOBER

van K U I N R E !

VLEESCH en
VLEESCHWAREN??

verwerven.

aangesloten

In verband met de opheffing van het Gew. Commando

dofum

de geschiedt met vermelding, wie de opdrachtgever geweest is. Blokzijl

hopen we ons een zelfde
goede reputatie te ver-

Coöp. Boerenleenbank „De Noordoostelijke Polder" W. A.

van de Prov. Overijssel en N. 0. P.

werkkamp

POLDERBEWONERS

Zoekt U een prima adres voor

Firma J. ZWART

van 1815

voor

BRANDSTOFFEN. Zoo

RIJWIELEN
MOTOREN

In hef NIEUWE LAND

Levensmiddelen bed rijf

Schrans 57-59 LEEUWARDEN

Langestreek - LEMMER wel

geniet onze zaak reeds
omgeving
jaren bekendheid.

reketii

O.B.AIS.

Het aangewezen adres voor Uw

het devies straks gelden : naar

Voor de bewoners van den
NOORD-OOSTPOLDER
is in de omgeving van Lemmer

Lemmer.

ALLE BANKZAKEN

K. KOOPMANS,

Bij mijn dienst zijn verkrijgbaar aanvraagformulieren voor vaste brand
stoffen voor bijzondere doeleinden, zooals verwarming van rijks- en
Aan de lijnbaan „DE HARINGBUIS" te IJsselmuiden
gemeente kantoren, scholen, wacht- en behandelingskamers voor art
bij
Kempen, worden gevraagd eenige
te OOSTERZEE
sen, kerken en winkels (formulieren MD 393 04)
Uitsluitend de beste merken
jeugdige, flinke werkkrachten. Ingevulde formulieren moeten zoo spoedig mogelijk bij een der kan
Levert prima
ZEER BEKENDE HER Nu de oogstwerkzaamheden in den polder zijn afgeloopen toren worden ingeleverd.
Bovenstaande regeling geldt niet voor pensionbewoners en kamer
STELPLAATS.
kunnen verschillende jeugdige arbeiders hier employ vinden.
ter, Lnaas
verhuurders. Hiervoor volgt nog een nadere regeling.
Goede vooruitzichten. Aanbiedingen elke dag aan de fabriek
Kampen, 17 September 1945.
en melLpred uolen Ook voor den N.O.P. moet
De Leider van den Distribuliedienst, KEURIS.
Afwikkelingsbureau van hef gewestelijk Commando

Coöp. Boerenleenbank
SLAGER LAGEVEEN
„Oosierzee"
Aangesloten bij de Coöp.
Centr. Raiffeisenbank, Utrecht

Uitreiking Bonkaarten KA-KD 511.

In aansluiting op mijn rondschrijven van 15 September j.1., No. 996'
dat vrijwel aan een ieder in den polder is toegezonden, deel ik nog
mede, dat zij. die niet in de gelegenheid waren hun bonkaarten KAKD 511 op 19, 20 en 21 Sept. 45 af te halen, in de gelegenheid
worden gesteld dit alsnog te doen op Woensdag 26 September a.s.
te voorzien.
aan het bijkantoor te Emmeloord van 9—12 uur v.m.
Groot - Noordhoilandsche
Desgewenscht kan men de kaarten toegezonden krijgen per post
T. H. BOONSTRA,
van 1845
In dit geval moet men zorgen, dat de betreffende stamkaarten met
bijbehoorende inlegvellen en bijbehoorende bonkaarten bijzondere
Leeuwarden—Amsterdam Bakkerij, Turfland, Lemmer. AIIIE LIJS
doeleinden NOP (groente- en fruitkaarten) uiterlijk 25 September a.s.
Inspecteur: J. DE VRIES
MteenMetiPumdetj EtnmeEoald ontvangen zijn aan genoemd bijkantoor.

manchestersche jas,

Of ge landbouwer zijt of win

Toen de heldhaftige kapitein dit in
het Engelsch over den scheepsluidspreker
rondriep, ging ieders gedachte terug naar
den strijd, en men prevelde „Thank God".
Op de gezichten van die driehonderd
overlevenden van de gezonken schepen was
een oplevende blik te bespeuren.
Doch wij hadden nog steeds een zeven
uren lange reis naar onze basis in het
vooruitzicht.
leder oogenblik hadden we kans aange
vallen te worden door onderzeeërs, duik
bommenwerpers of ieder ander moordtuig.
We hadden slechts één torpedojager bij
ons en zes scheepsreddingbooten voor de
500 of 600 menschen aan boord... al
onze andere booten waren in de haven van
Bougie en we hadden geen moment te
verliezen.
Toen we rond de eerste kaap voeren,
klonk al weer het alarmsignaal, doch de
bommenwerpers misten ons. Vastbesloten
om de honderden aan boord te redden, in
1
dien wij weer aangevallen werden, be
sloot de kapitein om zoo dicht, mogelijk
langs de kust te varen, om ingeval van
een treffer het schip op het droge t'e
kunnen zetten.
Klaar voor een nieuwen aanval, hielden
we allen volledige wacht, en langzamer
hand begon Bougie, met haar verschrik
kelijke memories, achter ons uit het zicht
te raken.
Wordt vervolgd.

Officieele Publicatie van den Distribuliedienst
„de Noordoostelijke Polder".

VLEESCH en
VLEESCHWAREN

Ons Brood

Ned. Herv. Kerk. Emmeloord, 10 uur
v.m., Ds. W. Leegsma.
Geref. Kerken. Emmeloord, n.m. 3 uur,
ds. P. de Jong.

21 Sept.
Emmeloord II 22 Sepl.
Kuinre
24 Sept.
Marknesse I 24 Sept.
Ens II
24 Sept.
Enservaart
24 Sept.

n.m.

7
4
7
7
7
7

u.
u.
u.
u.
u.
u.

plaafs

werkkamp

datum

n.m,

plaats

canline
cantine
cantine
canline
cantine
canline

Oostvaart
Lemmer
Voiienhove
Ramspol
De Voorst

25 Sept.
25 Sept.
25 Sept.
25 Sept.
25 Sept.

7 u.
7 u.
7 u.
7 u.
7 u.

cantine
cantine
cantine
cantine
cantine

In de week van 26 September t/m 2 October zullen voor de nietkampbewoners de volgende zittingen worden gehouden om hun res
tant-papiergeld (niet meer dan f 300.—) in fe leveren :
werkkamp

dalum

n.m.

plaafs

Kuinre
26 Sept. 7 u. cantine
Blokzijl
28 Sepl. 7 u. canline
Emmeloo.-d 11 29 Sept. 3 u. cantine

werkkamp

dafum

n.m.

plaafs

AWknessel 29 Sept. 3 u. canline
Ramspol
29 Sept. 3 u. cantine
Oostvaart
1 Oct. 7 u. cantine

Schoenenmagazijn Jelie Dijkstra

Personen die niet in het bezit zijn van een kolenkaart T 509 kunnen
ten kantore der Bank te Voiienhove een geldkaart B verkrijgen, na
Vissersburen 5
—
LEMMER
—
Telefoon 105 op het postkantoor een formulier gehaald fe hebben. Hierbij dient
men de stamkaart mede te brengen.
Vakkundige reparatie-inrichting.

zenden wij U per post na Voor de toekomst het adres voor prima SCHOENWERK Bij storting moeten de Bankbiljetten gesorteerd zijn naar waarde
onivangsi van het bedrag
Aanbevelend.
en soort.
HET BESTUUR.
per postwissel of giro 34S791.
Bollen niet goed, dan Uw
Ongevraagde raad
geld terug.

Tevens STORM- en
En GROS. En DETAIL K. AMERIKA, Zaadhandei, aan atte ÏL^aïdao-ltpo-Edeï-^ew-aneïó!
BEDRIJFS-verzekering Tel. 40 Kortestreek LEMMER Postbus 12 - HOOGEZAND.
Reeds 130 Jaren hebben wij de be
langen onzer deelnemers behartigd N.V. Basalt

Hel beste adres voor al Uw verzekeringen is

en

Bouwstoffen

te Lemmer
Kantoor en Opslag Buitenhaven
Telefoon 106 (thuis 107)

Uw
zaak
voor het leveren van
Ged. Handelsmerk „Friesch meisje"

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

alle soorten

bouwmaterialen
en

betonartlkelen

1 October a.s. begint de

VAKTEEKENSCH00L

Assurantiekantoor

Andries de Lange & Co., Voiienhove

LEMMER haar av.-lessen v. Bewoners van den N.O.P.: WIST U WEL, dat
machinisten, monteurs, tim voor een bestelling groot of klein de volle 100 pCt.
merlieden, etc. Ook voor den aandacht wordt besteed door
N.O.P. en omgeving. Aan
gifte voor 1 Oct. schriftelijk
S. v.d. BIJL, Slager, LEMMER
b.d. Dir. S. T. v.d. KOOI. FleKortestreek 20
vostraat. Lemmer.
De Commissie.

VERGADERING A.B.T.B.
op Zaterdag 22 September
in de kl. Cantine, Marknesse
Agenda: Spreker de Heer Rui
ter, Algem. Secr. v. d. A, B. T. B.
Vnsfsfelling Huish. Reglement. Verslagwerkzaamheden van de Landb.
commissie. Tekening Ledenlijst, Be
taling contributie. Verkiezing 2 be
stuursleden (aanvulling). Cursussen.
Rondvr. en sluiting.
Hef bestuur.

Belangrijke vergadering 1
Komt allen!

Een nieuw COSTUUM
kunt U besparen,

als

vakkundig laat keren I

U

het oude

Beier kan 'J niet
ffe Zelfbewust en ongenaakbaar,
in de edele samenstelling van
al zijn deelen onovertroffen,
v;.-dat is het vliegend f0rt.
^.;_Ook Blue Band weet wat
^ samenstelling waard is. Zooli dra de grond- en hulpstoffen
U het Blue Band peil hebben
bereikt, en dat duurt
niel
ajl
%
' 6 meer,
% kotwt er weer/

bij ons

Dit geldt tevens voor

Dames- en Kinderkleding.

BB 1-C4429

Fa. A. C. MOLENBERG Blijft op de hoogte met de gebeurtenissen
in het nieuwe land.

DE VOLKSWINKEL -

Markt

. LEMMER

A&cwneeU U ofl dit blad

