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Elten

IS
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Haar aanleiding van d» berichten die de
laatste tijd In de pers sijn verschenen met betrekking
tol; de teruggave van de grenscorrectie gebieden aan
Duitsland is de mening van de bevolking in het Drost-
ambt Elten gepeild ten aanzien van een eventuele terug-
gave van het gebied. Hoewel het geen volledig opinie-
onderzoek is, zijn toch &ers ohe idene lagen der bevolking
geraadpleegd. Be conclusie die uit de verkregen inlich-
tingen gevormd la, is volkomen in overeenstemming met de
mejsing van enige officiële personen die op het gemeente-
huis ter plaatse werkzaam zijn. leze oonoluaio luidt als
volgt!

Hu het er naar uitziet, dat BI-ten aan
Duitsland teruggegeven zal worden, beginnen de Eltenaren
angstig te worden. Deze **angsttt dient echter in het mate-
riele vlak geeooht te worden. Elten maakt op het ogenblik
een gouden tijd door en oen begint in te zien, dat wan»
neer bet gebied wordt -teruggegeven, het met de materiële
welvaart afgelopen «al zijn en het plaatsje weer een
«vergeten gat* wordt» zoals het door velen werd uitgedrukt.
De gedachte wordt nog wel eens gelanoeerd, dat Slten» wan-
neer binnen afzienbare tijd de nieuwe KAutobahn" gereed
zal komen» tooh afzijdig komt te liggen. Daar wordt echter
tegenover gesteld, dat Elten thans een belangrijke s o ha kei
voor de talrijke bezoekers aan het Montferland vormt en
wanneer daartussen de grens weer komt te liggen, behoort
een belangrijke bron van inkomsten uit het bezoek van Neder-
landse toeristen, tot het verleden.

Zelfs Bitenaren die altijd hebben gezegd
BLiever vandaag nog terug naar Duitsland dan morgen** zijn
thans van meaing dat de toestand voorlopig moet blijven zo-
als zij is.
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Be algemeen heersende
wanneer het op een gegeven moment tot een a>g, * iö

ffllng zou komen, «efcer 7§£ van de bevolking q^ *** steni-
voor een voorlopig blijven olj Nederland. °u

Politiek gesien ligt de
anders. Man blijft zioh Duits vo*l«n en het
men een toestand hebben in da traa* van het « •*** '*ou
eoonoajlsoh bij Jfederland en politiek bij

In het algeawan Is het BO»
^^

. -*•-

degenen die hun bron van inkomsten in Puita
_ •* .

20öl8 ds arbeiders die daar werken, zij die -^
hun penaioenaitkering krijgen, en», er veel n

hebban» dat Uiten bij Ieder land blijft ,
van inkomsten is aangepast aan de In Duits la*^^ " :D0ZÖ

eoonomisohe toestand» Het dage lijk» leven in ^ höera*nde
aanaienlijfc goedkoper. ^d««-land i»

Se land- en tuinbouwers, die _^
na de grensoorreotie veel moeilijkheden hebbe °o:ral kort
overwinnen, daar zij over het algemeen minder
tilleaid waren dan hun Nederlandse oollega*» e^ °öd

lijk konden oonourreren, hebben zioh inmiddels^ ***
aangepast. Hun producten, verkregen wet iaiddex%fa

de prijzen, goals b. v. die voor aaad en kunat^^^
lande beduidend lager liggen dan in Duitsland, v ̂  hl*r "**
land vrij uit* en Duitsland vrij ingevoerd WQI*<^ ̂ ^an Weder-
verkoop van b. v. rogge en tarwe worden dikwijl% * Bi3 de
ruim 80^ gemaakt. ****** ten van

Yoor degenen die in fiederland s^
de veel betere sooiale voor* ienlnSn dikwijls doo> '*toli

®3Koals kinderbijslag vanaf het eerste kind, terv»!,
Duitsland vanaf het derde kind wordt gegeven.

Be middenstand (vooral o.a. do Q

kruideniers» melkboeren en slgarenhandelaren) do«
der goede «aken. m winkels mogen gedurende het
zoen tot »s avonds 12 uur geopend «ijn. Ben zee*
bron van Inkomsten vonaea vooral de Duitse



van hun reis door Hederland» wordt in llten nog
even ^aangelegd11, waarbij dikwijls bedragen van f.4Q>-
a f, 50»* zijn gemoeid.

Ook d« ouden van dagea «ouden niets
lieve* zien dan dat de toestand blijft zoals zij op het
ogenblik is. Bit is vans&elfsprekend met het oog op de
A.O.wv

Sinds het bekend is geworden dat wedu-
wen ook periodiek «en bepaald® uitkering krijgen, is ook
in die kringen een ateaiming ontataan van ttlaat de toe**
stand blijven zoals ai;} i».**

Van de tien Duitse onderwijzers der
lagere söhool zouden twee of ten hoogste drie naar Duits-
land wielen terugkeren. Be oorzaak hiervan ligt niet zo-
ze** in het isateriè'le vlak als wel in het volgende s Op
de Duitse scholen heerst meestal een streng regiem van de
zijd* van het Hoofd der Sohool en het gaat er dikwijl»

'SPï'uisiaoh1* toe. Alhoewel het onderwijs te Slten ©ok op
Duitse leest is gesohoeid, ie het Hoofd der Sohool een Ne-
derlander, die volgens Hederlanctse prinoipes én inzioh^n
werktt hij gaat "demooratiaoh** te werk. De Duitse onder*
wijzere en onderwijzeressen zijn inmiddels hieraan gewend
geraakt «n het sohijnt hun goed te bevallen.

OS»t op heden is «r van de aijde der be-
volking nog geen enkele aotie g*voerd om te traohten een
terugkeer van llten maar Duitsland tö verhinderen. Waar-
schijnlijk durft de een voor de ander niet, bevreesd als
men is, dat het tot represailles zal komen, wanneer ilten
weer bij Duitsland behoort.
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