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~'in daJU'die dae bet daar 'n hevel uitgegaan van Keiser Augustns 
dat die hele Wereld ingeskryf 'moet WOX(l . 

lli~rdie eerste in'skrywing hef plaasgevind toe Ch·enius goewerneur 
va:u Sine was. 

En a:lmal het tregaan om. ingesknyf te woJ:d, elkeen ~a sy eie stad toe. 
En Josef Itet ook opgegaan van Galilea, nit die stad Nasa:ret, na Judea, ha die 
stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, mndat hy uit die huis en geslag 
van Dawid was_, . ' 
om hom te laat inskeywe saa:m met M:acia; 41~ vrou a~,tn wie by hom verlo<;>f 
het1 wat swanger was. 
En terwyl hulle daaxr was;. i~ die dae verval llat sy moes haar; · 
en sy het haar eersgeho:re Seun gehaar en Hom toegedraai in. doe'ke en· Hom 
in die krip neergel;i, ·.omdat daar vir hul1e g.ean plek in die herhetg. was nie. 
En <laar was liikaapwagters in dleaelfde land:streek wat in die Mp v~lcl gehly 
en in die nag oor hlllle skape wa'g g.ehbu ·het : 
En meteens staan daar ~n .en-gel van die Her.e by hnlle en die . ~1eerllkheld van 
di~ Here het xond-o.m hnlle geskyu '6l1 groot vrees h.et bulle oonveldig .. 
En die engel ae vh: hulle~ M~nie -vrees nie, want kyk, ek · h1:.Uig julie 'n goeie 
tyding van groot blyilskat) wat vi-r die h.ele .volk sal wees, . 
dat vir jnlle vandag in Me s:tad van Dawid gehore is die Verlosser wai Chr.ishll!, 
!lie Here., is, 
En tlit is vir: julie die teken: Julle s-al 'n. k.indjie vind wat in doeke toegedraai 
is en wat le in die krip. 
Eu skielik was daar saam :rnet tlie engel 'n menigte van die hemelse leerskare 
wat God prys en se: . 
Eer aan God in die hoogste hen1ele en vrede op aa~:de, in die mense 'n welbehne 1 
En toe die $gele v.an bulle weggegaan het na tli.e hemelt se die skaapwagtera 
vir m~kaa.r: Laat 011s 4an na Betlehen1 gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, 
wat die Here aan ona bel-:end gemaak het. 
En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind ~ die Kindjie wat in 
die krip le. 
En t.oe hu.Ile dit gesien bet . mw hu11e orals die woord hekend wat aan hulle 
van die Kindjie vertel is. 
En ahual wat dit gehoo:r het., was v~:rwond.erd uor wat detu: die skaap~agter.s 
aan hulle vertel is; . . 
maar l\iada he-t al hierdie- woorde bewaar e:u in haar harf oordink. 
En die skaapwagters het terug~aan en Gi>d verheerHk en gepl'ys oor alles w~t. 
huJle gehoor en gesien het. net -aoo& vir hulle gese is. 

Het Ketstevangeli~ uit de Z.-Afrikaame Bijbelvertaling," Luca$ 2 : 1 • 20 



In het Ieven van de mens zijn bepaalde belevenissen en gebeurtenissen, 
die in de cyclus van het jaar steeds weer terugkeren. Sommige brengen 
vreugdevolle, andere verdrietige herinneringcn. Feestdagcn vormen in deze 
schakel een geheel aparte groep, omdat de mens in feeststemming, in zijn 
dagelijkse routine afgeremd, meer dan ooit open kan zijn voor de goede kant 
van het Ieven. Helaas komt van dit laatste in ons jachtend bestaan vaak 
niet zo veel terecht. 

Men beleeft misschien wei pret en jool, maar weet soms ternauwernood 
waar het bij een bepaalde feestdag of gebeurtenis in feite om. gaat. Wei heel 
sterk komt dit naar voren in de moderne opvatting van de Kerstvreugde. 
Daarom is het zo geed om, nu wij weer het Kerstfeest beleven, even stil te 
staan bij de werkelijke betekenis van dit vredesfeest. 

Terwijl wij hierover onze gedachten 
lieten gaan, kwam ons een K erstnacht 
uit onze jeugd in herinnering, die toen 
zo'n indruk op ons maakte, dat wij later 
op rijpere leeflijd er nog op 'konden 
teren. 

Wij logeerden met Je Kerstvacantie 
in het kleine plaatsj e Albina, gelegen 
aan de Nederlandse oever. van de 
machtige rivier de Marowijne, die de 
sch eiding vorn1t tussen Frans- en Neder· 
lands Guyana. 

Aan de .Franse kant ligt het plaatsje 
Saint-Laurent, waar zich cen gra te 
staatsgevangenis bevindt voor gedcpor
teerden uit Frankrijk. Elk hezoek aan 
deze strafkolonie br.acht in ons kinder· 
gemoed medelijden en onbegrip teweeg, 
omdat wij toen nog niets begrepen van 
recht en vergelding, doch slechts stak
kers zagen, die, ver van huis en haard, 
dwangarbeid moesten verrichten en hun 
vrijhcid misten. 

Toen onze ouders ver telden, dat wij 
het Kerstfeest aan de overkant bij 
vrienden zouden vieren, waren wij op· 
gewonden en vol spanning, want Saint· 
Laurent had voor ons een hepaalde 
bckoring, die moeilijk onder woorden 
kou worden gebracht. 

Op 24 December des middags om 
5 uur staken wij in een grote korjaal 
me t vier roeiers en een man aan de 
stuur.riem de enige mijlen brede Mara· 
wijne over. Ons gezelschap bestond uit 
ac!Jt personen, allen in de heste stem· 
min:r, gezien het voornitzicht van een 
co picns Kerstcliner en andere geneug
ten, die de Kerstviering nu eenmul 
met zich meebrengt. Ruim 2 uur zou 
de oversteek duren; wij werden tussen 
7 en 8 uur verwacht. Er liep vloedtij 
met wat doorstaande passaatwind. Alles 
ging echter voorspoedig tot een drie 
kwartier voor de overkant zou worden 
bereikt. Toeu stak vrij plotseling de 
wind op, de Iucht tr.ok helemaal dicht 
en binnen een kwartier zaten wij in 
hevige slagregens met harde windstoten . 

Onze roeiers waren op de rivier thni"l 
als de stadsmens in zijn straatje. Zij 
behoorden tot, wat m en in deze streek 

noemt, de groep der bosnegers, afstam· 
melingen van in de slaventijd naar. de 
bossen gedroste slaven. 

Zij konden uren aan een stuk onver· 
moeihaar roeien met driftige slagen, 
altijd in de maat als een groep mar· 
cherende soldaten. De ouderen in ons 
gezelschap gaven dan ook niet direct 
hlijk van angst, maar wij kinderen 
kropen naar elkaar. toe, beefden, in de 
inmiddels stikclonkere omgeving, van 
emotie en rilden van kou in onze door· 
weekte kleren. 

Toen onze korjaal zoveel water over· 
nam, dat hozen niet voldoende meer 
hielp, werd de stnur.riem omgelegd en 
met de v1oedstroom van wind en zee 
weggelopen. Op da t moment begreep 
een ietler Jat het K ersUeest, W.tarop 
wij ons hadden verheugd, niet zou 
doorgaan en dat bracht nog meer out· 
goocheJing en teleurstclling. Tegen een 
uur of negen klaarde het weer wat op. 
Ver uit onze oorspronke1ijke koersrich· 
ting T>aderden wij wederom de wal aan 
de Nederlandse kant waar lichtjes de 
aanwezigbeid van mensen deed vermoe
den. In de dicpe duisternis aan wal 
gekomen, bleken wij te zijn aangeland 
bij een lndianendorp enige uren 
Atroomopwaarts gelegen van Albina. 
Ons gezelschap was doodmoe, maar 
toen wij werden verwelkomd door een 
Nederlandse missionaris, was dat een 
sensati.e die ons allen deed opveren. 

Met warme drank en, voor zover be· 
!:chikbaar, droge kleren, kwamen wij 
random een knappend vuurtje weer 
geheel tot ons zelf. Het was toch wd 
cen merkwaardige samenloop van om· 
standigheden, dat wij juist hier moesten 
Ianden, in een kleine Christengemeen· 
schap, waar men zich gereed maaktc 
het Kerstfeest te vier.en. Hoe vreemo 
was dat alles, in het bijzonder voor 
ons jongeren, om in deze Kerstnacht in 
een Indianendorp te zijn aan de boor· 
den van de Marowijne met de wildernis 
rondom. Bosgeluiden en vreemde mens· 
jes met naar ons gevoelen uitdrukkings· 
loze gezichten. 
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Onze missionaris was een forse man 
met ruige baar,u, die zijn vreugde, dat 
hij nu plotseling heschikte over een koor 
om in de nachtmis de KerstlieJeren te 
zingen, niet onder stoelen of hanken 
stak. 

Even voor middernacht verzamelJPn 
wij ons in bet houten kerkje, waar de 
Kerstkribhe met de kaarsjes naast de 
eenvoudige olielampjes een Kerstwij
ding bracht, die op ons een diepe 
inLlruk maaktc. Het weer was inmiddels 
op~eklaard en de nachtmis zetle in m,~t 
hct ,Stil.le nacht, heilige nacht". Aan
dacht:g en in sti!le dcvotie aangehoord 
door dit heterogene gezelsrhap van 
Intlianen, een groepje bosnegers en 
cukele westerlin:;en. M1dden onder de 
dienst, die door haar eenvoud hoeidc, 
lwonlen wij ge~rhuif el achter in het 
kerkjc en opkijkend, za~en wij tot ont;e 
grote ved)azing l wee Europese mannen 
in gel1avende en tloorweekte kler.en met 
onrustige hlik en opgejaagde houJing 
binnf'nkomen. 

Onze missionaris scheen de situatie 
onmiddellijk te begrijpen. Zijn geru~t· 
stellend gebaar deed hen achterin een 
plaabJe zoeken en Jeeluemen aan deze 
Kerstviering, zo ver van de bewoonole 
wcrcld verwijderd. Na de dienst ver· 
namen wij wie deze vreemdelingen 
waren, die zo plotseling in onze Kerst· 
nacht nit het oerwoud te voorschijn 
kwamen. 

Weggelopen uit de strafgevangeni'S 
van Saint-Laurent, hadden deze .Fran
sen, tot levenslange deportatie ver.oor
dceld, reeds een week in de hossen van 
het Nederlandse gehied gezworven. Zij 
hielden zich schuil in de buurt van het 
Indianendorp, toen de klanken van 
Ker.stliederen htm de weg wezen naar 
het kerkje om neer te knielen bij de 
'kribhe. Levendig is ons hijgehleven de 
herinnering aan deze ontredderde 
mensen, die hij het ochtendgloren van 
de eerste Kerstdag ons weer -verlieten, 
bang om te worden ontdekt. 

Het was ontroerend te zien hoe deze 
mannen, die de har.dheid van het Ieven 
tenvolle hadden geproefd, als kindercn 
hun tranen lieten gaan toen zij afscheid 
nameu van ons en de missionaris. Zij 
hadden de vrede des harten teruggevon
den en aile bitterheid afgelegd. Wij he· 
seften op dat moment dat hier in deze 
pretentieloze omgeving de betekenis en 
waarde van het Kerstfeest in de 
schoonste vonn door ons was heleefd. 

Dikwijls hebhen wij later Kerstvierin· 
gen meegemaakt in fraaie kerken, aan· 
gezetcn aan Kerstdiners, ons vermaakt 
hij Kerstbals en andere Kerstgeneugten, 
maar nimmer meer vonden wij een 
betekenisvoller Kerstboodschap terug 
dan in die Kerstnacht in de stilte van 
het Zuid-Amerikaanse oerwoud. 
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Toch kon daar, materialistisch gespro
ken, niets worden geboden, er waren 
geen prachtig versierde Kerstboom met 
K<:rstgcschenken, geen tongstrelende 
dranken en Kerstdelicatessen. Het waa 
een Kerstviering geheel ingesteld op het 
geven van alles aan anderen, zonder 
hiervoor iets terug te willen ontvangen. 
De man, die dit alles uitdroeg, was naa.r 
onze hegrippen een eenzaam mens, ver 
van huis en haard in een omgeving, die 
al1es miste waarin hij was opgegroeid. 
Zijn naastcnliefde maakte echter, dat 
er geen spoor van heimwee en eenzaam· 
heid was te hekennen, integendeel, er 
st-.aa1u.e opgewektheid en levensblijheid 
nit op Z-Jn eenvouuige Christenge· 

• meenschap. 

Kerstfeest 1955 brengt wederom 
voor veien van ons Jnet zich mede ver 
Yan huis te zijn en de eigen sfeer te 
moeten missen. Het is hegr~jpelijk dat 
hierdoor de stenuning vaak wenug 
opwe.kkend kan zijn . .Persoonlijk heh
ben wij in dit opzicht ook ervaring, 
tloch steeds konden wij ons zelf terug· 
vinden bij de h.erinnering aan het 
Kexstfeest vele jaren terug in bet ln
(hanendorp. 

Dan heseften wij dat wij teveel waren 
ingesteld op hetgeen wij van de K.erst
viering voor ons zelf verwachten, zonder 
ons af te vragen wat wij op deze dagen 
a au anderen kwmen hrengen. Ret is be
grijpelijk dat de toepassing van deze 
geuachte in de pr.actijk van het dage
lijkse leven vele eisen aan ons innerlijk 
zal stellen, maar in 'Zelfoverwinning ligt 
de sleutel tot het sterken van ons 
l.:arakter en het vinden van de ware ge· 
moedsr.ust. 

Als wij met het Kerstfeest deze 
geestesgesteldheid knnnen ophrengen, 
zullen wij eerst recht de werkelijke 
hetekenis ervaren van: 

,Een zalig en gelukkig Kerstfeest !" 

H.A.C. 

Op nevenslaande pagina: sneeuw in het Sterre· 
bos le Schiedam. 

(toto: Steef Zoetmulder - Rotter dam) 

Een oud Chinees verhaaltje. 
De vrouw van een soldaat, Fan ge· 

naamd, werd door een uitterende ziekte 
aangctast en was tot aan de poort des 
doods genaderd. Een van de priesler8 
Taoisten, tot welke secte Fan behoorde, 
gaf hem een voorschrift waardoor het 
leven van zijn vrouw behouden en ver· 
lengd zou kunnen worden. Hij moest 
honderd mussen nemcn en die drie tot 
zeven dagen lang voeden met rijst, ver
mcngd met bepaalde meuicijuen. N a 
verloop van die tijd moesten de vogels 
worden gedood en hun hersens moesten 

dan de zieke worden ingegeven. 
D:entengevolge kocht Fan honderJ 

van die vogels en voedde ze op de voor· 
gcschreven wijze en !ge dagen. Op zekere 
cla[; kreeg hij een dienstorder van zijn 
chef, tengevolge waarvan hij van huis 
moest. Zijn vrouw keek zuchtend naar 
de mussen en zeide hij zichzelf: ,Is het 
goed, dat om een leven te behoudcn 
honderd van deze wezens gedood zou
den worden? Ik zou licver zelf sterven 
dan toelaten, dat dit kwaad hedreven 
wordt." Met deze woorden opend.e zij 
de deur. der kooi en liet de vogels in 
vrijhcid. 

Tocn Fan thuis kwam was hij boos 
en deed zijn vrouw verwijten, doch zij 
had geen reden om herouw te hehhen 
over hetgeen zij had gedaan, want enige 
tijd later ging haar kwaal vanzelf over. 
En niet alleen dit, want haar werd een 
zoon gehoren, die op zijn beide handen 
een merkteken droeg, welke de kleur 
en de vonn van. mussen had. 

Dit is een der verhalen uit het hoek 
T 'ai Shang Kang-Ying P'ien, dat in 
China hoog staat aangeschreven, vooral 
hij de Taoisten, volgelingen van Lao 
Tsz. Men heeft het hoek aan hem toe
geschreven, waarschijnlijk ten onrechte, 
ofschoon het inderdaad de gevoelens 
van Loa Tsz vertolkt. 
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door 

If mens en tn 
. 

bet huis 
q /} ET is een prachtig plannetje, dat je me datu 
d-( voorlegt," zei Henrietta dromerig: ,Vrijdag met de 

auto naar Zonnezij, Zaterdag een lange wandeling 
door de winterse bossen, logeren in de Hontvesterij, met 
diners en danspartijen onder kaarsenluchters, de heide 
Kerstdagen in volmaakt comfort doorbrengen te midden 
van charmante mensen en zwierigc ohers in een geur 
van wildhrnad en denneg'roen ... Ecn pr.achtig plannetje. 
"Maar er zal niets van kunnen komen. Want met de Kerst
dagen - hen ik thuis." 

Het was moeilijk tc geloven, dat een volwassen man 
als Martin zUn ergernis even slecht kon verbergen als 
een pruilel"ige jongen van vijf. Het was nochtans waar. 
Martin stam.pte met zijn voet op de grond en keek boos 
voor zich uit. Zij zaten gezellig in het theehuis aan de 
hosrand, waar je door de enigszins bevroren ruiten het 
ijle, nevelige bos kon zien. Hoog in de kale zwarte bomen 
-zaten grote vogels over een winterse wereld uit te kijken 
en de kille verlatenheid buiten maakte het hinnen in het 
kleine restaurant zo uiterst genoeglijk. 

Maar Martin sloot die gezelligheid buiten zijn gemoed, 
omdat hij zich afgrijselijk ergerde. 

,Met de Kerstdagen hen ik thuis." H enrietta zei zo 
iets niet om h em even een plagerige speldeprik te geven 
of om extra gesmeekt te worden. 

Nee, dat was juist h et ergerlijke: Als Henrietta zo iets 
zei dan was er met geen duizend man meer iets aan te 
veranderen. Zij h ad een lieve, eenvondige m anier om 
'Zich te schikkcn naar de wensen van anderen, doch zij 
kon in haar eentje besluiten n emen met cen gedecideerd
heid, die verhazingwekkend was. 

M artin keek haar aan met een dwingende uitdrukking 
in zijn grijze ogen. Het was zijn laatste poging om van 
H enrietta te winnen. 

,Het is een prachtig plannetje en jij en ik 
gaan dat uitvoeren", zei hij . .,Er is geen kwestie 

van dat ik je naar die familie 
van je laat gaan. H et is onze 
eerste Kerstmis samen en die 
wil ik met jou vieren in de 
omgeving die ons heiden het 
beste p ast. En nu praten we 
er niet langer over, wei?" 

H enriet ta lachte op haar 
betoverende manier, die 
Martin steeds opni euw weer 
aanhad. ,Ne(', schat", zei ze, 
,we praten er nu niet meer 
over. Jij en ik gaan met de 
Kerstdagcn naar mijn huis. 
Ze willen je leren kenncn en 
ik wil dat jij hen Ieert 
kennen, begrijp j e ? El\. 
wees nu maar niet boos. Je 
znlt hen erg lief vinden." 

Op zulk een ogenhlik zou 
Martin in s taat zijn haar d.,. 
hons te geven . Alles wat hij 
aan trots en zelfverzekerd
heid en eigenwaarde in zich 



Jr.oeg, kwam in opstand tegen de wijze 
waarop hij eenvoudig gedwongen werd 
zijn prachtig plan te laten varen. Hij 
wilde zichzelf niet bekennen, dat hij 
zich het meest ergerde omdat hem een 
gelegenheid ontnomen werd te schit
teren als de welopgevoede man van de 
wereld, die zich om l'eld nict b ehocft 
te bekommeren en zich in luxe en 
comfort het best thnisvoelt. H ij praatte 
zichze1f in, dat h et eenvoudig ondenk
baar zou zijn, wanneer 'n man zich 
zonder meer. zou moeten onderwerpen 
aan de heerszucht en de invallen van 
een vrouw. Maar ergens in de catacom· 
ben van zijn hart leefde de overtuiging 
der werkelijkheid: dat hij een diepe, 
minachtende afkeer had van de familie 
van Henrietta. 

Zij was erg jong en erg mooi, deze 
Henrietta. Toen Martin haar. voor het 
eerst zag, op be t 'kantoor van zijn bank, 
h ad hij plotseling de allesbeheersende 
overtniging gekregen -dat zij voor hem 
geschapen 'vas. Hij was met zijn vlotte 
en iunemende manieren spoedig tot 
haar doorgedrongen en sindsdien ha.l 
hij in een roes geleefd. Zijn voldoening 
over bet feit, dat hij haar ver.overd had, 
kenrle geen grenzen en h~j had het 
oprechte voornemen haar gelukkig t e 
maken voor zover dat in zijn vermogen 
lag. Hij had haar lief met de overmaat 
van zijn jonge mannel~jke dweepzucht 
en er waren ogenblikken, dat hij haar 
overr.ompelde met zijn ontroerende 
bewijzen van onvoorwaardelijke gen e
genheid. 

Maar hij h aatte zijn rivalen. 

Henrietta was op een eenvoudige, 
kinderlijke wijze gehecht aan haar 
ouders en haar familie. Een hoekje van 
h aar warme hart bleef voor h en gere
serveerd en dit was het dat Martin soms 
tot r azernij bracht. Hij wenste haar 
geheel en al voor zich alleen en h~i 
duldde deze , sentimentele familie· 
ziekte" niet, ofschoon hij er weinig 
tegen kon d~_>en. 

Want behalve familieziek was Hen
rietta zo gedecideerd als het mogelijk 
was in deze aangelegenheid. En dus 
zei ze: 

,Met de Kersdagen - hen ik thuis". 

Martin had meermalen geprobeerd 
met haar over deze kwestie te r.edeneren. 
Hij had getracht haar te verblinden 
met een uitstalling van zijn eigen vol
ledige onafhankelijkheid en met een 
wetenschappelijke analyse van zijn 
volslagen minachting voor welk fami
lielid ook. Maar Henrietta, die de k1mst 
verstond van stilzwijgend luisteren en 
het hoofd koel houden, had telkens de 
vloed van zijn argumenten in een 
afgr.ond doen verclwijnen door eenvoud~g 
te zeggen: ,Mm·tin, ik geloof dat 1k 
becl vecl van je hou. De toekomst zal 
leren of je rlat in alJe opzichtcn verdienl. 
Er zijn mens<>n van wie ik, op een an· 
dere manier, ook heel veel hou: omdat 
zt> dat verdienen. Begrijp je, Iieveling? 
Zij hebben mij bewezen dat ze het waard 
zijn. Het is eenvoudig 'n kwestie van 
plicht. En Iaten we er niet over twisten. 
J e weet dat ik over sommige dingen 
mijn overtuigingen heb". 

Martin baatte niets ter wer.eld zo 
als de gedachte met Henrietta op fami
liebezoek te moeten gaan. Hij wist 
nauwkeurig wat hij te verwachten h ad : 
Daar zou een besdheiden, enigszins 
onhandige moeder zijn, die alsmaar 
thee zou aanbieden en de kruimeltjes 
van haar koekjes zor.gvuldig van h aar 
Zondagse jurk zou tippen. De vader 
zou ongelukkig zitten draaien op zijn 
stoel omdat hij niet wist waarover te 
couverseren met zo een gefortuneerde 
en gesoigneerde gast en ook al omdat 
hij niet gewend was in huis zijn knel
lende schoenen te dragen. Er zou een 
getrouwde zuster van Henrietta zijn met 
bijbehorende man en bahy. De man 
zou eindeloos praten over zijn hobby 
en zijn werk, -die beide natuurlijk zeer 
onbelangrij'k waren, en aile aanwezigen 
zouden verplicht zijn oplettend en 
geallluseerd toe te zien bij de t elkens 
herhaalde demonstratie van baby's 
intelligentie: Waar zijn J antje's haar
tjes ? Waar is J antje's neusje? 

Bovendien zou er nog een oom zijn. 
Martin veronderstelde dat deze persoon
lijkheid alles zou slaan op h et gebied 
van burgerlijke verveling. Een oom die 
de naam had enig fortuin te bezi tten 
en derhalve het hoogste woord voerde 
in aile familie-aangelegenheden. 

Martin was bereid dit alles te trot· 
seren om wille van zijn gevoelens voor 
Henrietta. Doch zij zou van hem niet 
moeten eisen dat hij zich verlaagde tot 

een zich behaaglijk voelen te miJden 
van deze wezens, die op een onhegrijpe
lijke wijze de liefde van een engel als 
Henrietta hadden verworven en zich 
in haar hart gcnesteld hadden met een 
air alsof dat zo hoorde. Terw~jl dat hart 
geheel en al gevuld behoorde te zijn 
met een onverdeelde liefde voor een 
man die Martin heette. 

De Kerstdagen zouden aan Henrietta 
cluidelijk maken, hoe hemelsbreed bet 
verschil was tnssen die mensen en hem, 
dacht Martin. Wellicht zou zij er door 
vergelijkingen toe kuunen komen de 
belachelijkheid van haar sentimentele 
aanhankelijkheid aan !war familie in 
te zien. 

, Aan mij zal het niet liggeu", peinsde 
Martin. Maar hij zei niets van dien 
aal·d. Henrietta zou het zelf moeten 
constater.en. 

,Ons huisje ligt aan de buitenkant 
van het -dorp", ver.telde Henrietta on· 
derweg, terwijl ze behaaglijk gedoken 
zat in 'haar warme wintermantel van 
rnwe tweed, die zij samen met Martin 
gekozen had en die haar reusachtig 
fl atteerde. Martin stunrde zijn wagen 
handig en snel over de modderige 
wegen, waar de sneeuw tot een smerige, 
spattende brij gereden was. 

,Het is een laag huis", vervolgde zU 
en zij sloot haar ogen also£ zij zich hel 
beeld scherp voor de geest wilde halen. 
,Een laag huis met een dak van roue 
pannen. Er is een kleine tuin voor, met 
een groen hek. Aan de voorkant is een 
erker, daar zullen ongetwijfeld vader 
en moeder. op de uitkijk zitten om met 
elkander te raden welke wagen bet 
zal zijn, waarmee wij aankomen. Ik 
hoop dat ze 'n grote Kerstboom hehben. 
Zo lang ik van huis ben, heb ik nooit 
een Kerstmis gemist. En als we getrouwd 
zijn, Martin, zon ik graag ten minste 
ecn van de K erstuagen bij hen door
brengen. Het is - een soort van heilige 
traditie weet je". 

Martin tuur.de scherp op de weg en 
mompelde wat ten1g. Hij onderging 
deze tocht met de lijdzaamheid van een 
man die zich m et grimmige voldoening 
opoffert, en zijn stemming was daar 
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volkomen hij . aangepast: zijn norse 
zwijgen en zijn gevoel van durende 
ergernis zouden voor hem in ieder geval 
deze Kerstmis trouwe metgezellen zijn. 
Met hun hulp zou hij ook -deze lijdens· 
weg wei kunnen voleinden. 

,Zul je er aan denken, dat je iets 
waarder.en•ds over de K erstboom zegt?" 
vroeg Henrietta ·met iets als een bede 
in haar stem. ,En zul je proberen om 
moeder een compliment te maken over 
haar diner?" 

,Als je denkt dat ik niet weet hoe 
ik me gedragen moet om als een be
leefd mens te worden beschouwd, dan 
kan ik heter om'keren", zei Martin 
woedend. ,Ik h eb een hekel aan dit 
gedoe en je weet het, maar. je h ehoeft 
me heus niet te vertellen wat ik moet 
zeggen en wat niet". 

Henrietta zweeg. Na een paar minu
ten zei ze zacht: ,Ik zou zo graag will en 
dat j e het niet allemaal plichtmatig 
zou zeggen. Ze zijn reusachtig, zie j e. 
lk zou graag hebben dat je hen eerlijk 
zou waarJ.eren om wat ze zijn". 

De auto raasde voort over de natte 
weg en een fijne sneeuw hegon de 
voorruit te bedekken met een rag. De 
onvermoeide ruitenwisser trok een 
halve cirkel op het glas met een 
monotoom gezang. 

,We zijn er zo," zei Henrietta. Ja, 
daar ligt h et huis, <Iacht Martin 
ironisch. Het kan geen ander zijn. Rode 
pannen en een groen hek. Nette gordijn
tjes en een koperen trekhel. ,Mon 
R epos'' staat er op 't hek. N atuurlijk : 
,Mon Repos". Hoe zou men zulk ge
doetje anders moeten noemen. En er 
gluurt iemand door de gordijnen. W eg. 
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Zo gaat dat. Loeren en wegduiken. Hij 
stop te. ,Hier is het, niet ?" vroeg hij, 
terwijl hij de por.tierkruk greep. 

Henrietta zag hem lachend aan. 
,Dacht je dat mijn vader de origi
naliteit zou hehhen om ons huis ,Mon 
Repos" te noemen? Neen, hier is het 
niet. Aan de overkant, Martin. Kijk. 
Ze hehhen ons al gezien. 

Aan de overkant. Daar lag een vrien
delijk, ouderwets huis met veel hoeken 
en een wonderlijk dak met torentjes. 
Het had geen naam. Zijn naam zou 
,Huis" moeten zijn en niets meer. 
Want uit al zijn ruime ramen straalde 
de genoeglijkheid naar huiten en 
de frisse kleuren van z'n houtwerk 
maakten een welhaast zomerse indruk 
te midden van de grauwte. ,Huis", zei 
Henrietta, ,hier hen ik". 

De voordeur was geopend en daar
achter was het grijze hoofd van een 
vrouw te zien, die vriendelijk lachend 
vooroverhoog om naar de aankomenden 
te kijken en tegelij'k niet te veel kou te 
vangen. 

,Moedertje !" zei Henrietta en zij 
snelde op de deur toe zonder zich om 
Martin of haar hagage te bekommeren; 
Martin morrelde wat in de auto aan 
de koffers en de plaids, voor hij haar 
volgde. 

,Wij zijn erg hlij' Henrietta ten 
minste deze paar dagen hij ons te 
hehhen", zei de moeder zacht en zij stak 
haar. arm J.oor die van haar dochter. 

,,V ant wij h ehhen elkander zoveel 
te vertellen. Henrietta heeft mij altijd 
alles verteld wat zij heleefde", voegde 
z~j er snel aan toe en zij ladhte tegen 
Martin. ,Toen zij zes was, kwam ze 
al hij me met haar grootste geheimen 
en ik weet alles van haar schoolliefdes 
en zo", ging ze voort. , ] e kunt j e niet 
voorstellen hoe troostend het werkt, te 
weten dat je het vertr.ouwen van je 
kinderen hebt. En nu zij weg is, worden 
er zoveel dingen eenvoudig weggelaten, 
omdat andenl je hrieven te lang zouden 
worden... " 

Martin zag in de kamer een reus
achtige, verlichte Kersthoom. Hij reikte 
tot ·de zoldering en zijn tientallen 
kaarsjes wier.pen een warm Iicht in het 
rond, waar de familie zeteldc. Martin 
zag hen allen in een oogopslag en daar
na kwamen zij achter elkander naar 
hem toe. Hij drukte handen en mom
pelde belcefde zinnetjes. Henrietta's 
vader '•.ras een kleine, gehogen man met 
een intelligent gezicht en vriendelijke, 
ietwat spottende ogen. Hij maakte een 
gebaar met gespreide handen in het 
rond en zei : ,Maak bet je gezellig, 
Mar.tin. Mijn dochter heeft je meege
hracht en dus h en je welkom. Wij 
wensen je een goede Kerstmis". 

Een bekend stadsbeeld Le Hoorn in sneeuw· 
tooi. 

(foto: Jr. W. F. van Heemskerk D;J.cker 
- Den Ilaag) 

Henrietta's zuster was een opvallende 
schoonheid, doch van geheel ander 
type dan Martin's uitverkorene. Zij was 
bijna een hoofd groter en helhlond, en 
Martin kon zich moeilijk voorstellen 
dat zij moeder van een tweejarig kind 
was. Hij zou haar nog hijna jonger 
hehhen gesebat dan Henrietta, ofscboon 
zij toch drie jaar onder moest zijn. Zij 
kwam op hem af also£ zij hem wildc 
omarmen, en toen Martin onwillekeurig 
de daarvoor vereiste houding aannam, 
deed zij 't ook werkelijk, terwijl zij 
lachend uitriep : ,Eindelijk eens een 
man die situaties weet te heheersen. 
Welkom, candidaat-zwager, je moest 
weten hoe saai het hier was voordat 
jullie arriveerden. Mijn man is in de 
achtertuin om te zien of vader zijn 
bloemen behoorlijk heeft afgedekt. Ik 
hoop dat jullie elkander iets zullen 
kunnen vertellen dat helangrijk genoeg 
is om naar te luisteren. Ha, daar is hij" . 

Tussen de gordijnen door, die de 
achterkamer van de voorkamer scheid
den, stapte 'n lap.ge, magere m an 
binnen, wiens gehele gezicht straalde 
van een nauwelijks verholen verrassing. 
,Henrietta", zei hij, ,ik hen sprakeloos 
dat je mijn raad hebt opgevolgd. Ik zei 
je een lange man te nemen en ziedaar. 
Hij is precies mijn maat. Ik dank j ·~ 
voor je- attentie, ik zal het nooit ver
geten. Welkom, Martin, zel!: maar Flor 
tegen me. Eigenlijk h eet ik Floris, maar 
mijn vrouw vindt, dat die afkorting 
symholisch zo prachtig hij mij past. Ik 
ben namelijk bloemist. Hehhen julli·~ 
een goede reis gehad ?" 

Martin wilde antwoorden, maar tbanil 
verscheen tussen de gordijnen nog een 
persoonlijkheid, die zieh tot zover 
muisstil gehouJ.en had. Een kogelronde 





jongeman van ougeveer twee jaar he
woog zich waggelend op handen en 
voeten tussen de benen van Flor door 
in de richting van zijn moeder, die hem 
met een zwaai van de grond hief en 
plechtig in Martin's armen deponeerdc. 
Martin stond een ogenblik verslagen. 
Het kind keek hem met veel helangstel
ling aan en zei: , Prowwutiofrch", eeu 
mededeling, waarop weinig conuncntaar 
te leveren viel. 

,Waar is J antje's neusje ?" vroeg 
Martin voorzichtig, tloch een tlaverend 
gelach van de gehele f ami lie bewees 
hem, tlat hij de verkeerde toon haJ 
aangf'slagen. 

Flor. staakte zijn gelach en zei 
plechti?; : ,lk sc~nok me een heroerte. 
Zou mijn zoon zijn n eusje kwijt zijn, 
dacht ik. Maar gelukkig zit h et ogen
schUnlijk nog precies op dezelfde plaats 
als toen ik h em voor het Jaatst zag. 

\Veet je nog m eer van die opzieu
barende informatics te bedenken ?" 

Martin zette het kind op Henrietta's 
schoot en 1achte. Henrietta keek dank
haar naar hem op . 

,Doe je jas uit, Martin", zei ze 
lief.devol, ,en maak het je gemakkelijk. 
Deze dagen zijn vlug om. En we hebbcn 
nog zoveel te hepr.aten". 

, Het is de liefde, die ons bindt", zei 
Henrietta ernstig, toen zij in het donker 
van de tweede Kerstavond met Martin 
in de kleine voortuin n aar de sterren 
•keek, terwijl binnen het neurierlll 
gezang klonk van oude en jonge stem
men, die een Kerstlied hadden aange
heven. ,Zij zingen vals", zei H enrietta, 
, maar voor mij is het of de engelen 
zingen. Kun je dat mi begrijpen, 
Martin?". 

Hij zweeg. Man van de wereld, dach t 
hij, wat heb ik veel gemist. Hier sta ik 
met he t liefste meisje van de wereld; 
dat ik geroofd heb uit de kring van rle 
beste mensen ter wereld. H et was niet 
mijn schuld. Ik heb dit nooit gekend. 
Hij drukte zacht de arm, die op de zijne 
Jag en kuste haar haren, die blonken in 
het maanlicht. 
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,Het spijt me", zei hij eenvoudig. 
,Jij hebt me met straffe hand geleercl 
wat ik wcten moest om jou te kunnen 
behouden. lk dank je daarvoor .. Ik dank 
jullie allen voor deze Kerstmis". 

Henrietta legde haar hoofd tegen zijn 
schouder. ,lk heb je meegenomen om 
hen te leren keunen", zei ze langzaam. 
, Ik had je zoveel van hen kunncn ver
tellen, Martin. Maar ik zon h et je zelf 
laten zien. Ik had je knnnen vertellen 
hoe gelukkig wij zijn. lk had je kunnen 
vertellen, uat wij allemaal voor elkan
der ons Ieven lang geofferd hebben. Ik 
kon studeren omdat Ella om mijnentwil 
haar studie opgaf en ging werken. Oom 
Gerard - die nn ziek ligt en deze 
Kerstmis gemist heeft - offerde het 
grootste deel van zijn spaargeld om 
vacler te helpen toen het misging met 
zijn zaak. Wij gaan hem morgen bezoe
ken en rode kastulpen brengen, niet, 
Martin? En Flor -- hij steunde Ella zo 
prachtig, toen zij het moeilijk kreeg 
voor. de geboorte van Jan. Zij was 
prikkelbaar en schold hem uit en hij, o, 
Martin, je had dat moeten zien. Hij 
is een man. En moeder . . . En vader ... 
Ik kan je niet alles vertellen, Martin , 
maar je moet me geloven, als ik zeg, 
clat zij mUn liefde verdiend hebben. Ik 
zal hen uooit opgeven. Nooit, Martin, 
voor niemand en voor niets. 

Martin nam haar kleine hand in de 
zijne. Zij zag hem g1im1achen in het 
witte licht, dat over het puntige dak 
in de tnin viel en daar grillige scha
duwen tekende. 

,lk zal jou ook nooit opgeven, 
Henrie:tta", zei hij met grote h eslistheid. 
.,Er zal nu niets meer tussen ons komen. 
)ij h ebt mij jouw liefde gegeven, toen 
ik 1~aar niet verdiende. Dat is meer dan 
een man mag hopen. Ik zal hen lief
hehben, omdat zij mij hehhen getoontl 
hoe kostbaar je bent. Zij hebben m~j 
daarmee het schoonste Kerstcadeau 
gegeven, dat een man op aarde ooit 
gekregen heeft". 

Daarbinnen klouk de zware stem 
van Flor uit hoven de melodic. Het ha!l 
moeilijk valser. gekund. En Martin 
lachte. 

(uit: "Libelle") 
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Kerstmis in Puerto Mexico 

door 

Willem Addeson 

Kerstmis in Puerto Mexico. Ecu 
holler gat heb ik van m'n Ieven no" 
niet gezien , of het moest de wereld~ 
haven van Moekalla in de Hadrumaut 
zijn. De loods die J·e aun boord kriJ' rrt 
d 
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raagt een paar gcweldige zeelaarzen 
en eeu strooien hoed en hij lijkt sprc
kend op Klcin-Duimpje met de zeven· 
mijlslaarzen. Engels praten doet hij niet. • 
Aileen maar zo'n aller.gaartje van een 
paar, woorden Engels en Spaaus en 
God weet wat nog m eer. Maar we 
kwamen voor de kant, met stnurboords
zij tee en een gammele houten stci ·~er ...... ...., '=" ) 
waar de gaten invielen van omlerdom. 
Op vierentwiutig December lagen we 
vast. Morgen zou het Kerstmis zijn. En 
er was niemand aan hoonl, die dat cen 
lollige gedachte vond. Het kon ze n og 
niet eens zo heel veel schelen als dat 
nou New-Orleans 'lvas geweest 'or Lou
den of New York. Maar Puerto Mexico, 
uitge1·ekend Puerto Mexico! Er was 
letterl ij'k niets te doen in het plaatsje. 
Waar de mensen van b estonden weet ik 
nog niet. ·want je h ad er een paa1· 
win'keltjes met de nilstallintr op straal 

e ' waar. ze tortilla's verkochten eu po'que 
en wat groenten en fruit , 1naar daarmee 
hield het op, Geen fahriekeu, "een 
pakhuizen, niks. ] a, manana, daar 
waren ze st erk in, net als overal in 
Mexico. Wanneer komt de la<lin)!? 
,Manana". I s er een kans, dat we gatnv 
vertrekken? , Manana". Kunuen jullie 
ons twinl:ig potten huidverf levcren? 
,Manana". :Nlor.gen, morgen, morgen. 

Natuurlijk gebeurde er nooit wat. Het 
enige, wat ·zeker was, was de datum. 
Vijfentwintig December, Eerste Kerst
dag. Manana. Morgen Kerstmis in 
Puerto Mexico. Soms h ad je het druk 
en dan hield je werk je bezig. Soms ook 
had je niets te doen, en da~ kropen je 
gedachten terug naar Europa of uaar 
andere Ianden, waar ze temninste een 
behoorlijke winter hadden. In Amster
dam zou nu wei een durme m ist han gen 
hoven het Damrak en de trams zouden 
verl'icht zijn en de etalages en er zouden 
een paar stilJe meeuwen scheren hoven 
het water. De mensen zouden sjouwen 
met pa'kjes en ker.stbomeu. Het was 
toch immers Kerstmis, morgen? 

Sonunigen zeiden, dat ze heimwee 
h adden. Dat was natuurlijk een leugen . 
\Vant h eimwee is een ziekte en ziek 
waren ze geen van allen. Ze hadden 
aileen maar gruwelijk de pest 'in. Omdat 
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Z(' in Puerto Mexico lagen en omdat het 
morgPn Kerst.mis was. 

Wij in de midscheeps, hadden hel 
best in de gaten, da t de stemming: 
hopeloos was, maar zelf had<len we het 
ook niet al te best naar onze zin en wat 
wou je er.aan doen? Er was ii~ heei 
Puerto Mexico gcen behoor.lijk.e kroct:~ 
te vinden , anders zou vast en zeker de 
hele C'r ew vanavond als een Maleier zijn, 
rlaar ben ik zeker van. Nu hingen ze zo 
maar een beetje aan boord ronrl. z~ 
vloekten op de Mexicanen m et hun 
eeuwige m anana. Ze vloekten op bet 
schip, ze vloekten op ons, omdat wij ze 
zo onmenselijk hard lieten werken, 
terwij l ze nota bene geen fluit lc doen 
hadden en we ze juist bezig hielden, om 
hun gedachten .wat a& te leiden. En 
feitelijk vloe'kten ze ook op zichzelf. 
Want ze scholden zich voor mateloze 
idiotcn, dat ze juist nitgerekend zeeman 
gcworden waren. 1 e kan beter koekies
bakker zijn, zeiclen ze. Dan was je met 
Kerstmis tenminste behoorlijk tlmis. 

.... .. en terwijl hij moeizaam op een su.nlight
kistje klom ...... 

E nfin, om je doo<l le ergeren. H el 
lijkenhuis op de Bowery was er ecn 
oord van plezier bij. Boolt~man Lakevelrl 
had dat ook wei in de p:aten. Hij mocht 
dan ecn wal rnwe klant zijn en ziju 
verhalen kwamen die van wijlen Eik e
hroek nahij , al~ ze hen niet overtroffen, 
maar hij harl hart voor zijn mensen, 
en datmaakte hem tot een juwecl onder 
de bootslieden. En toen 's avonrls de 
boolwerkers naar de wal warcn, kwam 
Klaas de trap naar de onderbrup: op
!'lonunelen en vroep: ,een woretje mit 
de opperstuurman". 

Rang, muskietenp:orrlijn open, ran i!. 
weer dieht en wei C<'ll half uur lan~ 
!"Jlloesrlen ze daar binnen. Lakeveld'~ 
st~:>m hromde als een p:eluid van et>n 
venc motor en af en toe kon je de stuur
man hore11 lar:hen. Toen Klaas late1· 
naar hniten kwam, !'tond z'jn haanlige 
g(•zich t opl!ewek! en lu·t leek of een 
zwnr<> i.orp: van hem was af gew~:>nteld . 
lk scht>en et•n h:·et_j1: nieuws~ierig te 
bebben ~ekeken, toen hij 1angs m 'n 
dekstoel kwam, waar ik zat te lezen, 
wan t. hij bleef ftaun en keek op m e 
neer. ,Voor z'n ruige, stuurman" zei 
hij en een knipoog onderstreepte zijn 
woorden. Vee] snapte ik er nie t van, 
maar de eerste wilde ook niks loslaten. 
Hoewel, dat er wat broeide, dat wa~ 
zeker. Er was daarhinuen een plannetje 
uitgedokterd. 

Toen hadden de mensen al iets, dat 
hun :redach ten aflcirlde. Het gerucht, 
dat er wat op Lil was, gin g als ee11 
lopend vuurtje over het schip, net zoal:~ 
<lat allijd p:aat. en de wildste verhalen 
deden de ronde. Maa r niemand !maple 
het ware. Aileen de stuurman ~:>n Klaa:< 
waren de ingewijden. 

De volp:ende dag wenl er n iet gewerkt. 
Kerstmis bleck zelfs in Puerto Mexico 
een fcestdag te zijn. E\·en leek het, or 
de slechte stemming aan boord nog 
~lechter zon worden. Om acht unr wou 
Rinus w-ester, de olicman , op de vuist 
met de Jampeni~t om een fntiliteit en 
aileen hct persoonlijk ingrijpen van de 
opperstuurmau en de eerste machinist 
kon een vecht partij voorkomen. Toen 
deed de stuurman de volgende zet. Hij 
lie t de hoorlschap rondgaan, dat aile 
h ens om ti en nur hij luik vier ver.wacht 
werden. Direct had je de p oppen weer 
a an het dan sen. \Vat zou er loos zijn? 
Zou het om die ruzie van zoeven gaan? 
\V aren er hijzondere orders van de 
maatschappij? En in de opwinding 
merkte niemand, dat bootsman Lake
veld van hoord sloop en in de plaat· 
ijzeren loods op de kade verdween. Aan 
de andere kant kwam hij er niet uit 
en dat had aileen de etuurman in de 
gaten, die h em trouwens had zien gaan. 

Om tien uur etond of 'Zat de hele 
bende op en om luik vier. Dertig man. 
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Matr.ozen, stokers, stuurlui en machinis
ten, de marconist, de kok, de steward, 
en zelfs de kapilcin. Allecn Klaas Lake
veld was er niet hij, maar daar had 
niemand erg iu ; ze waren te vol van de 
dingen, die komen zouden. 

Twee minntcn later schrok de wachts
man uan de vah eep zich een ongeluk. 
Want de zonderlingste gestalte, die hij 
ooit gezien h ad, klom voetje voor voetje 
de plank op. Het lichaam was gewik
keld in een lap brninrode presenning, 
waaronder twee cnorn1e voeten uitsta
ken, gestoken in rafelige gymnastiek
schoenen. 

Boven h et lich aam woei een voile, 
zwarte baard zachtjes in het ochtend
koeltje en op zijn hoofd had de spook
verschijning een strohoed, waarop als 
teken van zijn waardigheid met rode 
verf een kruis was geklodderd. Op zijn 
rug droeg hij een jute-zak en in de hand 
hield hij b ij wijze van staf een bamboe
stok geklemd. Zijn blauwe ogen glom
men midden in zijn zwarte baard en 
een gich elend lachje kwam uit het vier
kante gat tussen de hosscn haar. Plech
tig schreed hij naar het luik. ,V errek" 
zei de lampenist en hij gaf de donkey
man van pure opwinding een por in 
z'n zij, ,verrek, Klaas Lakeveld!". 

Klaas hoorde die opmerking en ter
wijl hij moeizaam op een sunlightkistje 
klom, vestigde hij een verontwaardigde 
hlik op het lampie. ,Noppes" zei hij in 

onvervalst Rotterdams, , niks geen Klaas 
Lakeveld. Ik bin de Kerstman en ik bin 
hierheen gekommc, helemaal na Pwerto· 
meksiko om jullie te vertellen, dat je 
cen s telle tj e labbekakken hen. Bah, wat 
ccn kcrcls, kniezen, omdat ze mit 
Kcrs tmis niet thuis benne. Papjoggies! 
Zic je dan niet, hoe merakelsfijn de 
zon schijnt. En toch hebbe we Kerstmi~ 
en ik bin de K erstman. Jullie motte 
me nwar n eme, zoas ik bin. Me zwarte 
Piet had ik ook bij m e, maar die i! 
erreges in de ·kampong achtergehlcven. 
Die had last van de warremte zeedie". 
Enfin, zo ging het door, wei een kwar
tier lang. H et was wei niet allemaal 
gekuis te taal, die Klaas uitsloeg, maar 
ze vraten het en de lach was niet van 
de lucht. En toen er tot besluit voor. 
ierlcreeu nog twee pakjes Lucky-Strike 
uit de jute-zak kwamen, dacht niemand 
meer aan z'n pestbui van gisteren en 
Loots~an Lakeveld kreeg het gevoel, 
dat hiJ een goed werk had verricht. 

,En nou heb ik tot beslttit no<Y een 
" soortement verrassing voor jullie" zei 

hij, ,as j e mijn vraagt, wanneer me gaan 
vare, dan zeg ik: ,Manana". :Maar. deze 
keer .. is het waar. De stuurman h eb h ct 
me zellef verteld !" 

Die avond werden er dertig opgetogen 
brieven naar hnis geschreven. En h et 
opscbrift luidde: Puerto Mexico, Kerst
avond. 

(uit: , De Blauwe Wimpel") 

Ontvangst-centrum voor jonge 
vreemdelingen 

In Parijs is een ontvangst-centrum 
\'Oor jonge vreemdelingen geopend. 

H et algemeen bestuur van de organi
sutie voor jeugd en sp-Jrt heeft namelijk 
a an de Boulevard 1' Amiral-Bruix nr 245 
te P arijs zulk een ontvangst-centrum 
ingericht voor. jeugdige vreemdelingen, 
die een p aar dagen met vacantie t e 
P arijs komen. Dit ontvangst-centrum -
met 110 bedden - is kort geleden 
geopend. Het beheer is opgedragen aan 
het lnten1ationaal T ehuis voor Jonge
lieden (Maison Internationale des 
J eunes) en aan h et Centrum voor Cul
turele en Sociale Samenwerking (Centre 
de Cooperation Culturelle et Sociale). 

De loge's, die cr enige dagen door
brengen, kunnen hun maaltijden ge
hruiken in een universiteits-restaurant. 
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Archipel-vaart • an het verleden 
door 

G. Knijpenga 
XX 

De vele scheepsongevallen gaven U.e 
Court of Inquiry te Singapore soms aan
leiding tot minder aaugename opmer
kingen aan h et adres van enkele Chinese 
reders. Om. en·kele vom·heelden te noe
men: in 1895 ging het ss. ,Earnstcliffe·' 
verloren op de J avakust; de ,St. 
P aucras" stootte op een rif bij Labuan 
(to tal loss r en .de met ohe geladeu 
,Billiton" verhrandde op zee. De 
.,Teresa" van Wee Bin & Co. was in_ 
1896 overdue, doch werd evenwel met 
een gehroken schroefas gevonden bij 
Ampenan en door de ,Mc.A1ister" 
veilig hinnengesleept. 

De ,Celestial" 1013 ton (Capt. W. 
Courtenay) van Tan Kim Tian & Sons 
vertr.ok in Maart 1896 te middernaeht 
van Singapore met bestemming naar 
Java, doch liep enkele uren later op 
de Sora-rock bij Paloh Nangsar en brak 
in tweeen. Het s.s. , Bawean" (Kapt. 
H aye) van de K.P.M., komende van 
Singapore, kon bemanning en passagieri' 
overnemen en bracht die t erug. Sleep
hoothulp werd gezonden, doch h ct 
schip, dat verzekerd was voor $ 40.000.-, 
was niet meer te bergen. Bij het onder
zoek bleken de stuurlieden reeds van 
's morgens 5 UlU' op de b een en over
moeid te zijn geweest, waaraan de 
onnauwkeurige navigatie werd toege
schreYen. De Court concludeerde: ,heL 
verlies van de ,Celestial" is praetisch 
een aanklacht tegen de methodes van 
Chinese scheepseigt;naren. In het oog 
van de Court is dit voorval weer cen 
demonstratie van het verkeerde van 
deze werkwijze. Het voorval van de 
,Celestial" kan aangenomen worden 
ah die van zovele anderen. De schepen 
zijn onderJJemand en de officieren over
wer.kt. De sch epen worden door de 
agenten van de eigen~J.ren beladen zon
der dat de gezagvoerder of stuurlieden 
er in gekend worden en zodra aile 
lading aan boord is moet worden ver
trokken, ongeacht hoe donker de nacht 
of moeilijk de navigatie is. Zodra een 
cler officieren maar dnrft te klagen, 
kan hij elders zijn fortuin gaan zoekcn. 
Bij de Chi.nesen berust in zekere zin het 
.hoogste gezag en de gezagvoerder heeft 
slechts te gehoorzamen. Hij zal af en toe 
eens met de stuurlieden overleggen, 
doeh overigens hebben ze te doen wat 
ben gezegd wordt. Hoe vermoeid ook, 
ze moeten vertrekken, als or.ders daar
toe worden gegeven. Zulke methodes 
moeten onvennijdelijk tot ongevallen 
leiden. Chinese reders zorgen ervoor 
binnen de perken der wet te hlijven, 
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rloch ze moeten leren dat bet sch adelijk 
is hun sehepen te onderbemannen en 
hun officieren te behandelen alsof he t 
machines zijn, die onheperkt door 
knnnen werken. Mogelijk zonden de 
assurantic-maatschapp~jen de Chinese 
1·eders tot een heter begrip van scheeps
bcheer knnnen hrengen." 

De brand in 1890, aan bo01·d van 
s.s. ,Borneo" ( 349 ton) van Low Sam 
& Co, meende de Marine-Court te 
moeten toe8chrijven aan onzorgvuldige 
belading. Bij onderzoek hleek haar, da t 
cle veran twoordelijkheid voor de over
name en stuwin~r van lading geheel aan 
de klerken werd overgelaten, in plaats 
van, zoals de Court meende, dit onder 
direct toezicht van de captain en de 
stuurlieden dient plaats te hehben. 

Een zelfde geluid kon men heluiste· 
ren na de ramp van het s.s. ,Sarie 
Borneo" in 1924, dat de onderen onder 
ons zich ongetwijfeld nog wei her
inneren. Dit schip van 800 ton, behoordc 
a an Thio So en Yang" te Bandjermasin, 
voer in geregelde clienst op Singapore. 
Gezagvoerder, was ] . Offerhaus, eerstc 
stuurman A. Duhlinga, eerste werktuig
kundige Pagler en tweede Perreau. De 
.Sarie Borneo" vertrok 29 Juli 1924 van 
Randjcrmasin dodh arriveerde nimmer 
te Singapore. De 7de Augustus rappor· 
tee11tle de Noorse stomer. ,Hero" zeer 
veel wrakhout bij he t Sambarlichtschip 
aan ·tie Z.W.-hoek van Borneo te 
hebben zien dr.ijven. Ook de ,] anssens" 
van de K.P.M. kwam met dergelijke 
herichlen hinnen, zodat het ergste 
were] gevreesd. Zekerheid kreeg men 
pas toen een sloep me t 19 Chinese (naar 
later bleek de enige) overlevenden tc 
Sampit aankwam. H et door onoordeel
knndige belading onstabiel geworden 
schip was 31 Juli 's avonds om 10 uur 
omgeslagen tijdens een hevige bui die 
nit het Noorden was komen opzetten. 
llij deze r.amp kwamen 67 personen 
om het leven w.o. vele familieleden 
(de moeder, twee dochters, zoon en 
sehoonzoon) van de reder. 

Ook hier werd commentaar gehoord 
op de Chinese werkwijze, niet de gc
zagvoerder en stuurlieden regelden de 
belading, doch dit was het werk geweest 
van Chinese ladingklerken. 

V er.zette men zich a an boord tegen 
de beladingwijze, dan volgde meestal 
ontslag, daar er liefhebbers genoeg 
waren die de opengevallen plaats wil· 
den innemen. 

Het is steeds gevaarlijk om te 
generaliseren en, om eens een andere 

heoorclelinp: tc laten !wren, zij vermelcl 
ila t Captain Forehrace, die in het begin 
van deze eeuw op diver;o;e Singapore
schepen qteeft I!Cvaren schreef : ,The 
Singapore Ch inese towkays were liked 
11.nd respected by the m(lsters of the 
ship they owned and it is not too much 
to say thltt without their help Singapore 
H:mtld never have reached the position 
of one of the premier ports of the far 
J~'ast". 

Ook Mr. Drysdale, in 1872 als 
engineer te Singapore aangekomen, 
b eweerde de beste herinneringen aan 
Chinese en Arabisehe &.i.genaren te be
waren. Natuurlijk zullen er onder deze 
reelers geweest zijn die er minder 
oirhare praktijken op na hielden, doeh 
die waren, vooral in die jaren, elders 
op <lc werclil ook te vinden. 

* Van 1le vele Institutions en Clubs 
zouden wij thans alleeu de Engineers 
Association willcu noemen en speeiaal 
cle, niet onvermakelijke en de geest des 
tijds t ekcnendc, wijze waarop deze bond 
tot stand kwam. 

E en van de oud-leden, Mr. J. H . 
Drysdale vertelde in 1924 wat hij zich 
daarvan nog wist te herinneren in 
W. Hakepeace A. 0. 's , One Hundred 
year.s of Singapore" aan welk hoekwerk 
wij o.m. nog diverse andere bijzonder· 
'lwden voor cleze artikelen ontleenden. 

Mr. Drysdale had als vierde machinist 
h et s.s. , Tanah lVIerah" van Engeland 
mede uitgebracht doch werd, voor de 
knstvaart overcompleet zijnde, in 1872 
met pak en zak op Tandjong Pagar
wharf gezet. Hij hleef te Singapore, 
ecrst varcnde, en was later vele jaren in 
rlienst van de firma Riley & H argreaves. 
De werktuigkundigen (ook op de Ne
derlandse scbcpcn van de Nederlands 
Indische Stoomhoot Maatschappij) b c
stonden in die dagen voor 90% nil 
Schotten. Tot 1881 kwamen deze wel 
eens informeel bij elkaar in diverse 
hotels, we lke samenkomsten dan meestal 
een min of m eer ontstuimig einde von
den in Finkelsteyn's Tingle-Tangle. 

.. · 
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Boven.5tuande foto werd gcmaak t in de haven vnn L}lakussar op 20 111ei 1893. Het zijn v.l.rt.r. : het ss. ,Salarlill" (Sirlga porc.]avahm;ens·Fremantle), 
het ss. ,.Generaal Pel" ( K .P./11.} en de Noorse bark ,Nordensk jold". 

In October. van dat jaar arriveerde, 
vanuit Engeland een ni.euw gebouwd 
Spaans stoomschip, de , Leo XIII", m e1. 
r1ric En:relsch e werfmachinisten aan 
hoord tot Manilla. In die dagen hadden 
de zeeschepen nog zout water in de 
ketels en moesten geregeld spuien ter 
voorkoming van zoutaanslag. De Spaan
se werktuigkundigen hadden hiertegen 
hezwaren, aangezien e.e.a. natuurlijk 
met extra brandstof-verbruik gepaard 
~in g. 

Daur de Engelsen echter op dit 
spuien stouden, kwam er herrie, die zo 
hoog opliep, da t de Spaansche gezag
voenler h et nodig vond h en in hun 
hutten op 'te sluiten. De ketels verbruik
ten minder b randstof, doch het gevolg 
was o.m . dat de einden d er. oliepijpen 
oververhit raakten enz. Ret schip 
kwam, zo goed en zo kwaad als het ging, 
te Singapore aan om te bunkeren. 

De l!evangenen hleven opgesloten, 
doch een van h en slaagde eriu cen 
munt, verpakt in een briefje, op de 
kade te werpen, met verzoek a an ·de 
vinder flit aan een Engelse machinist 
af te geven. Dit geschiedde en het briefje 
kwam terecht bij een van de machinis
teu van de BJnuwpijper ,Priam", die 

achter he t Sp aanse schip lag. Dezc 
trachtte aan hoord van de , Leo XIII" 
te 'kmncn, doch werd weggejaagu . 
Daarop stelde men zich via Mr. Jackson 
Millar, Superintendent Engineer van 
Tandjong P agar, in verbinding met de 
ltavenmcester , Captain Barney EIJis. 
De zaak wen] bU de Supreme Court 
voor.geh~acht, alwaa1; de Chief J nstice 
zitting l1ield, die een b evel Habeas 
Corpus (de Engelsc wet van 1679, die 
de burgers vrijwaart tegen onwettige 
gevangenhouding) uitschreef aan de 
gezagvoerder van het schip om rlc 
mannen af t e leveren. E en politie
inspecteur bracht dit b evel aan boorr1 
met daarbij een document dat hij aan 
de mast hechtte en dat h e t schip ver · 
hood 1le h aven te verlaten. Hij werd 
van hoord gejaagd en krc~g, h et van 
de mast gcsch eurde docnmcn t, nage
worpen . 

Onmiddellijk hierna gin p: de captain 
aan wal naar de Spaansc consul, doch 
1leze was juist onderwe{!; naar het schip. 
De consul b eval de l e stnurman direct 
te vertrekken, captain or no captain, 
hetgeen geschiedde. Terwijl het sch!p 
wegstoomde, en de consul het op de 
kad e stoncl n a tc kijkcn, ver.voegr1e de 

kapi tein zich hij hem en er ontstond 
een ruzie, waarbij zich Insp ecteur 
J enniu:rs voegde m et 50 gewapende 
Sikhpolitieagenten. De kapitein werd 
merlegenomen naar h et centrale politic
bureau ; de consul was uiteraard im
muum voor arresta6 e. 

De nvond was h et toneel van wilde 
op gewondenheid. Machinisten gingen 
naar advocatenkantoren en, deze geslo
ten vindende, doorkruisten ze de gehele 
n acht de st.nd op zoek naar de 
prive adressen der juristen. Mensen op 
T an glin en elders Werden wakker 
~eklopt en hun werd gevraagd waar de 
advocatcn woonden. 

Degenc11, die ze in sarongs of pyama's 
aantroffen , werden verzocht de volgende 
clag op 1let Supreme-Court te komen. 
He t nicuws we1'1l zelfs naar Penang 
g:eseind waar n og drie advocaten bij 
elkaar wenlcn l!e trommeld en op cle 
, Phya Pekket" wcrden ~ezet naar 
Sin:rapore. (\Vat men me t al deze 
lawyers wilde is ous niet recht duhlelijk; 
degenen die ze bijelkaar tromm elden 
wisten het waarschijnlijk ook niet, doch 
de genlQederen ·waren verhit en de 
·drang om iets te doen uitte zich blijk
b aar op dezc wij ze). 
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De volgende dag werd de kapitein 
verhoord i.v.m. ongehoorzaamheid aan 
de rechtbank en veroor.deeld tot 12 
maanden gevangenisstraf of tot hij van 
gehoorzaamheid zou doen blijk geven, 
door de drie mensen af te geven. Aange· 
zien er geen ,man of war" in de haven 
was werd Hongkong gewaarschuwd van 
waaruit de kruiser ,Pegasus" naar 
Manilla wer.d gezonden. Daar werden 
de drie mannen van boord gehaald. 

De plaatselijke machinisten zagen de 
noodzakt:lij'kheid van een bond in en zo 
ontstond de Engineers Association met 
147 leden. 

* Het artikel rubber, dat in latere jaren 
zo'n belangrijke plaats in h et vervoer 
zou innemen, was in de eerste helft der 
negentiende eeuw vrijwel onbekend. 
Ongeveer. in 1839 had Goodyear in de 
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IJsbrekers op de Lek. 

Verenigde Staten de bruikbaarheid 
van gutta percha door vulcanisatie aan
getoond. De grondstof moest evenwel 
voornamelijk uit Brazilie komen, alwaar 
men de uitvoer van heveastekken en 
zaden angstvallig bewaakte. 

Toch werden op Java, Sumatra en 

Borneo reeds in 1844 boomsoorten 
gevondeu die ,gomelastiek" oplever
den. Een monster werd naar Nederland 
gezonden voor onderzoek of dit product 
handelswaarde zou kunnen hebben. 

Uit een rapport van de fabrikanten 
Gennis & Co te Haarlem bleek dat de 
,gomelastiek" hoe Ianger hoe meer 
werd gebezigd bij de vervaardiging van 
voorwerpen van allerhande aard om, 
mits in gezuiverde staat, een niet on· 
aanzienlijke winst te beloven. De aan· 
dacht van de particuliere handel werd 
op dit artikel gevestigd. 

(loto: l!, J. t:.d. Vlist) 

In het zelfde jaar wer.d 200 pond 
gutta perch a op proef van Java naar 
Singapore gezonden. In 1845 bereikte 
de uitvoer reeds 169 picols, om in 1847 
reeds op te lopen tot 9296 picols. In 
1873 werd 26 ton ge'importeerd t e 
Singapore. 

Bijna alles werd doorgezonden naar 
Engeland met uitzondering van een 500 
picols voor het vaste land van Europa 
en een kleine 1000 picols naar Amerika. 
Het product scheen zulke goede prijzen 
te maken, dat overval gomjagers ver· 
schenen, ook in de bossen van h et 
eiland Singapore en Malakka. In 1848 
kwamen van Malakka 593, van J ohore 
1296, van Sumatra 1066, van Java 19 en 
van West Borneo 55 picols. Dat dit een 
grote vernieling der bossen inhield laat 
zich hegrijpen, daar de bomen gekapt 
moesten worden om het product te ver• 



krijgen. In 1876 werden heveazaden uit 
Brazilie gesmokkeld en weldra kregen 
cl.e Botanical-gardens te Singapore en 
's Lands Plantentuin op Java de eer.ste 
plantjes, waaruit tenslotte later de grote 
rubber.plantages ontstonden. 

V ooral toen de autobanden in het 
begin dezer. eeu·w op de wegen versleten, 
werd de vraag naar rubber steeds groter. 
De verkoop liep vrijwel geheel via 
Louden, t erwijl de fa. Guthrie & Co 
de voornaamste handel te Singapore in 
handen had. In 1901 had de eerste 
locale openhare verkoop plaats, terw,jl 
in 1911 de Rubber Association begon. 
In 1912 werd er nog slechts 600 ton 
omgezet, in 1913 1700 ton, terwijl dit 
in 1918 reeds was opgelopen tot 51.000 
ton en in zeer grote mate steeds toenam. 

( wordt 1Jervolgd) 

Gedwongen ru.st .. .... 

Aardige honoraria ! 

De honoraria, die de Amerikaanse 
bladen betalen, zijn de lnoeite waard. 
Het Amerikaanse schrijversjaarboek 
vertelt precies, welk soort verhaal een 
bepaald blad wil hebben en wat bet 
daar dan voor betaalt. , Collier's" ( op
lage 3.800.000) en ,The Saturday Eve
ning Post" ( 4.650.000) zijn het kies
keurigst, maar betalen het best. lets 
minder goed van betalen is ,Esquire" 
(819.000), daar ontvangt een korte ver· 
halen-schrijver vier- tot zesduizend gul
den voor zijn werk. ,Ladies Home 
Journal" biedt minstens 3.500 en meest
al 6.000 gulden voor een verhaal. 
,Life", dat aileen foto's met :weinig 
tekst koopt, geeft 600 tot 1.200 gulden 
per pagina en vraagt 80.000 gulden voor 
een adve1·tentie van een hele pagina. 

(loto: F. D. Zi,Jutra) 

, Reader 's Digest" .koopt artikelen voor 
8.000 tot 10.000 gulden. 

Moppentekenaars ontvangen van de 
,,Satnrday Evening Post" rond 300 tot 
2.000 gulden voor een getekend grapje 
en de befaamde ,New Yorker" betaalt 
gri£ 4.000 gulden voor een grapje van 
cen h ele pagina. Natuurlijk kunnen de 
tekenaars al die grappige zaken niet 
zclf verzinnen. H et jaarboek geeft daar
om aile gewenste inlichtingen aan de· 
genen, die h et eens een tijdje als ,gag· 
writer" willen proberen. Zij hehoeven 
hun idee voor een getekend mopje 
enkel maar op een stuk papier te tik
ken en voorzien van naam en adres naar 
een tekenaar op te sturen. Wordt het 
door de tekeuaar en zijn redactie ge
accepteerd, dan krijgen zij 25 tot 50 
percent van de ophrengst. 

( H aagsch Dagblad ) 
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En er waren herders in diezelfde Iand
streek . . .. 

Stien keek baar gMten aan. 't Mocht 
wat! Die dikke, zelfgenoegzame me· 
neer Halken s een h erder? En die nog 
meer zelfgenoegzame vrouw van hem 
een h erderin? Kijk nu eens, hoe ze met 
h aar goud zat te coquetteren. Goud op 
haar omvangrijke boezem, goud in haar 
oren, goud om haar pols, goud aan haru: 
vingers, en - j a, werkelijk nog goud 
in haar mond ook. 

Brr! Wat een lach had dat mens! 
Stien was voor J aaps argumenten 
gezwicht, al een week geleden. De baas 
en zijn vrouw wisten geen weg met hun 
Kerstdagen, ze hadden plannen gc
maakt, maar die waren mn d'et een of 
andere reden in duigcn gevallen. Punt. 
En of Stien zich kon indenken, dat het 
na de promotie van 1 December mis
schien gewenst zou zijn .... ? V raag, 
teken. En zou Stien dan een nieuw 
plannetje willen maken en haar aan· 
vankelijke willen prijsgeven? Dub bel 
vraagteken. 

Ret aanvankelijke plan . • •. Nu Stien 
die helder verlichte kamer rondkeek, 
waar een Kerstboom vrij overhodig zijn 
zachte licht uitstraalde, moest ze oppas· 
sen, dat ze niet nog kwaad werd·. Bij 
een K erstboom hoorden kinderen. En 
- ja, en oude mensen. Haar eigen vad,er 
en moeder hadden moeten komen, de 
kinderen verheugden zich er op. 

Maar ze had .toegestemd in J aaps 
wens, en ze had het royaal gedaan, vond 
ze van zichzelf. Dat was trouwens J aaps 
mening ook. Gisteravond had hij haar 

even in zijn armen genomen en haar 
geprezen, ook om di t. ,J e bent een 
renze schat, Stien!" 

Maar nu vroeg ze zich toch in voile 
ernst af, of inzet voor en resultaat van 
deze Kerstavond wei tegen elkaar op
wogen. Kleine J etteke was bij haar 
zusterr en Nol was door Opa gehaald. 
De tienjarige was nog kwaad weggegaan. 
Hij vond het gemeen, dat hij op de 
tweede Kerstdag, juist nu Opa en Oma 
gast zouden zijn, de deur uitgestuurd 
wep:d. Met hoze ogen had hij naar zijn 
moeder gekeken, en de zoen die hij haar 
gegeven lu.td, was .stug geweest. 

V oor de kinderen een teleurstelling, 
voor de oudjes . ... J a, natuurlijk, voor 
h en ook J AI zo lang als ze getrouwd 
waren, was het de gewoonte, dat Oma 
en Opa Braaks de tweede dag hij h en 
waren. En alles zou dit jaar net als 
anders verlopen zijn, als - j a, als die 
vervelende meneer Halkens en zm• 
vrouw raad geweten hadden met hun 
Kerstdagen. 

Het sprak vanzelf: J aaps belang was 
het hare, en ook zij was verschrikkelijk 
hlij geweest, toen Jaap met het bericht 
thuis kwam, dat hij met ingang van 1 
December onderdirecteur in het hedrijf 
zou worden. H ij was er zo lollig mee 
aangekomen: Toen ze hem de sleutel in 
het slot hoorde steken en hem tegemoet 
kwam, had hij een h eel arrogante snuit 
getrokken en tegen haar gezegd: ,Nou, 
groet de nieuwe onderdirecteur eens 
netjes!" De vreugde om dit hericht, 
haar verlangen om a1les te weten van 
de eerste dagen in de nieuwe haan. En 
nu dit! Het zou allemaal nog niet erg 
geweest zijn, als de kennismaking maar 
wat meegevallen was. Zij vond die me
neer Halkens en zijn vrouw nare men
sen. Mensen zonder enige helangstelling, 
behalve die voor hun eigen welvarend
heid. Daar getnigden het goud hij me· 
vrouw van, en feitel~ik ook het goud 
hij meneer. Het goud, en de mooie 
sigarenkoker, en de dikke sigaren, en al 
die kleine dingen, die Stien zo grenzen· 
loos irriteerden. 

Had J aap haar nu maar iets gezegd! 



Had hij maar van te voren ve.rteld: 
,Stien, luister eens -- die baas van me 
is een onuitstaanhaar mannetje en zijn 
vrouw is nog een paar tinten erger!" 
dan h ad ze zich anders op deze avond 
ingesteld. Maar Jaap - wandelaar in 
de werkelijkheid noemde ze hem soms 
- vond haast iedereen, die hij ont
moette, aardig. De baas ook. En tO'CJl 
die hem vertelde dat zijn plannetje voor 
Kerstmis niet doorging, had Jaap, een 
tikkeltje vo01·harig overigens, het echt· 
paar voor .e.en van de twee dagen ge
nodigd. Dat stond al vast, toen hij met 
zijn aa1·zelend gestelde vraag bij Stien 
kwam. Inderdaad was ze toen wel even 
hoos geworden op h aar onhandige lieve 
man, maar goed, ze was gezwicht. Ze 
hau de heerlijk intieme tweede dag 
geofferd ·om een paar eenzame mensen 
gelukkig te maken. Op deze manier 
waren haar vader en moeder verzoend 
gemaakt met de gang van zaken, en ze 
had h et hoze gezicht van Nol maar 
aanvaard, hem gepaaid met de helofte, 
dat ze hens zou zorgen , dat ze dubhe] 
en dwars met h em zou inhalen, wat hij 
mecnde nu te kort te komen . 

Daarom h ad ze vanmiddag haar 
nienwe japonnetje aangetrokken, en 
daarom liep ze nu al een paar unr met 
pijn op haar nieuwe schoenen. Kon ze 
maar eens de linker kleine tceJJ, die in 
de knel zat, wat wrijven. En - kon ze 
maar eens kijken, hoe J etteke h et 
maakte. 

Voor Nol was ze niet bezorgd. Toen 
Vader hem vanmorgen kwam halen, had 
hij op zijn rustige manier gezegd, dat 
ze zich over Nol geen zorgen hoefde te 
maken. ,Reus, Stien, ik stelme vandaag 
helemaal op dat joch in. V anmiddag 
ga ik met hem wandelen, daarna domi
neren we samen wat, of we gaan darn
men, en vanavond doe ik, wat jullic 
hier ook gedaan zouden h ehben." J a, 
vanavond zou vader eeu Kerstverhaal 
voorlezen, voor Nol aileen. V anavond 
zou J etteke in een vreemd bedje gelegd 
worden, en de driejarige zou vast we] 
zoeken naar mammie .... 

l\Ievrouw Halkens had hij het hinnen· 
komen natuurlijk het rijtje poppen op 
de divan zien zitten: de zwarte Tommy 
n'aast het hoerenpopje J an-\Villem, en 
daarnaast de stijve Francicntje. Ze had 
er naar gekeken, en toen onhewogen 
haar ogen afgewend, zonder ook maar 
een enkel woord over dat idyllische 
poppenschilderij te zeggen. Op dat 
moment had ze hij Stien al haar eerst.e 
slechte heurt gemaakt. En het was niet 
hij die ene gehleven. 

Stien was er nog niet toe kunnen 
komen iets omtrent de kinderen te ver· 
tellen. Mevrouw Halkens vroeg er wei 
niet naar, maar dat zou heus gecn he
zwaar zijn geweest er toch over te he
ginnen. Ecn hock van Nol, dat nog op 
een stoel lag, en hovenal die h eerlijke 
poppen zouden een gemakkelijke in
leiding tot een gesprek over de kinderen 
kuunen vormen. Maar waarom zou ze 
het do en? Die drie ondcrkinnen, die 
koele grijze ogen, die zware, mannelijke 
stem, en hovenal de vervaarlijke haren 
op de hovenlip van mevl·ouw Halkens 
waren te veel helemmeringen. 

Er kwam nog wat hij: iu de keuken 
was haar lmlp hezig met het Kerstmaal. 
J a, wat voor hen zelf een tractatie was 
- konijn - zou voor deze mensen wei 
niet meetellen. iVIevrouw en meneer 
Halkens waren nog geen kwartier in 
lmis, toen Stien al wist dat ze gisteren 
in Olympia gegeten hadden, in het 
sjiekste en duurste restaurant van de 
stad. Bij wat ze daar genoten h adden, 
zou haar Kerstdinertje volkomen in het 
niet verzinken: Konijnensoep - konijn 
met compote - koffie met zelfgehak
ken cake .... Nol zou gesmuld hebben, 
Vader en Moeder zouden haar geprezen 
hehhen, en deze lui, deze - geldprollen 

Ze zouden natuurlijk heleefd hlij
ven, en verder zouden ze vanavond in 
hun eigen huis wel lacllen om haar 
kleinhurgerlijkheid en hun eigen goed
h eid, dat ze Jaap zo ter wille waren 
geweest om toe te stemm en in een 
tweede-ran gseterij t j e. 

H et liefst zou ze Jaap een wenk geven 
in de gang te komen. Dan zou ze h em 
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zcker de mantel uilvel!en, omdat hij er 
l1aar had Ia ten inlopen . 

] a, ja, ze zo11 hct licfst . ... Het mocht 
wat l Ze m oest nu nodig opstaan, hij 
e lkc s lap haar l!eknelde teen voelen en 
mel ecn Vl'iendclijk lachje vragen of 
mev1·ouw en mencer misschien nog een 
kopje thee wildcn !_!chruiken, voor ze 
overgingen tot iets and_Prs. En dan zou 
ze ook even naar de keuken kunnen 
vluchten om te zieu of Bcp allcs voor 
clkaar kreeg. 

,Wilt u rnisschien nog cen kopje 
thee?" 

Zc stond al op en hinkte even. Jaap 
mocht het niet merken en die mensen 
al hclemaal niet. Maar o , die teen! 

, Graag, mcvrouw Bierlings !" 
Huh! Dat mens had een stem als van 

cen garnizoenscommandant : luicl, zwaa1 
en over tuigd van eigen gewichtigheid. 
Kijk uu eens, ze mengde zich in het 
gesprek van de mannen. Ze had waar· 
schijnlijk nic t eens naar haar gclnistcrd. 

,Nee, Johan, verleden jaar waren we 
m et Kerst in Arosa en toen zeidcn de 
Snijdcrs nog, dat het goed genoeg was 
om e1· tlit j aar weer h een te gaan .... ''· 

Haar man, die zag dat Stien cen 
heetje huitcn de conversatie gcplaatst 
wenl, was in ieder geval n og zo heleefd 
een kleine toelichting te geven. 

,U moel we tcn, m en·onw Bierlings, 
dat de Snijders vrienden van ons zijn, 
waar we anders altijd Kerstmis m ee 
viCl·en, m eestai in het huitenland. Maar 
nu die anne k erel in het ziekenlmis 
ligt, ging dat uiet door . ... " 

Hij Iachtc vri endeiijk in Stiens r ich
ting, en ze ontdekte da t ook hij veel 
goud in zijn mond h ad. M aar nu hij 
lachte, kon ze zich toch hegrijpen, dat 
1 aap op zijn h aas gesteid was. Was zijn 
vrouw m aar zo ! Mencer Haikens en 
1 aap hadden tenminste een gesprek -
ze konden praten over de zaak. W at 
moest zij cchter beginnen met deze 
onpersoonlijke vrouw, die haar ai op de 
hoogte had gebracht van haar tijds· 
h e.steding. 

, ' s Middags ga ik m eestal met een 
paar vriendinnen winkelen . . . ' s Avonds 
he·h ik h eel vaak een hridgeavond. Daar 
is mijn man ook wei eens hij , maar hij 
heeft h et meestal te druk . . . . 1 a, ik 
ga veel naar de h ioscoop ..• En natum·
lijk zi'en we de meeste toneelpremieres 

" 
, Bent u dan wel eens gezellig thu is, 

nJCvrouw?" 
Stien had zich niet k unnen weer-
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houden de wat hutelijk hedoelrle vraag 
tc stc1len. Maar mevt·ouw hnrl lu·t 
hatelijke hlijkhaar niet 1!P\·oc1d. 

.,Heel zeldcn, m rvrouw Biediugs! 
Och, voor wie zouden we t huis hl ijvcn ?" 

Toe-n haclden haar orrcn ·even naar 
Tommy, J an-\Villem e""~ Francien tje 
gekeken. Stien had het wei gezicn, 
maar ze had er ~-t Pen acht op will pn 
slaan. 

,Alsluhlieft, mevrouw! . . . . A lstu
hlicft, mencer! .... En wilt u llle Ill! 

even excuset·en? Ik moet in rle keuken 
wa t rcgelen." 

Haar eerste werk in de gang was het 
uitschoppen van haar mooie schoe.ntje 

• en de henarde teen ruimte geven. He, 
wal een opluchting! En wat een vrcselijk 
mens! En wat 'een sof-hezoek! 

lu de keuken vond ze Bep rustig hezig 
met kleine voorhcreidende dingetjc8. 
Het deed Stien goed, Bep hier tc vinden . 
Die hoorde er hij. Ret was wcrkelUk 
of de kenken e c h t wa~. en alle~ 
hinnen cen droom, ecn narc droom. 

De hulp keck haar aan. 
,U hcht het warm, he?" 
Stien knikte. 
,0, Bep, als je m'n klei ne teen ecm 

voeld e. Die zit gewoon dnhhel. 

En . .. . " 

H aastig slikte ze haar woorden in. 

Nn zou zc zieh haast zo vergalopp eren, 
dat ze Bep al dcelgenoot maakte van 
haar voorlopige indrnkkcn van deze 
middag. 

,Kun j e he t aileen af?" vroeg zc toen 
haastig. 

,0, mevrouw, 't loopt van zelf . ... 
Gaat u gcrust gezellig binnen zitten. 
Als u zo dadel~jk de tussengordijnen 
dicht trckt, ga ik achter tafeldekken." 

Stien k nikte. J a, alles verliep voigens 
de plannen. Al1cen het cchte plan was 
getorpedeerd. 

, Als ze thuis waren, zouden ze het 
goed hij me hebhen hier in de keuken." 

Bep lachte glunder. Ze was gek op de 
kiuderen, en ze zou ze zek er allerlei 
leikkere dingen hebhen Iaten proeven, 
zogen aamd om te keuren. Noi zou een 
kopje soep van haar krijgen, J e tteke cen 
schoteltje me t wat compote. 

Stien wis t b et, en hoewel ze ook wist, 
dat Beps woorden geen kritiek op haar 
inhieldcu, kreeg ze toch een prop in 
haar keel. Zelf h ad ze de kinder en 
nithesteed willen h ehhen. Toen ze Jaap s 
plan aanvaard had, h ad zij een aan
vullend voorstel gcdaan : zou h et niet 
Le ter zijn, wannecr ze dat dinertje onder 
hen v ieren hielden ? De baas en ziju 
vrouw? .. . . Werd h et anders misschien 
niet een erg hui ;:el ijke hedoening? 

Jaap had duar a~tnvankelijk niets 
van hegreprn. H ij Yond het eigeniUk 
heH leuk eens te gem·en mel zijn steJJe
tje. En voor Stiens ouders hocfden ze 
zich ook heu s nie t te scharnen. 

Nee, dat was hct ook niet. Maar Stien 
- cle helijdenis kwam niet vlot - vond 
hf't toch wel erg moeilijk die vreemcll• 
mPnscn t e ontmoeten. Ze had de haa~ 
nog maar een keer ontmoet, zijn vrouw 
nog nooil. ,En die mensen zijn waar
schijniijk h elemaal niet Christclijk . . .. 
En dan weet je zelf hoc wonderlijk Nol 
;:oms nit de hock kan kom rn!" 

Jaap had nadcnkend (!Cknikt. Voor 
Nol was hij niet zo hang, eerder voor 
] etteke. In haar argeloosheid zei die 
alles, wat haar voor het mondje kwam. 
Zc zon zeker in staat zijn er aan tafel 
iets uit te gooieu in de trant van: ,Je 
l1e!h niet gehid!" En voor dergelijke 
t'isico's voelrle hij weinig. 

Stien verliet rle keuken. In rl<> gang 
wrong ze haar voet weer i11 lu~t sc-hoPn
t_je, voelrle ze ook on mid dellijk WPPr 
de stckenrlc kleine teen. Maar zf' zou 
op~ewekt d·oen, dcze avond doorwot·
stclcn, en ·- J aap toch maar niets ver
wijten. Die anne k nul h ad ook vast niPt 
~eweten, wat voor vrouw z'n haas h arl. 

Z e kwam hinnen. Jaap zat juist m ?
neer Halkens iets n i t te leggen. 

,Als we nn in drie een paar schottf'n 
zouden zetten, komt de droogkam er nog 
m eer gei'soleerd te staan." 

,,Brandvrije schotten dan toch zeker, 
nie t?" 

,N atuudijk, m enccr . \'Vat een s ge
h em·d is, mag zich n ooit meer kunnen 
h erhalen." ' 

R et gcsprek interesseerde m en ·ouw 
hlijkhaar niet. V er veeld keek ze de 
kamer rond, even gleed haar hlik langs 
de p oppen , toen wendde ze haar ogen 
naar Stien, die de gordijnen bij de 
schuifdeuren sloot. T oen deze een kleine 
toelichting gaf, schommelden de onder 
kinnen even. 

Nog meer gespannen ging Stien zitten. 
Als J aap haar kant nitkeek zou ze hem 
een scintje kunncn geven: h et werd 
hoog tijd voor de bonel. En inmiddels 
mocst ze toch proheren wat met me
vrouw H alkens t:e praten. 

,U reist zeker veel?" vroeg ze. 

,Ja!" zei de commancleerstem. , We 
reizcn veel, ik nog wei meer dan mijn 
man. Die h eeft h et aitijd druk met 



zaken - u merkt dat hij er zelfs nu nog 
over moet spreken." 

,W·elnee, lieve," kwam lwar echtge
noot tussenbeide. ,Dit is gcen zaken
o·esprek. Gewoon een hahhcltjc met 
1::" •• '' mlJn naaste medewerker. 

;',J 1evrouw (Yaf (Teen antwoord. Also£ 
b 0 

haar man niets gezegtl had, g1ng zc 
verder: 

,In A rosa is he t erg mooi met de 
Kerstdagcn. In d e krant las ik dat er 
ook nu dik sneeuw ligt." 

,Doet u a an win tersport ?" 
Stjen moest zelf haast grinniken om 

haar clwaze vraag. Stel je voor, mevronw 
Halkens op ski's - in een hroek - met 
een skipct op haar massicve hoofd . ... 
H~ <>'elukkio- daar keek J aap naar haar. u, 0 t- ' 

J a, l1ij snapte l1et kleine ge1Jaar, hij 
stond al op. 

,Aan wintersport?" vroeg de zware 
stem verwonderd. ,Hoe komt u daar 
bij? Nee, meestal wordt er gebridged 

" en . ... 

Pardon," onderbrak J aap h aar. ,Me-
" . d'k? vrouw Halkens, wilt u wts nn en . 

1 ·t?" Sherry - vermont 1 - poi · 
Sherry alstublieft!" commandeerde 

" 1 . d mevrouw, en ze zweeg over het Jl'l gen 
in Arosa. 

J aap wenddP- zich tot zijn haas. Dez~ 
had het liefst een gewone , op en neer. 

, Uitstekend, meneer . Dan doe ik met 
u me e. En jij, Stien ?" 

Ik? _ 0 een heel klein b eetje ver
m~~1tl~. Maa~· echt niet meer dan een 
half glaasje .... Ik kan er zo slecht 

• 1" tegen, z1et u. 

Het laatste was weer tegen mevrouw, 
hoewel ze haar h ersens pijnigde m et 
de vraag, wat ecn gewone ,op en neer 

,, 

was. 
J aap verzorgde het appcritif, en Stien 

stond op om de zoutjes te pakken. J aap 
had no"' even de gelegenheid om haar 

b • ' G d zacht toe te flms teren: , t aat goe , 
kind!" maar ze schudde haar hoofd. 
Nee het o-ino- niet goed. Ze had steeds 

' 0 t:> .. 
het «evoel of ze iets misdeed hiJ dat 

b 

verschrikkelijke m ens, dat nog gee11 
·enkel woo·rd gesproken had, waar iets 
van haar zelf bij was. 0, wat had alles 
nu intens gezellig kunnen zijn. 

0 

.,Aardig die boom!" 
De commandeerstem onderbrak haar 

gedachten. 
, Voor de kinderen, mevrouw!" 
Het was Stien net, of ze de aanwezig

heid van het hoompje mocst vcrdedi
gen. 

Mevrouw knikte weer. 
,Vroeger," zei ze, en haar stem klonk 

wat zachter. Ze zweeg en keek naar 
haar man. Deze nam het gesprek over, 
en zijn stem klonk haast beschroomd. 

.,Vroeger hadden we ook een boompje 
. . . . Voor ons dochtertje .... Ze stierf, 
toen ze acht jaar was .... Daarna heb-
hen we er nooit weer een genomen." 

Er viel een pijnlijke stilte. Toen 
bracht Stien de moed op om te zeggen: 

, Da t kan ik me voor.stellen . . . . Als 
ons zo iets overkwam ...• " 

Ze durfde niet verder te gaan. Zij, 
m et al haar geluk. En met al haar 
kritiek. 

J aap liep nog been en weer. 
,'tIs nu vier en twintig jaar geleden," 

vulde meneer aan. 
,Maar 't went zeker nooit! 

Vooral, omdat u er maar een h ad." 
J aap vroeg het, een klein tafeltje 

hijschuivend. 
De hezoekers sehudden heiden h et 

hoofd. Mencer Halkens tikte met zijn 
vingers op de Jenning van de gemakke
lijke stoel , waarin hij diep weggezonken 
zat. Mevrouw keek weer even terluiks 
naar de poppen. 

En weer voeld e Stien een prop in 
haar keel, anders echter dan daar 
straks in de keuken. Plotseling hekeck 
ze die koclc, dikke, zakclijke vrouw met 
andere ogen. Achter al die huitenlandse 
reizen, al of niet in gezelschap van h.aar 
m an, vermoedde ze een leegte zo d1ep, 
da t niets zou kunnen help en tot vulling. 
J aap zou nu nog wat moeten zeggen, 
een paar woorden van deelneming, in 
ieder o-eval iets, waardoor het gesprek 
weer ot>p aan!! zou kunnen komen, zelfs 

b ~ 1' al ging bet over d·ezelfde onhenul Ig-
heden van zoeven. 

Gelukkig, daar was Jaap. 
, Mag ik dan maar met u drinken op 

dit samenzijn ?" 
Glazen werden geheven, nietszeggen

de wensen uitgesproken. 
, En is h et K erstfeest in eigen land u 

tot dusver meegevallen ?" 
Weer vatte J aap bet gesprek op . 
Mevrouw Halkens k eek naar meneer, 

h~j keek naar zijn vrouw. Toen glim
lachten heiden en het was of dit he
tekende : Laten we h et ze maar zeggen! 

,,We h ehhen gistermorgen een won
derlijke ervaring opgedaan," begon me
neer. , Mijn vrouw wilde, nu we toch 
hier waren, wei eens naar de kerk .. .. " 

Stien kcek verrast naar de vrouw, die 
haar nog steeds niet lag. Gunst, dat had 
ze zeker nict verwncht. Zelf was ze wei 
nnar de kerk gcwecst, gezellig met het 
hele gczinnetje. J etteke had scbattig 
stilgezeten en ze h adden een heerlijke 
ochtend gehad. 

Mevrouw mcrkte Stiens verrassing en 
nam het gesprek over. Ret was weer of 
l1aar stem minder commandeerde. 

,, We wist en geen van heiden naar 
welkc kerk we moestcn gaan. 

We ;~;ijn niet zo erg goed op de hoogte, 
ziet u." 

J a, werkelijk, de zclfvcrzekerde stem 
aarzelde even. 

, En toen we op straat liepcn, kwamen 
we langs een grotc kerk, waar zoveel 
mensen naar binnen gingen , dat het wei 
he t Concertgebouw leek. Toen zei m' n 
man: ,,Laten we hi er maar in gaan. 
Waar het zo vol is, zal he t wei goed 
zijn . ... '' 

Ze zweeg, en Stien voelde een lichte 
hlos opkomen. Zo dadelijk zou waar
schijnlijk nog blijken, dat ze met hun 
allen in dezelfde kerk hadden gezeten. 

, Maar we hegrepen niet zo veel van 
de preek. W el was er een zangeres, die 

. " erg mo01 zong. 
Stien bloosde dieper. Natuurlijk, haar 

vermoeden kwam uit. 
,En weet u nog waar de dominee 

over sprak, mevrouw?" hoorde ze J aap 
vragen. 

H et antwoord kwam van meneer. 
, Hij had hct Ol'er h erders in dezelfde 

landstreek waar he t kind Jezus geboren 
was. Maar ja, we zijn blijkbaar de t aal 
van de kerk niet erg gewend . ... " 

,,Dan 1 heht u met ons in de kerk 
gezeten .... " 

J aap zei het spontaan, haast enthou
siast. 

Meneer nipte bedachtzaam aan zijn 
glas. 

,Achteraf heb ik tegen mijn vrouw 
gezegd, dat we heter nict hadden kun
nen gaan. Ik h eh niet veel van die grote 
blijdsch ap gevoeld. Als die predikant 
h et niet zo nadl'Ukkelijk steeds weer 
gezegd had, j a miss~hien dan wei . . . . " 
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Stien dronk van haar vermouth. Ze 
voeldc het spul in haar keel hrandcn. 
Maar ze had nog meer last van dat ra1·e 
gevoel van hinnen. Daarom stood ze 
haasLig op met cen excuns: de keuken! 
Haar kleine teen stak niet minder dan 
ecrst, maar ze voelde hem haast niet 
IllCCl'. 

Mal was het, maar ineens zag zc nict 
meer tegen het dinertje op. 

Dat and·ere was veel erger, dat van 
die twee mensen, die zo maar een kerk 
warcn ingelopen, omdat ze iets zochten; 
die waarschijnlijk -- of nee, die zeker 
wisten, dat J aap, en dus ook zij, Cltriste
li.i!c waren, en die misschien iets ver· 
wachtten, op iets hoopten. 

J a, Christelijk was ze, maar Christen
zijn had meer waarde. En daar had ze 
nog niets van getoond. lntegendeel, ze 
had met haar nauw verkropte ergernis 
tot dusver missehien deze mensen in de 
weg gestaan. 

Ze had natuurlijk niets in de keuken 
te zoeken. Ze wilde er ook niet komen, 
haar taak lag in de kamer, waar hezoek 
was , waar - Inensen waren, die de 
hoods(:hap niet begrepen hadden. ] aap 
en zij zouden die boodschap moeteu 
vertaleu, dnidelijker dan de dominee 
het gedaan had. De boodschap van de 
blijdschap. Mevrouw en meneer Halkens 
waren immers niet hlij. Ze waren 
ja, ze waren bevreesd. Omdat ze de 
stilte vreesden, waren ze altijd op de 
vlucht voor zichzelf. 

Een innerlijk veranderde Stien kwam 
even later de kamer binnen: het strakke 
was uit haar gezicht weg, in haar ogen 
was ecn veel mildcrc glans. 

Zc liep naar de Kerstboom en schikte 
wat aan een witte slinger. De handeling 
was wei overbodig, maar dan kon ze 
tenminste eerst even horen, waar ze het 
nu over hadden. 

J aap had gedaan, wat ook zij had 
knnnen doen, hij wa.s er nog mee hezig. 
\Vat deed hij dat rustig en gewoon, zo'n 
preek uitleggen. Zo sprong hij ook met 
Nol om. Als die iets niet begreep, ging 
vader J aap er voor zitten en nam hij 
er de tijd voor om het uit te leggen. 

Aarz'Clend kwam Stien uaderbij, ze 
ging weer in haar eigen kleine stoeltje 
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zittcn. Ze zag dat de haas met zoveel 
helangstelling luisterdc, also£ zijn onder
tlirectcnr l1em een heel helangrijk zake
lijk project voorlegde, ze zag ook dal 
de ogcn van mevrouw nu en dan af
dwaalden, hleven rnsten op Tommy, op 
J an-\Villem, op Francientje . . . . · 

Mevrou.w noch meneer leverde enig 
commentaar op Jaaps toe1ichting. Jaap 
schonk voor de tweede keer in, achter 
het gord~jn hoorde Stien, hoe Bep hezig 
was met de taf.el. 

,Wilt n eens een foto van de kinderen 
zien ?" vroeg Stien toen zonder enige 
voorhereiding. Ze had zo'n behocfte om 
een beetje hartelijkhcid te tonen. 

,Graag!" antwoordde mevrouw. Het 
• klonk alweer veel stroever. 

Maar toen ze de leuke foto van een 
rO<buste tienjarige knaap zag, mel aan 
zijn zij een klein verlegen hummeltje 
van een jaar of drie met grote droomo
gen, wenl die stroefheid doorhroken. 

, \Vat lief!" 

D e stem commandeerde niet, aileen 
de drie onderkinnen hibherden. Lang 
hleef zc naa\' de foto kijken. Toen z~ 
hem eindelijk terug gaf, zei ze: 

,U hent wel heel rijk, mevrouw 
Bierlings!" 

Stieu kon alleen maar knikken. 
Gelukkig kwam Bep haar roepen: 

alles was klaar. 

,U kunt aan tafel als u wilt, me
vrouw!" 

Ze had haar hest gedaan - alles was 
uitgevoerd, zoals Stien het gewenst had. 
Hier en daar hrandden kaarsen, d.e tafel 
was versierd met een paar takjes denne. 
groen, midden op stond de grote drie
armige kandelaar, ook met brandende 
kaarsen. 

• ,W at in tens gezellig !" merkte me
neer Halkens op. 

iVIevrouw zei uiets. 

Maar alle angst, alle heklemming was 
van Stien afgevallen. Bep kookte heer
lijk - het dinertje zou heus wel goed 
zijn. Belangrijker was eehter, als er iets 
anders goed was - de sfeer. En daar 
had :tij voor te zorgen. 

Het dinertje werd een succes. Stien 
kon het nu zonder enig gevoel van 
afk·eer aanzien, dat de dikke echtge· 
noten smulpapen waren. Ach, het sprak 
irnmers van zelf: ze had den niets anders 
te doen dan op zichzelf en elkaar te 
letten. Maar hct deed haar toeh goed, 
dat alles smaakte. Mencer maakte haar 
een compliment, mevrouw zei het hem 
na. En ook dat kon Stien hehben. 

N a de koffie, to en J aap de feestsigaar 
gepresenteerd had, pakte hij de Bijbel, 
net als anders, hoewel de aanvankelijke 

af:;praak was gcwecsl, dat ze h e t van
avond miss~:hien hcter konden nalaten. 
,Als u het goed vindt, zal ik nog eens 
hct stuk van tlc Herders voorle:ten." 
En h ij begun: 

,En er waren herders in diezelfde 
landstreek, die zich ophielden in het 
veld en des nachts de wacht hielden 
over hun kudde. En opeens stond 
een engel des Heren bij hen en de 
hcerlijkheid des Heren omstraalde 
'hen en zij vreesden met grote vreze. 
En de Engel zei tot hen: ,Weest 
niet bevreesd, want zie, ik verkondig 
u grote blijdschap, die heel het volT. 
ten deel zal vallen .... " 

Toen dankten Stien en J aap. zoals 
altijd. Mcvrouw en mcneer keken toe. 

Was het ijs na de maaltijd werkelijk 
gebroken? To en ze met hun vicren weer 
in de voorsuite zaten, durfde Stien niet 
te zt: ggen dat gebenrd was, wat ze ge· 
hoopt had. Ze wilde graag hartelijk 
:tijn, maar ze kon niet. En werkelijk, 
daar kwam haar weer het heeld van 
vorige Kerstavonden voor ogen. Zc 
dacht aan verle1len jaar. Ze zat aan de 
piano en ze hegeleidde zichzel£ hij het 
:tingen van Kerstliederen, feitelijk de
zelfde die vader voor het eten had 
gespeeld. Maar het was toch ander.s. Ze 
kon zich nu helemaal aan hct lied 
wijden, en ze deed het volkomen, ook 
omdat ]aap zo van haar stem hield. 
D~ar had ze hem dit jaar voor ge

waarschuwd: Water ook gebeurt, ]aap, 
voor die menseu zingen - ik doe het 
heslist niet! J aap had het aanvaard, 
met spijt. llij zon zo graag een beetje 
met haar gepronkt hebben. 

Maar ze deed het uiet, vast niet. Dat 
heel intieme was aileen voor het ·eigen 
stelletje .. . . 

En er waren herders in diezelfde 
landstreek . ... 

Daar waren die woorden al weer. En 
hoe waren die laatste woorden? Toen 
J aap ze vanavond ~elezen had, had 
Sticu een ogenblik het gevoel, of hij 
niet voor het echtpaar Halkens las, maar 
voor haar. Toen de herders het kind 
gezien hadden, maakten zij bekend 
hetgeen tot hen gesproken was. En al· 
len, die er van ho01·den, verhaasden zich 



over hetgeen door de herders tot hen 
gezcgd was. 

Zo stond het in de Bijbcl. En als de 
haas en zijn vrouw dan misschien geen 
herders waren, J aap en zij waren het 
wel, behoorden het in ieder geval te 
z~jn. Ze moesten getuigen van de hlijd
schap, die ze gezien had den. J aap had 
h et gedaan op zijn manier, tijdens h et 
honeltje .... 

,,Mooi toch, die lichtjes !" zei me· 
vrouw Halkcns. Dat had ze al eerder 
~ezegd. \Vaarom nu wem·? Omdat ze 
ook geen gat meer zag in deze avond? 

Stien keek naar Jaap. Hij had net 
cen nieuwe sigaar opgestoken en gaf 
haar een knipoogje. Dat kon van alles 
hetekenen. Dit hijvoorheeld: Moed 
houden, Stien. Nog een uurtje, dan zijn 
we van de corn~e af. Maar het zon ook 
kunnen hetekenen : Vergeet niet dat je 
herder moet zijn, je bent het nog niet 
gewee.st .... Malligheid natuurlijk: zo 
ver dacht J aap zeker niet. 

Langzaaru stond Stien op, en ze ging 
naar de piano, die open stond. Maax er 
stond niet als andere jaren een bundel 
Kerstliederen op. 

bat hoefde ook niet. Als ze wat zingen 
wilde, had ze geen muziek nodig. 

\Vat aarzclcnd sloeg ze een aceoord 
aan, begon toen te zingen. Haar stem 
klonk nog niet vast, maar tocn was het 
net of ze de schelle tweede stem van 
Nol er tegen aan hoorde, h et gehrom 
van Jaap en vader en ze vergat haar 
visite. Het eerste couplet van ,,De her
dertjes lagen 1Jij nachte" werd gevolgd 
door het tweede, hct derde 1noest ook 
volgen: 

0 , Kindje, o Kindje, dat hedmt 
ln ' t nced'rige stalletje kwaamt, 
Ach, leer mij Uw paden betreden, 
TF ant Gij hebt de wereld beschaamd. 
Gij kwaamt om de wereld te w innen, 
De machtigste vijand te slaan. 
De macht Uwer liefde '!:an binnen 
Kan.. duivel noch hel weerstaan. 

Ze hom·de geen stemmen meer op het 
tweede plan, ze hoorde aileen zich zelf. 
En Z'e· wilde graag goed zingen, zo goed 
mogelijk. Ze wilde er geen goede beurt 
mee makeu, alleen maar herder zijn . 

Het lied was nit. Opkijken durfde 
Stien niet, nu ze eenmaal gezongen had. 
In haar was het zo'n rare warwinkel: 
ze schaamde zich en ze had toch een. 
gevoel van groot geluk, dat zc durfde, 
nu ze deed, wat ze heslist niet gewild 
had. 

Ze improviseerde een soort tu~~imspel 
en begon weer te zingen. Ze zag niet, 
hoe J aap genie tend naar haar zat te 
kijken, ze zag ook niet dat menecr 
llalkens met gesloten ogen zat te luiste
ren, het ontging haar, dat mevrouw 
Halkcns h aar handen stijf om de stoel
leuning geklemd had en star uaar een 
punt op de mnnr keek - naar de kort 
_geleden genom en foto van J etteke. 

Komt, verwondert u hier, mensen, 
Ziet hoe dat u God bemint. 
Zie vervuld der zielen wensen, 
Ziet dit nieuwgeboren kind .... 

Stien zong met een hiddend hart. 
,God, laat m e een herder mogen zijn. 
Laat me iets mogen zeggen van de hlijd
schap. Laat er iets van verwondering 
mogen komen hij deze mensen, die U 
zoeken." 

Bep bracht de thee hinnen. Het 
kraken van de deur verbrak voor Stien 
de betovering. V erlegen stond ze op. 
Als J aap nu maar niets z·ei .... 

J aap zei nicts en rustig kou ze vragen: 
,Mak ik u een kopje thee inschenkeu, 

mevrouw Halkens ?" 
Ze zag niet langer de drie onderkin

nen, al c.lat goud. Maar ze kon aan de 
hlik van de ogeu die op haar rustten, 
niet ontkomen. In die hlik lag iets van 
droefheid en blijdschap tegelijk. En de 
zware stem klonk zacht en vriendelijk: 

,Graag, mevrouw Bierlings .... Maar 
wilt u straks nog wat voor me zingen. 
Di.t alles zegt m e zo veel meer dan die 
preek van gistermorgen. Jon ook niet, 
J oh an?" 

Mencer deed een grote haal aan zijn 
sigaar. Toen zei hij: 

,Het was net of ik weer een kleine 
jongen was, heel lang geleden." 

En ineens gebeurde het wonder. 
Twee eeozame oude mensen beleden 

hun pijn aan twee jongere mensen, die 
volop in h et geluk stonden : de pijn van 
de stilte, de pijn van h e t oude, knagende 
vcrdriet om een verloren kind, al zoveel 
jaren geleden weggenomen en nooit 
vergeten. 

Stien en J aap luisterdcn, verbijsterd, 
maar heiden hereid om opnieuw te 
getuigen van de hlij dschap, die er juist 
voor eenzamen was : die om het Kind. 

H et gespmk werd abrupt hetHndigd 
door de thuiskomst van Nol, die eerst 
wat h eschroomd groette, maar toen toch 
zijn vreugde niet Ianger verbergen kon. 
Hij had ,,een knots van een dag gehad," 

zei hij wel drie keet. En zeUs mevrouw 
H nlkens hurl een moederlijke, ver· 
tederde glimlach voor het gelukkige 
joch, dat dankhaar naar hed ging. 

Zc dronken nog een kopje thee, het 
wenl tijd van heengaan, maar mevrouw 
Halkens herhaalde haar wens: 

,Zou u nog een keer voo1· me w:!llen 
zingen - dat lied van: Ziet vervuld der 
:t:ielen wens en?'' 

De soldatenstem klonk heel zach t. 
En weer ging Stien achter de piano 

zitten, en voor de tweede maal zong ze 
van de verwondering in het hart van 
mensen die er niets van wisten. 

Bij het afscheidnemen nam mcvrouw 
Halkens Stiens dunne hand in haar 
twec dikke, mollige handen. Tranen 
stouden in haar ogen. 

,U zult niet gauw kunnen begrijpen, 
wat deze :.wond voor ons hetekend 
lweft . . . . Mogen we nog eeus heel gauw 
hij u terug komen ?'' 

En meneer zei ongeveer hetzelfde 
tegen J aap. Ze stonden sam en in de 
kamer en keken elkaar aan. 

,Geslaagde avond, kind. Je hebt eer 
van je werk !" zei J aap. 

Toen kwamen er ineens tranen bij 
Stien. Ze liep snel naar haar man toe, 
en tegen zijn schouder aanleunend, 
begon ze te huilen. 

.,J aap, ik schaam me zo .... Als je 
'eens wist wat ik aan het begin van de 
avond allemaal dacltt .... " 

J aap ;;uste haar, v riendelijk goed· 
moedig. 

,Kom, Stientje, we zijn geen heili~ 
gen!'' 

Door h aar tranen heen zag ze hem 
a an. 

, Toen ze dat zeiden van dat kindje, 
toen wist ik me haast geen taad. Ik h eh 
mijn zere teen helemaal vergeten." 

J aap l achte, werd toen weer ernstig. 
.,J e heht nog nooit zo mooi gezon

gen," zei hij. 
En Stien voelde precies aan wat hij 

daannee hedoelde. 

(1.1-Iet toestemtning overgenomen uit: 
,Het Nieuwe Kersthoek", uitgave 
Bosch & Keuning n.v. - Baarn). 
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Directeur Pronk van 
Hoogeveen jubileerde 

'fer gelcgenheid van het zilveren 
uienstjubilcum van Directcur Pronk 
van Hoogevcen, op 17 October jl., wenl 
op die clag in cle kamer van de Pre
sident-directeur voor de Directie, chefs 
van dienst, adjunct-chefs, vertegen
woonligers van de vloot, alsmede voor 
verschillende (!enodi(!dcn, de meesten 
vergezeld van hunne dames, een ge
animcerdc recep tic gegeven. 

Nadat de jubiiaris en zijn echtgenote 
waren binnengetrcden, spr.ak President
dirccteur Mr. De Koe de heer Pronk 
van Hoogevcen op hartelUke wijze toe, 
waarbij spreker in het kort de succes
volle carriere van zijn collega schetstc. 
De l1eer D2 J\oe besloot zijn tocspr.aak 
met h et nitbrengen van een toast op 
de jnbilerende Directeur en diens echt
genote. De heer Prouk van Hooge
veen dankte daarop Mr. De Koe voor 
dicns woorden tot hem gesproken, 
ah.mcde voor de onontbeerlijke steun 
die hem in zijn KPM-loophaan door 
h et onder hem dienende personeel 
en zijn collega's was gegeven. De heer 
Pronk van Hoogeveen vcrzocht daarna 
de aanwezigen een dronk nit te 
brcngen op de toekomst van de 
Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, 
waarna men in de gelegenheid werd 
gesteld om hem en zijn eclJtgenote 
gclnk te wensen. 

Nog langte tijd bleef men in de 
directcurskamer, die voor deze gelegen
heid m et talrijke hloemstukken was 
getooid, bijeen. 

* Die zelfde avond vond in de ruime 
woning van de familie Pronk van Hoo
l!tween aan de Djokjaweg te Djakarta 
voor een 250-tal gasten een receptie 
plants. R eeds spoeclig was in de feecri~?-k 
verlichte tuin geen plaatsje meer 
onbezet en velen hadden zich geschaard 
aan cen der gezellige bars. 

Nadat een ieder van een koele dronk 
was voorzicn, vroeg de Chef VRV, de 
heer Knoppien, h et woor.d en richtte zich 
met een vlotte toespraak tot de heer en 
mevrouw Pronk van Hoogeveen. Het 
was hem, aldus spreker, een groot voor
recht om namens aile aanwezigen op 
die avond, de juhilaris, die eeu kenner 
is van an tick, een fraaie tafel te mogen 
aanbiedcn, die daartoe in Surabaia was 
aangekocht en diezelfde morgen met 
het ms. ,Van Riebeek" was aange
komen. 

De beer Pronk van Hoogeveeu danklc 
hlcma, mede namens zijn echtgenote, 
sprcker voor zijn vriendelijke woorden 
alsmede voor het hem aangeboden 
cadeau, dat door hem op hoge prijs 
werd gesteld. 
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Presideru-directeur Mr. D.F. de Koe sprak :zijn jubilere1ode collega hurtelijk toe. 

Des avonds recipierden Directeur en mevrouw Pronk van Hoogeveen in hun woning aan de 
Djalan Djokja te Djakarta. Er waren ruim 250 gasten. 



De lteer A.H. Knoppien, Chef VRV, bood Tl!trlleJI-~ nHe genorUgden de jubilerende 
Directeur een antieke tafcl aan. In het midden de heer en mevrouw Pronk van Iloogeveen. 

(toto, Studio Frank Roamer) 

~. , 

1. - - -

Na dit officiele getlcclte werJ de 
avonc! in opgewekte stemming voort
gezet, waar vooral twee gasten het lnmne 
toe bijdroe~en met vlotte liedjes en voor
Jracht. Dat dit door aile aanwt~zi~en 
bijzouder wenl gewaanleerd, hehoe!t 
geen betoog. Ook het konde buffet, dat 
onder leidiug van de heer Pilger tot 
stand was gekomeu, wer<l alle cer aange
daan. 

Een zecr r;esl aagde a vond, die tot ver 
ua het middenutdtte lijke uur voort
Jnurde en waar alle geno(ligden onge· 
twijfeld met vee! genoegen aan zullen 
terugdenken. 

Personele Zaken 
onder nieuwe Ieiding 

De heer Van Swoll tot Chef PZ benoemd. 

28 October jl. vertrok de Chef van dt• 
Af<leJing P ersonele Zaken van het 
Hoofdkantoor, Mr. \V. L Bcssem, met 
verlof naar Europa, om in aauslnitiu~ 
hierop clc dienst van onze maatsehappij 
te gaan verlaten. 

Per 1 November jl. wer.d tot Chef 
PZ benoemd de heer C. van Swoll, 
voonlicn adjunct-chef PZ. 

W~j wensen de heer Van Swoll van 
harte geluk met d eze promotie! 

3 November jl. herducht de heer W.A. Wilson, 
beambte werkzaam in het Logeergebouw, het 
feit dat hij voor 2.) Jaar bij de KPiiJ in d'ienst 
was getreden. De foto geeft het moment weer 
waarop de heer W. v.d. Rest, wnd. Chef C.D., 
namens -de Directie aan de jubilaris zijn ge
luhwensen en het gouden Paketvaart-horloge 
aanbiedt. 

Van de gasten in het Logeergebouw ontving 
de heer Wilson een fraaie Parker-set. 

(toto: St'Udio Tang & Tim) 



De volgende mntaties vonden de afgelopen maand Jtlaats. 

AANGEKOMEN. 

Per vliegtuig : 

A. Zijlstra ?.de stm. 23/10 ex RV jSV 
H.C.J. Huissen em pl. 23/10 ex EV (naar ag. Pontianak) 
P..J. Eekhout hfd. empl. 26jl0 ex GSV (naar Afu. 

CM/ HK) 
C.J. v.d. Heiden 2de stm . 31l j 10 ex RV/ SV 
H. Hillebrandt hf:l. wtk. 30!10 ex RV 
H. Brockman 3rlc wtk. 3jll ex RV 
J.H. Klein hfd. empl. 3/ 11 ex EV (naar Ink. & Mag. 

uienst j Tg. Priok) 
R.P . Dissc hfd. empl. llf ll ex GSV (naar Ag. Medan) 
J.A. Harmsen 2de slm. ·1/ Il ex RV/SV 
V.\V. Orth hfd. wtk. 16/ Il ex RV 
P . Koniu:; 2de stm. 11/11 ex RVjSV 
J .M.A. Plante gezagv. 18/11 ex RV 
Fchurc de Villeneuve 
C. Winkel le stm. 24/11 ex RV 
J. Jonkman 2de ~tm. 24jll ex RV/ SV 
W.J. Florie 2de stm. 2·l/ ll ex RV/ SV 

Per ms. ,Oranje" ddo. 17/ 11 '55 : 

C. Hofland 
B.W. Jonkmans 
C.L.J. van Hartrop 

en gezin 

hfd. empl. 
hfd. empl. 
hfd. empl. 

J .H. Happe en gezin empl. 
Mevr. M.M.A. v.d. Pas· 

van Aleheek 
Mevr. S. Geutjes· 

echtg. 2de stm. 

ex EV (naar ag. S'pore) 
ex EV (naar Afd. VRV j HK) 
ex EV (naar a g. P ontianak) 

ex EV (naar Werkpl./ Tg. Priok) 

van Voorst echtg. 3de shu. 
MeVl'. B.F. Berrevoets· 

Wissing en kind gezin empl . 
Mevr. E.A. W eterings-

Frolicb echtg. empl. 

Per ms. ,Drente11 ddo. 22/ 11 '55: 

Mevr. E.A. I sta- ech tg. 
van Putten 2de stm. 

Hartelijk welkom! 

VERTROKKEN 

Per vliegtuig: 

L.R. Andreas 2de wtk. 29j l0 RV/ SV 
A. van den Brink 4de wtk. 29j l0 RV/SV 
J.W. Tj. de Vries gezagv. 8/ 11 RV 
H. Bruins Sde wtk. 12/ 11 nv;sv 
A.D. Deunk 3de wtk. 18/ 11 RV/SV 
P .A. v.d. Vuurst 

·de Vries lc stm. l9 j ll RV 
F.S.L. Henneman adj. chef 21/ 11 ontslag op vcrzoek (e:x 

afd. VZj HK) 
F.J. Hanou 2de wtk. 21/ 11 RV/ SV 
L.S. v.d. M:eulert hfd. wtk. 21/ 11 RV 
J. Brons 2de stm. 25/11 RV/SV 
G.H. Scllroor 3de sttn. 25/11 RV/ SV 
L.C. Groeneveld 3de slm. 25 / 11 RV/ SV 
B. Kwant 3de stm. 25/ 11 RV 

~\\'"''t. 
y ·~ 
::.,,; ,~. 
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Per ms. 11Sibajak11 ddo. 4 / 11 '55: 

R.O.M. Madle en 
echtg. 

kv. gezagv. cindc dienst\'erb. 

Per ms. ,Tjibadak11 ddo. 12/ ll '55 naar Australie: 

Th. ten Brnmmelaar emnl. 

Per ms. 110ranieu ddo. 24/11 '55 : 

K. Boswijk 
J.H.W. Biickrnann 

en echtg. 
A.F.G. Smeets en 

gezin 
K .L. Fransz 
P.C. de Waal 
J .N.D. Blaauw en 

gezin 
A. Stuurman en gezin 
E. van U sseJ.dijk 
R.H.P. Bredero en 

gezin 
J. de J ong en gezin 
J . Sli.iper en echtg. 
E.F. de Nieuwe en 

gezin 
J . v.d. Klok 
W.E. Bnrgemeestre 

en gezin 
C.J. de Wille 

gezagv. 
chef van di enst 

hfd. wtk. 

hfd. wlk. 
em pl. 
em pl. 

em pl. 
em pl. 
em pl. 

l e stm. 
lc stm. 
2de stm. 

2de wtk. 
em pl. 

em pl. 

EV (ex ag. S'porei 

RVj OP 
E\· ,: OP (ex ag. Surahaia) 

RVj Vl' 

VP 
EV (ex ag. Singapore) 
EV (ex Surveydienst j Tg. Priok) 

EV (ex ag. Sem:~ran g) 
EV (ex ag. Palemhang) 
EV (ex TD/ BAJHK) 

RV/SV 
RV/SV 
RV/SV 

ontslag op verzoek 
EV (ex Afd. Claims; HK) 

EV (ex Werkpl./ Tg. Priokl 

Goede reis en behouden aankomst ! 

NIEUW AANGENOMEN: 

D.A. Koetin 
J .P. van den Bent 

J . Lahruyerc 
H. Knol 

Joe. empl. 
3de stm. 

3de stm. 
3dc stm. 

p er 1/ 11 naar afd. CM3/HK 
ddo. 17 j 11 per vliegtuig aan~e

komen 
ddo. 24/ 11 per vliegt. aangekomen 
ddo. 25/ 11 per vlicgt. aangekornen 

Welkom bij onze maatschappij! 

MUTATIES: 

J.M. Kievits 

Yap Soen Hian 

J .H . Ch. de Frank 

F.H. A110n 

D. K:mdou 

G.S. W ennekcs 

H.O.J. Bakker 

Coh Tiong Klan 

bEd. empl. 

loc. empl. 

l oc. empl. 

hid. empl. 

em pl. 

hf.d. empl. 

em pl. 

loc. empl. 

ddo. 26/ 10 van ag. Paneb naar 
ag. Mednn 
ddo. 28/ 10 van Ag. Makassar naar 

S.M.P.j Berau 
ddo. 1/ 11 van Afd. Claims/HK 

naar ag. Tg. Priok 
ddo. 3/11 van ag. Surahaia naar 

Afd. Eqnipage/ S'baia 
ddo. 13/ 11 van ag. Pare·Pare naar 

ag. Menado 
ddo. 14/ 11 van ag. Singkawang 

naar Afd. Claims/ HK 
ddo. 14/11 van ag. Medan naar 

ag. Palembang 
ddo. 21/ 11 van ag. M.akassar naar 

ag. Tg. Priok 



Geboren te Ema 
(Ambon) op 31 Angus· • 
tus 1900 trad Ber· 
dus Palapessy op 4 
December 1919 als 
klerk in dienst der 
KPM. Op 1 Januari 
1949 werd hij tot 1e 
klerk benoemd en op 
l Januad 1954 volgde 
zijn bevordering tot 

Game dilahirtkan 
tii Enrekang pada Ia· 
lmn 1908 dan pada 
tanggal 3 Desem'ber 
1930 ia masuk beker· 
dja dalam dinas 
K..P .M. di Makasar. 

• hoofd·klerk II. 

Game tctap masih 
berlajar - dalam ke· 
adaan tjuatja jang bu
rukpun - sebagai 
djurumudi sekitar pe· 
labuhan Makassar. 
Pada tanggal 3 Deo 
sember j.a.d. akan di· 
peringati olehnja, bah· 
wa ia telah masuk he· 
kerdja dalam dinas 
Perusahnan kami sela· 
rna 25 tahun. 

B. Palapessv 
hfdk, II - afd. verv./HK 

35 taar 
9 December 1955 

* 
Antonie Lantang, 

gehoren 17 Mei 1901) 
te Tomohon, volgde 
de cnrsus voor zieken· 
verpleger en lrad 20 
December als verpJe. 
ger in dienst van 
onze maatschappij . 1 
J uli 1948 werd hij 
benoemd tot verple· 
ger 1e klasse (hoofd· 
klerk II), 1 J an uarj 
1950 volgde zijn be· 
vordering tot hoofd
klerk I en 1 Juli 1952 
werd hij tot beambte 
nangesteld. Op 1 Juli 
van ·datzelfde jaar 
werd hij tot hoofd. 
mantri-verpleger / be· 
ambte bevorderd. 

W. D . Schiller 
locaal-employe 

Nauttsch lnst!tuut. 
25 ja.ar 

1 December 1955 · 

* 

A. Lantanq 
hoo/dma.ntriverpleger f 
beam bte llfed.dienst 

Tg. Priok 
35 ja.a.r 

20 December 19S.i 

Willem Dederik 
Schuler werd 1 Fe· 
htuari 1910 t e Dja
karta gehoren. ffij 
doorliep aldaar de 
Ambachtsschool en 
trad 1 December 1930 
als l eerling-instrument· 
maker in dienst van 
onze maatschappij. 
.I Januari 1946 werd 
hij tot hoofdklerk I 
bevorderd en op 1 
Januari 1949 volgde 
zijn aanstelling tot 
heamhte. 1 Januari 
1955 werd de I1eer 
Schiiler tot locaal· 
employe benoemd. 

Game 
djurumudt - Perwakilrm 

Ma.kassar 
25 tahun 

3 Desember 1955 

* 
Ramean bin Raiima 

dilahirkan di Tange
rang pada •tanggal 7 
Djuli 1911 dan pada 
tanggal 11 Desember 
1930 ia masuk beker· 
dja dnlam dinas P eru· 
sahaan kami sebagai 
buruh harian. Pada 
langgal 1 Ojanuarj '51 
ia dipangkatkan men
djndi mandur dan pa· 
·da tanggal 1 Djanuari 
1953 menjusul keang· 
katannja sebngai he· 
ambte/onderbaas B. 
Pada tanggal 1 Djanu· 
ari 1955 ia diangkat 
meudjndi beamhte/ 
OlHlerbaas A. 

* 

Ramean Nn Ralima. 
Onderbaas A!Bea.mbte 

Bengkel2/Tg. Priolc 
25 tahun 

11 Desember 1955 

Cornelis Frederik i'll artinus Rah werd 1 Juli 
1910 te Djakarta geboren. Hij doorliep de 5·j. 

C. F . M . .P.ab 
adj. chef - agent 

Bandjermasin 
25 jaar 

l 5 December 1955 

HBS (Hogere Handels· 
school te Utrecht) en 
trad 15 December 
1930 als employe in 
dienst van onze maat
schappij . Hij werd 
geplaatst op de Afd. 
VRV van het Hoofd. 
ika ntoor, waarnru 'hij 
in Juni 1933 werd 
overgeplaatst naar de 
Buitendienst van bet 
Makassar-agentschap . 

Medio November van 
genoemd jaar werd 
hij voor een maand 
tewerkgesteld te Ba· 
likpapan en daarna 
keerde hij weer naar 
1\hkassar terug. 

·.'· *. 

Ultimo Mei 1937 volgde een plaatsing op het 
Singapore·agenlschap, alwaar hij tot Januari 
'42 werkzaam hlee£. Tot aan de inval der Ja· 
panners was hij verbonden aa n het Oosthaven· 
agenlschap, waarna hij door de hezeller~ werd 
geinternecrd. Hij zwierf ·door versch1llend~ 
.Tapnnsc intcrneringskampen en, na Japan~. 
capitulatie, meldde hij zich weer. direc~ ~IJ 
onze maatschappij aan. Tot med1o Juh 46 
bleef hij werkzaam op het Singapore-agenl
schap, wanrna hij voor de eersle maal met 
vcrlof naar Nederl and vertrok. 

In Augustus '47 keerde hij naor b et Singa· 
pore·agentschap terug. Een maand later volgde 
zijn overplaatsing nnar her agentschap te Asa· 
han en in Mei 1948 werd de heer Ra~ naar 
Pangknl Pinang overgeplaatst. 1 Januar1 .1949 
volgde zijn b evordering tot hoofdemploye. In 
Augustus '52 vertrok hij wederom met EV, na 
ommekomst waarvan hij weer werd geplaatst 
op de Afd. VRV van het Hoofdkantoor. Begin 
Januari '54 was hij voor een maand werkzaam 
op het Tg. Priok-agentschap wauna in Februari 
van dat jnar zijn overplaatsing volgde naar 
Podang, om aldaar. de maatschappij-helangen 
als agent te hehartlgen. • 

1 Januari 1955 werd de heer Rab tot adJunct· 
chef b evorderd · 14 Juli van dit jaar volgde 
zijn henoeming' tot agent te Bandjermasin. 

Enkele uitspraken over wetenschap 
en gewefen 

Die weten~chap vermeerdert, vermeerdert 
smart. .... .. .. Predikt:r. 
Er bestaat ook een intellectueel geweten, maar 
dit is veel zeldzamer dan het morele . ....... 

Wijnaendts Francken. 

De wetenschap h eeft geen vaderland, maar .le 
geleerde moet er wei een hebben ...... .. . 

Louis Pasteur. 

Menigeen zou zich vet·wonderen, als hij zag, 
wnaruit zijn geweten bestaat, dat hem zo ver· 
heven voorkomt. Eigenlijk is bet samengesteld: 
bijvoorbee1d uit een vijfde mensenvrees, .. een 
vijfde hijgeloof, een vij fde p;ewoonte, een VIJfd.~ 
vooroor.deel en een vijfde ijdelheid ; zodat hlJ 
in de grond niet beter is dan die Engelsm~n, 
die t·onduit zei : , ik kan me de weelde met 
veroorloven, er een geweten op na te bon· 
den." Schopenhauer . 

.. 
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Het 
Nederlandse Historische 

Scheepvaart Museum 

In 1913 werd te Amsterdam de Eerste 
Nederlandsche Tentoonstelling op 
Scheepvaartgebied, kortweg de Entoa 
genaamd, gehouden. Een verzameling 
fraaie modellen en schilderijen op 
mant1em gebied, tijdelijk afgestaan 
door musea en particulieren, werd ten 
toon gesteld. Algemeen werd het be
treurd, dat zoveel moois en leerzaams 
slechts tijdelijk was hijeengehracht. 

Gestennd door handel en scheepvaar.t 
werd he:5loten een Nederlands Scheep- _ 
vaart Museum te stichten. Enigermate 
vertraagd door het uitbreken van de 
eerste wereldoorlog kon in 1916 de 
Vereniging worden opgericht en door 
aankoop van een aantal collecties in 
1922 h et Museum aan de Lairessestraat 
te Amsterdam worden geopend. In dit 
pand is het Scheepvaart Museum, wel
ker verzameling zich in de loop der 
jaren door schenkingen en aankoop 
steeds heeft uitgebreid, nog steeds 
gevesti{!;d. 

Het Bestuur heeft er zich op toegelegd 
de Nederlandse geschiedenis ter zee zo 
veel mogelijk te omvatten en tracht de 
ontwikkeling van onze scheepvaart en 
die van de scheepsbouw, de cartografie 
en de nautische wetenschappen in 
beeld te 1Jrengen. 

Een bezoek aan het Museum kunnen 
wij alleszins aanbevelen. Het dubbeltje 
entree-geld behoeft voor niemand een 
bezwaar te zijn. 

Uit de 17e eeuw zijn diverse schil
derstukken ten toon gesteld, meestal 
een zeeslap; voorstellende. 

Kunstliefhebber.s zuilen de oude 
schilderijen niet bepaald hewonderen, 
aan zee- en Iuchteffecten ontbreekt 
nog al iets. De schepen zelf werden 
echter bijozonder nauwkeurig uitgebeeld. 
V ooral de pentekeningen en schilder~jen 
van de Van de V elde's (de Oude en de 
Jonge) munten nit door grote nauw
kenrigheid en vormen de heste hronnen 
voor. onze kennis van schip en tuig uit 
de 17e eeuw. Het zelfde is het geval 
met de vele zeilschepen nit de l9e 
eeuw, getekend door Spin en Teupken. 
De opdrachtgevers waren meestal de 
eigenaren of kapiteins en dan moest 
een jnist portret van het schip gemaakt 
worden, waaraan geen blokje verkeerd 
mocht zitten. Modelbouwers maken 
van deze nauwkeurigheid gaarne een 
dankbaar gebruik. 

De ondste van de vele ten toon 
gestelde modellen is dat van een drie· 
mast.schip van 1560. Fraaier is dat van 
een 17e eeuwse driedekker. In de ge· 
beeldhouwde spiegel is het wapen van 
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Een model vaa een Hollandse driedekker ( eiad 17de eeuw). 
(Joto: copyright Ned. Hist. Scheepvaart M useum - Amsterdam ) 

Hoorn aangebracht. De Statenjachtjes 
zijn een sieraad op zich zelf. Wist U dat 
het door Amsterdam aan Koning Charles 
II van Engeland (1660) ten geschenke 
gegeven Statenjacht aldaar werd nage
maakt en feitelijk de stoot gaf tot de 
zeilsp•ort daar te Iande? Het woord 
,yacht" werd daarhij overgenomen. 

Behalve de vele scheepsmodellen, 
zoals van een Compagnieschip van 1725 
vele •kleinere koopvaarders, de rondge
houwde hoekers en koffen en de schet
pere kotters, brikken en schoeners 
vindt men een model van een halve 
scheepskameel. Daarmede konden de 
schepen een paar voet uit het water 
gelicht worden om zo de Pampus voor 
Amsterdam te kunnen p asseren. 

Van de eerste stoomschepen (rader
boten) is geen model bewaard gehleven. 
W el een gravure van de ,Cura~ao" het 
eerste stoomschip dat in Westelijke 
richting de Oceaan overstak. 

Van de snelle hooggetnigde clippers 
bezit het Museum een model van de 
,Voorlichter" van 1869. Vergelijkt men 
de diverse modellen , dan springt duide
lijk in het oog de grote wijziging die de 
scheepslijnen in de 2e helft der 19e 
eeuw ondergingen. 

Het Museum verheugt zich in het 
be-zit van een grote verzameling, waar
onder uiter.st zeldzame en kostbare 
atlassen, waarvan we als oudste noemen 
de Florence-editie van 1478 en die van 
Ulm U82. De gegevens voor de samen-



stelliu~ werden door de zeelieden van 
die tijd ver.lameld door be-_studering van 
vreemde kustcn, gesteund door astrono
mische waarnemingen. De kaart getiteld 
Te1·.re Nova van 1513 geeft een voorstd
ling van het toen kort tevoren ontdekte 
Amerika. De oudste Nederlandse kaart 
uit de 17 e eeuw is afkomstig van Pieter 
Goos. Hierop zijn Nova Zembla en 
Spitsbergen en in het uiterste Zuiden 
Vuurland (omzeild door Le Mait·e en 
Schouten in 1616) en een groot deel 
van de kust van Australie getekend. 

Oude aardglohen o.a. uit 1589 en 1612 
hehhen een ereplaats in de heneden· 
zaal. Ook de hemelglobe van Hondins 
van 1600, waarop diverse sterrenheel· 
den om de Zuidpool voor het eer~>l 
werden opgenomerr, kan men daar 
vinden. 

De bijeengebrachte instrumenten, 
meest bestaande uit hoekmeetin;,trn
mentt·n , kwadranten en graadstokk.en, 
~ullen de ,vakman" ongetwijfeld in
teressercn. 

De helangstelling voor de omvang· 
njke maritiem-bistoriscbe hihliotheek, 
o.1e zowel moderne handhoeken al~ 
zeldzame werken en kosthare oude 
JOtunalen hevat, is steeds toenemend. 

Wij hebben natuurlijk slechts bier en 
daar op een enkele bijzonderheid de 
aandacht kunnen vesti~en en hopen 
slechts hiermede bij de lezer.s van ,de 
Uitlaat" belangstelling tot een bezoek 
aan het Museum te hebhen opgewekt 
wanneer zij met verlof in Nederland 
zijn. 

G. Knjjpenga. 

Hoofdemploye L. Droppert t 

Van het Amsterdam-kantoor ontvingen 
wij hericht dat de heer L. Droppert, 
Inspecteur Technische Dienst van 
genoemd kantoor, na een kortstondig 
doch smartelijk lijden op 22 October jl. 
te 's-Gravenhage is overleden. 

Het is de heer Droppert, die dit jaar 
de 60-jarige leeftijd had hereikt, niet 
gegeven geweest zijn carriere b~i onze 
maatschappij te volhrengen. Wij be
treuren zijn voortijdig heengaan in hoge 
mate, want naast zijn technische kwa
liteiten, had de heer Droppert die 
persoonlijke eigenschappen, die hem 
zo uitermate geschikt maa'kten om voor 
de Technisclle Dienst naar buiten te 
treden en meer voor de maatschappij 
te bereiken, dan redelijkerwijs van hem 
verlangd kon worden. 

Het hoge aanzien waarin h~i hij onze 
relaties in binnen- en buitenland stond, 
bleek uit de ontelbare blijken van 
medeleven bij zijn overlijden. Ook wij 
allen van het Amsterdam-kantoor ver· 
Jiezen in hem een toegewijd werker en 
een sympathiek collega. 

De be~rafenis had onder zeer grote 
belangstelling 27 October jl. op de 
Begraafplaats ,Westerveld" plaats. Velc 
leden van het Amsterdam-kantoor 
brachten mede de laatste eer. Namens 
de K.P.M. sprak Mr. W. A. J. Lucas, 
alsmede Ir. E. Struyk, waarna de oudste 
•zoon voor de belangstelling en bet 
medeleven dankte. 

Mr. W.L. Bessem, tot voor kort Chef van de Afdeling Personele Zaken, is 28 Oct~.ber jl. 
met verlof ooar Europa vertrokken en zal daarna de dienst van onze maatschapplJ gaan 
verlaten. Op 26 October jl. werd hem door de Directie, dienst· en afdelingschefs van het 
Hoofdkantoor een afscheidslunch aangeboden in de Djakarta Club. 
Bovenstaande foto geeft het moment weer waarop President-directeur i}[r. D.F. de Koe 
de scheidende Chef PZ, Mr. W.L. Bessem ( gezeten aan de linkerhand van de heer 

De Koe) toespreekt. 
(toto: Studio Tong & Ttm) 

In memoriam 

In Nederland is op 18 Augustus j.l. 
in de leeftijd van 55 jaar overleden 
de heer 

W. T. Eysink 

in leven gepensionneerd hoofd. 
werktuigkundige van onze maat· 
schappij. 

* Uit. Nederland ontvingen wij 
bericht dat op 14 October jl. te 
Utrecht, in de leeftijd van 56 jaar, 
is overleden de heer 

J. B. van Oosterhout 

in Ieven gepensionneerd adjunct
chef van onze maatschappij. 

* Te Bussum is 21 October jl.. 
in de ouderdom van 70 jaar, over
leden de heer 

A. Werner 

in Ieven gepensionneerd gezag· 
voerder van de K.P .M. 

* Op 60-jarige Ieeftijd overleed 
22 October jl. te 's-Gravenhage, de 
heer. 

L. Droppert 

in Ieven hoofdemploye van het 
Amsterdam-kantoor. 

* Op 28 October j.l. is in de ou· 
de1~dom van 64 jaar te Overschie 
overleden de heer 

F. H. J. Withagen 

in leven gepensionneerd hoofd
werktuigkundige van onze maat· 
schappij. 

* Te Vleutcn (Utr.) overleed op 
13 November jl. in de leeftijd van 
65 jaar de heer 

J. Linschoten 

in Ieven gepensionneerd hoofd· 
werktuigkundigde van onze maat· 
schappij. 

Zij ruslen in vrede 
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Na ruim 29 jaar trouwe dienst ..... . 

De , M erak11 aan de sloper 
verkocht. 

Het ss. ,Merak" is voor de sloop te 
Hong Kong verkocht. Daartoe vertrok 
net schip. onder commando van ~ezag
voerder B. Broekhuizen, 30 November 
jl. voor de Iaatste maal van T~. Priok 
en arriveerde 3 December d.a.v. te 
Singapore, alwaar bet werd opgeicverd. 

* 
De ,Merak'' werd in 1925/26 op de . 

werf van de Rotterdamsche Droogdok 
i'l'laatschappij te Rotterdam f!;ehouwd en 
volgde kort daarop zijn hestemming 
naar de Indonesische water.en, alwaar 
het in Juni 1926 officieel in dienst 
wercl gesteld. Het was gehouwd om de 
veer<henst te onderhouden tusseh Merak 
en Oosthaven v.v.; het zou zowel op 
Java als op Sumatra aansluiting moeten 
geven op de sneltreinen. Het heeft 
echter, op een enkele uitzondering na, 
steeds in ander emplooi gevaren, o.a. als 
vaste aflosser op de kleine sneldienst, 
doch op de veerdienst Merak-Oosthaven 
zag men het practisch nooit. Begin 1953 
kwam daarin verandering. Bet schip 
ging toen de snelle veerdienst onder· 
houden tussen Tg. Priok en Oosthaven 
v. v.; laat in de namiddag vertrok men 
van Priok en de volgende ochtend 
arriveerde de ,Merak" reeds in Oost· 
haven (Pandjang). Daartoe werd toen 
de accomodatie voor de 3de- en 4de klas 
passag:iers aanzienlijk verheterd. Er 
werd voor een royale electrische ver
lichting gezorgd, hrede trappen werden 
aangelegd, zodat de passagiers op ge· 
makkelijke wijze in en uit hun verbJ~j
ven konden komen. Ook werd toen 
speciale aandacht hesteed aan een ruime 
mechanische luchtverver.sing enz. AI 
deze aangebrachte verbeteringen maak
ten de ,Merak" tot een zeer com
fortabel schip, dat toen drie maal per 
week de reis van Tg. Priok naar Oost
haven en terug maakte. 

Het schip had een inhoud van 1847 
BRT., een Iengte over alles van 82,5 
meter en de gr.ootste hreedte bedroeg 
12,88 meter. Het vermogen was 1550 
IPK., hetgeen het schip een snelheid 
gaf van ca. 12 mijl per. uur. De 
,Merak" hood plaats aan 64 hut- en 
ca. 700 dek· en tussendekpassagiers. 

De ,Merak" is dus nu te Singapore 
opgeleverd en zal binnenkort onder 
slopers handen vallen. Na ruim 29 jaar 
trouwe dienst is h et thans definitief 
afgevoerd van onze vJoot. 
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De ,,Merak" wercl 3 December jl. te Singapore opgeleverd om te Hong Kong te 
wortlen gesloopt. 

De J{oninklijli.e Noord- en Zuidbollantlselte 
Reddiug1naatsehappij 

De resultaten van onze oproepen . 
Onzc lezers zullen zich ongetwijfeld herinneren, dat wij in de Maart- en 

Mei-nummer.s 1955 van ,de Uitlaat" een (dringende) oproep plaatsten om zich 
als vaste contrihuant van de Koniuklijke Noonl- en Znidhollandsche Redding
maatschappij op te geven. 

Zo zult u zich ook het sympathieke idee van een onzer lezers herinneren, 
die toen spontaan aanhood om voor elke K.P.M.-er, werkzaam in het bedrijf 
buiten Europa, en die zich voor 1 Juli 1955 als vaste contribuant van de 
tNZRRM zou opgeven, een bedrag van temninste I 3,- op rekening van deze 
nnttige instelling bij te storten. 

Geheel zonder resnltaten zijn onze oproepen niet gebleven, alhoewel wij 
er eerlijk gezegd veel meer van hadden verwacht! Maar. ...... we geven ue moed 
niet helemaal op en 'Zullen van tijd tot tijd de alarmklok voor de NZHRM 
blijven Iuiden. 

Het bedrag dat aan de NZHRM werd overgemaakt valt wel mee, 
n.I. I 285,- , hestaande nit II vaste contrihuties en een gift ineens van I 250,-
E.e.a. neemt echter niet weg dat er zich slcchts 11 vaste contrihuanten hehben 
aar-Lgemeld; dit hadden er o.i. heslist meet kunnen zijn! 

Nu zal dus door onze bedoelde lezer een gelijk hedrag van I 285,-- op 
rckenin•" van de NZRRM woruen bijgestort. Voor deze sympat'hieke geste 
z~ggen ;,ij hem, namens de Koninklijke Noord- en Zuidhollandsche Red£~ing
mautschappij, van harte dank. Ret totale 1·esultaat van het door ons mtge
zonden s.o.s.-signaal bedraagt dan f 510,- . 

Maar lezers, de mogelijkheid om 'Zich als vaste contribuant op te ~ geven 
hlijft bestaan. R et adres van de NZRRM is u bekcnd: H~~engr~cht <J45 - · 
Amster.dam; bankier is de Nederlandsche Handel MaatschapplJ -VIJze]straat 
Amsterdam (C) - Nederland. 



Het ,Schip van de week11 

bestond TO jaar 

Het was 14 October j .l. een speciaal 
schip dat zee moest kiezen . Gepavoi
seer.d ter ere van het 10-jarige bestaan 
van de W ereldomroep, waren a an boord 
een zestig-tal genodigden, gekozen uit 
de twaa_lf rederijen die regelmatig me t 
het sclnp van de week meevaren. Uit 
iedere rederij een familie die het woortl 
tot man of vader ergens op zee zou 
richten en een verlofganger om zijn 
ervaringen aan boord bij de ontvangst 
van familiegroeten te komen vertellen. 

Natuurlijk moest er tevoren eeu 
sloepsoefening worden gehouden om t e 
voorkomen da t er tijdens de fee~telijke 
vaart incidenten zouden voorkomen. 
Iedere passagier. moest dus op de 
hoogte worden gehracht van het 
sch ee psreglemen t. 

De proefvaart werd gehouden op 12 
October in Hotel Gooiland te Hilver
sum, waar onder het genot van een 
kopje koffie met gebak, de instructies 
werden gegeven voor de eigenlijke 
tocht. Zelfs het personeel van Hotel 
Gooiland had zich uitgesloofd om alles 
extra feestelijk te doen zijn en de kok 
kwam tevoorschijn met een schip van 
suikergoed, dat wei bekeken, maar niet 
geconcumeerd mocht worden. Hieruit 
hlijkt wei, dat Hilversnm wel degelijk 
meeleeft met alles wat er bij de omroep 
geheurt. Tien jaar ,Ret schip van de 
week" is natuurlijk ook wel een hele 
gebeurtenis. 

Toen het gezelschap n a eeu gezel
lige lunch eindelijk aan de eigenlijke 

De heer ]. Roeri.ng van het Amstcrclam·kantoor 
(links) bood llamens de rederije11 aan de 
directeur van Radio N ederlantl·U" ereldomroep 
de heer H.]. v .cl. Broek eell ellveloppe m et 
illhoud al.~mecle een oorkonde aan. 

(toto: J . H . C. Vermeulen) 

De , passagiers" uit 12 rederijen, die 12 October j.l. in Hotel Gooilancl (lamvezig waren. Van 
1!e KPM waren het: mevrouw Boswijk, de familie A. Niiil, de heer ]. Roering en mevrouw 
T.Y. Hobma. (toto: J. H . c . Vermeulen) 

pzoeftocht toe was, en de directie van Als muzikale gast was aan hoord 
de Wereldomroep in de salon was Max van Praag, die de passagiers m et 
hegroet, trad de heer Roering van de enige vlotte liedjes aangenaam hezi •r 
K.P.M. naar voren, die namens aile hield. Zelfs het scheepsorkest was voo~ 
rederijen, die geregeld aan de uitzen- deze gelegenheid in dubbele hezetting 
dingen deelnemen, de Wereldomroep aanwezig. 
complimenteerde met het jubileum. In Begunstigd door goed weer liepen we 
het kort schetste de heer Roering het- zonder schokkende gebenrtenissen weer 
geen de Wereldomroep betekent vour hinnen. Ret was een geslaagde tocht, 
de man op zee. Als hlijk van waar- die bij velen stcllig een aangename 
dering voor dit vele, dat men gedaan herinnerin~ heeft achtergelaten. 
heeft en nog steeds doet, werd nan de 
dnecteur, de beer H. J. v.d. Broek, een 
enveloppe met inhoud en een oorkonde 
aangeboden. De inhoud van deze en· 
veloppe moet dienen om een wens van 
de bemanning van , R et schip van de 
week" te ver.vullen. Het was n.l. niet 
mogelijk om h et cn.deau huiten de 
juhilaris om te laten vervaardigen, de 
vakman moet er bij te pas komen, 
ander.s gaat het niet goed. De wens was 
n .l. een verlichtingsomament waarbij 
men de aanwezigheid van de hrug van 
ecn schip moet gevoelen tijdens de 
w~kelijkse tochten, die het schip maakt. 
Bovendien moet dit ornament dan ook 
nog zoveel Iicht geven, dat er een brief 
bij gelezen :kan worden. Kortom h et 
was een dermate moeilijke opdr.acht, 
dat we, hang voor averij, ous daaraan 
niet h ehhen gewaagd: De enveloppe 
zorgt wei voor de rest. 

Na dit onvenvachte intermezzo, 
waarvan het een en under niet aileen 
op de foto, maar ook op de gevoelige 
band werd vastgelegd, kon de tros 
wvrden losgegooid. Dit keer. m et Guus 
Tholen aan het roer (Gnus Weitzel 
was naar Curat;;ao) zetten we koers n aar 
de Oost waar o.a. de ,Karossa" werd 
gepraaid, om vervolgens h et roer om 
te gooien en via rle West rle proefvaart 
te heeindigen. 

* Op 13 October j .I. had in het fraai e 
~aadlmi.s te Hilversum de plechtige 
mstal1atie plaats van Z. K. H . Prins 
Bernhard ala Beschermheer van de We
reldomroep. Burgemeester d'Ail1y hood 
een oorkonde aan en sprak Z.K .H. toe. 

Danr dit Raadhuis niet groot is, kon 
men maar. een zeer beperkt aantal ge· 
nodigdeu getuige laten zijn van dil 
hoogtep nnt in het feestprogramma. 
Maar voor degenen, die aanwezig waren, 
was het een evenement. Behalve het 
gesproken woord kou in dit geval een 
muzikale omlijsting worden geboden, 
waartoe aileen een radio-organisatie in 
staat is en die het geheel tot iets zeer 
bijzonders maa·kt. 

De heer Roering was namens de 
K.P.M. getnige van dit geheur.en. 

* Driemaal is scheepsrecht zou men 
kunnen zeggen, en dit was ook de op· 
vatting van de Wereldomroep. 

Zaterdag 15 October was niet alleen 
de etat-major van , het schip" aanwezi!! 
in Hotel Gooiland, maar bet hele per· 
soneel van R adio Nederland Wereld· 
omroep was daar met een groot aantal 
gen odigden om te genieten van een 
geslaagde feestavond, met hal na. 

T.Y. Hobma-Glastra 
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qohat' 6 u1 a name ? 

Een fles IJmalt stuk - champagne 
stroomt bruisend langs de voorsteven 
weg - het schip heeft een naam! 

Natuurlijk is er iemand die deze 
naam heeft bedacht. Hierbij is met 
velerlei factoren rekening gehouden. 
Traditie en sentiment vormen als rege] 
de voomaamste beweegredenen. Men 
wenst een bepaald persoon te eren 
door zijn naam te geven aan een mooi 
schip. Zo ontstaan namen als: ,Johan 
van Oldenharueveldt" en ,Marnix van 
St. Aldegonde". Ret klinkt goed en het 
staat g:oed! Veel heter dan b.v. de naam 
,Eos". 

Goed, het schip heeft dus een naam. 
En dan hegint het. De bladen vermel
rlen de stapelloop. Er zUn of er. worden 
mensen aan hoord geplaatst. Er worden 
passagiers en lading geboekt. Er wordt 
dagelijks gecorrespondeerd en ontelbare 
malen wordt de naam van het schip 
geschreven en genoenHl. W eliswaar 
worden namen vaak afgekort. Om hij 
het eerste voorbeeld te hlijven spreekt 
men van ,de J ohan" of ,de Marnix", 
maar officieel is dit niet toegestaan. 

Zo'n naam draagt het schip veelal 
tot het wordt gesloopt of na een Iang
durige diensttijd aan een andere rederij 
wordt verkocht. Als we nu eens aan
n emen dat zo'n schip 25 jaar onder 
haar eerste naam vaart, betekent dit 
dat zo ruw geschat die naam 10.000.000 
maal wordt geschreven. 

Schrijft u nu eens J ohan van Olden
harneveldt. En schrijft u daarna eens 
Toha of Both. Versdhil in tijd 5 secon
den. Wat geeft dat nu? Wei 25.000.000 
seconden in 25 jaar of zo ruim weg 
14.000 man-uren of wei de nonnale 
arheidscapaciteit van 6 personen gedu
rende een vol jaar. W anneer dit alles 
betaalde arbeid zou zijn, zou dit zeker 
even zovele gulden kosten! 

Men ziet hieruit dat het in elk geval 
de moeite Ioont om hij het hepalen van 
de naam voor een schip de zakelijke 
factor wat meer op de voorgrond te 
plaatsen. 

Er hiermede is nog lang niet alles 
gezcgd. W ees u nu eens strikt eerlijk. 
H eeft u zich nog nooit, werkelijk nog 
nooit, vergist tussen de namen ,Wai
halong" en ,Waikelo"? Of ,Karossa" 
en , Karaton"?? Natuurlijk wei! En wat 
zijn de gevolgen geweest? Het is nog 
goed afgelopen zeker? En in 't vervolg 
controleert u ,even" of de naam juist 
is. Maar u zult het toch met mij wei 
eens zijn dat de mogelijkheid om zich 
te vergissen wei zeer sterk in de h and 
wo~dt gewerkt door h et geven van 
n amcn die zoveel op elkaar gelijken. 
De kans op ernstige vergissingen, die 
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geld gaan kosten, hestaat Jaardoor 
eveneens. 

Als het niet anders zou kimnen, 
zoudcn wij dat risico moeten dragen. 
Maar het kan zeer zeker wei anders. 
Vergist u zich tussen ,Ophir'' en ,op 
ten Noort", tussen ,Ruys", ,Tegelberg" 
of " Boissevain"? Ret antwoord ligl voCJr 
de hand. Ret zou de eerste keer no~ 
moe ten worden! 

Laten wij dan hopen dat de volgen,Je 
serie namen onderling totaa! verschi1· 
lend zijn en kort, vooral k.urt! 

v. K. 

* 
Amerika verslindt papier. 

W anneer men al het papier zou ne
men, dat per jaar in Amerika gefahri~ 
ceerd wordt en daarvan een strook zou 
maken van een meter breed, dan zou 
men daarmee een papieren pad kun
nen leggen dat reikte van de aarde naar 
de planeet Mars en terug - een afstand 
van meer dan ll2 millwen kilometer. 
En dan zou er nog genoeg over zijn om 
800 keer random de aarde te wikkelen, 
of nog eens 32 millioen kilometer. 

En dat is nog niet genoeg om in de 
A.merikaanse behoefte aan papier te 
voorzien. Am erika moet j aarlijks nog 
5 millioen ton papier importeren. Geen 
ander land ter wereld produceert en 
verhruikt zoveel papier. Alleen de sta d 
New York gebruikt al meet papier dan 
allle landen van Centraal~ en Zuid
Amerika. 

Ieder van de 165 millioen Amerika
nen gebruikt gemiddeld 180 kilo papier 
per jaar, dat is een pond per dag. Dat 
lweft geenszins te verwonderen, als 
men ziet dat bet Zondagsblad van grote 
bladen als de New York Times en He
rald Tribune alleen ai dikwijls een kilo 
of meer weegt. In Azie hed1·aagt het 
papierverbruik per hoofd minder dan 
twee kilo per jaar. 

Met de ontdekking van houtpulp a1s 
grondstof voor papier, in het midden 
van de negentiende eeuw door de Duit
ser Friedrich Gottlob Keller en vooral 
na de toepassing van een chemisch 
procede voor het omzetten van hout in 
pulp, is de papierfahricage sterk geste
gen. Reden ten dage komen er van de 
drukpersen in Amerika 50 miWoen 
kranten per dag;, terwijl 20.000 tijd
schriften per jaar 500 millioen exem
plaren het Iicht doen zien. 

Gmniddeld is er voor een oplage van 
het Zondagshlad van de New York 
Times een hoeveelheid papier nodig, 
dat verkregen w-ordt uit 't houtbestand 
van een bos van 80 ha. Een oplaag van 
bet telefoonboek van Manhattan ver
slindt een woud van 100 ha. Als men 
aile telefoonboeken die in Amerika in 
een jaar gedrukt worden, zou opsta· 
pelen, dan zou m en een toren krijgen 
van 1600 km of 182 keer de hoogle van 
de Mvunt Everest. 

(Trouw ) 

, Moeder! Vader wiJ, me niet met de trein lateu spelen, die ik ]antje voor :z'n 
Kerstmis heb gegeve;n!" 



Brantas Tr·avessa-race 1955. 
Na een week uitstel, noodzakel~jk 

door bet feit dat op de vastgestelde 
datum geen of weinig koopvaardijsche
pen in de haven van Surabaia, Tg. Perak, 
aanwezig zouden zijn, werd deze roei/ 
zeilwedstr~jd voor sloepen van koop
vaardijschepen op Zondag 18 September 
1955 voor de vierde maal gehouden. 

Zoals bekend heeft deze wedstr~jtl 
plaats als herinnering aan de zeiltocht 
van een sloep van de , Travessa" welk 
schip in cle lndische Oceaan in enkele 
mitm ten zonk, waarna de sloepscom
mandant zijn ,.bodem" na een fenome
nale tocht in behouden haven wist te 
brenr.en. 

Tclken iar.e worM in diverse havens 
ter wereld een ,Travessa"-race geor
ganiseerd. Zo wordt deze wedstrijd te 
Hongkong ca. 1 Januari gehourlen en 
dit .iaar te Sinnpore in de maaml 
Augustus verzeild en verroeid met een 
deelname van zes sloepen. 

Dat de belan:xstelliug van de zij1le 
van de koopvaardijschepen groot is, kan 
gei'llustrcerd worden door het feit dat 
in het jaar 1954 te Surahaia de heman
ning van de sleepboot ,Oostzee'', dirPct 
na binnen komst. de sloep streek en dee]. 
nam aan de wedstrijd. R et m.s. ,Tji· 
wangi" van de K.J.C.P.L. en het m .s. 
,Van Riemsclijk" van de K.P.M. stre
ken dit jaar, direct na hinnenkomst, 
hun sloep met ,vechtlustigen" en ver
schenen op tijd aan de start, terwijl de 
sloep van het m.s. ,Wonorato" van de 
K.R.L. reeds vele dagen te voren hekend 
had gemaakt mede te zullen dingen. 

Als mededinger ,hors concours" 
verscheen voorts aan de start een sloep 
van het m.s. ,Banjoewangi" bemand 
met leden van de W.S.V. ,Brantas'\ 
welke vereniging zoals h ekend, als 
gastvrouw optreed hij de wedstrijd. Ook 
de leden van de Sportvereniging van de 
,,Droogdok Maatschappij Surahaia" 
hadden een sloep van het m.s. ,,Banjoe
wangi" veroverd en namen deel, terwijl 
nog een viertal hoten van de Indonesi
sche Marine aan de start verscheen. 

De Marine Commandant, Kolonel 
Nazir, gaf van zijn helangstelling hlijk 
door hij de start aanwezig te zijn en 
het verloop van de wedstrijd vanaf de 
starttoren te volgen. 

Na inspectie van de uitrusting kwa
men de deelnemers op de startlijn ten 
anker, waarna het startsein werd gege
ven vanuit de volghoot. 

Tot aan de kop van de Hollandpier 
werd in hoog tempo ger.oeid, waarhij 
het opviel dat geen spinnekoppen door 
het water kliefden. Bij het passeren van 
de Hollandpier kregen aile deelnemers 
een sein, waarna de zeilen werden ge-

De sloepen in actie ...... 

hesen en, b egunstigd door een straffe 
Z.O. wind, werd de reis vervolgd. 

De ,Wonorato" wist als e·erste de 
hoei henoorden het Loodsmansvaar
water te ronden, een fraaie prestatie. 
De thuisreis welke eveneens in bet 
gebeel zeilcnd en roeiend naar eigen 
kens mocht worden afgelegd, was min
der goed h ezeild, zodat enkele sloepen 
, slagen" moesten l eggen en daar.door 
gelapt wcrden. 

Op het laatste traject kwamen de 
riemen van de sloepshemanning van het 
Droogdok een woordje medespreken, 
zodat met k lappende zeilen deze sloep 
op de finish aanstevende. De talrijke 
Surabaianen waren getuige van een zeet 
sRannende finish, daar de scherp h c
hJnde sloep van de ,Dewa Rutji" van 
de Indonesische Marine, met het dol
hoard haast onder water., eveneens op 
de finish aanstoof. De mannetjesputters 
van de D.M.S. gaven echter geen krimp 
en kwamen als eerste door de finish, 
waarmede zij zich in bet hezit steJden 
van de wisselheker. Met weinig tijdver
schil kwamen daarna de andere sloepen 
eveneens door de finish, zodat spoedia 
de prijsui treiking door de Marine CoU:: 
mandant kon plaats vinden. 

Aile deelnemers kregen als hlijk van 
deelname een fraai geschreven diploma, 
hetweJk hij allen ongdwijfeJd aange
name herinneringen aan een sportie( 
genocgen zaJ oproepen. Dit diploma 
zal hij het sloepgastdiploma worden 
gevoegd. 

Het is te hopen dat het volgende 
jaar de hemanning van niet-deelnemen
de schepen mast en schoorsteen als 
tribtme zullen verwisselen met zeilcloft 
en helmstok, zodat een nog groter 
aantal deelnemers aan de start zullen 
verschijnen. 

Kranen voor Rotterdam. 
In Juli 1954 heeft de gemeenteraad 

van Rotterdam h esloten een crediet 
van f 200.000 toe te staan voor de aan
schaffing van negen wipkranen met 
36 m vlucht. Sedertdiim zijn wederom 
enige aanvragen tot beschikbaarstelling 
van kranen {)ntvangen, terwijl hoven
dien behoefte blijkt te bestaan aan 
twee reservekranen ter vervangin <> van 
d

. ~ 0 

Ie, welke wegens herstelwerkzaam~ 
heden gedurende een lange periode 
buiten gehruik moeten worden gesteld. 
B. en W. achten het met het oog op 
de nog steeds toenemende vraag nood
zakelijk de bestelling van negen kranen 
voorshands met drie uit te breiden. 

B. en W. stellen zich voor de op
dracht voor de levering van de twaalf 
kranen te splitsen in een van zes met 
36 m vlucht en een van zes met 38 m 
vlucht. 

Met de aanschaffing van deze twaalf 
kranen zal, mede als gevolg van de 
geste11:en arheidslonen, in totaal een 
hedrag van j 3.000.000 zijn g.emoeiJ, 
zodat B. en W. een aanvullend crediet 
van / 1.000.000 vragen. 
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S.O.S. - Noodreisverzekering 

Het komt nog al eens voor dat le(len 
van het varend- en walpersoneel, daar
toe door zeer dringende familie
omstandigheden genoodzaakt, zich per 
eerstvolgend vliegtuig naar Neuerlaml 
begeven. Waar men deze (hoge) kosten 
zelf dient te betalen, hebben wij 
gemeend de aandacht van onze Iezers 1e 
moeten vestigen op onderstaand bericltt, 
dat wij aantroffen in , Financieel 
Bericht" no. 5 van 17 Maart jl., een 
nitgave van de firma Oldenhorgh & Co. 
te Amsterdam: 

Er is weer eens een nienwe soort 
verzekering op de markt verschenen, 
die hedoeld is voor Ncderlanders, die 
in het huitenland verblijven of daar 
hun heroep uitoefenen, zoals emigran· 
ten, diplmm\ten, zeelieden enz. 

Zij allen leven gescheiden van hun 
achtergehleven betrekkingen, wat bet 
scherpst gevoeld wordt in geval van 
een onheilstijding, een bericht over een 
ernstig ongeluk of een levensgevaarlijke 
ziekte. 

Dank zij het Iuchtverkeer kan m en 
tienduizenden kilometers in zeer korte 
tijd afleggen, maar de kosten aan heen
en terugreis verbonden vormen veelal 
een onoverkomenlijke hinderpaal om 
van deze kans gehn1ik te maken en 
zich onverwijld naar de betrokkene 
te spoeden. 

Er zijn nu in samenwerking m et de 
K.L.M. enige polisvormen ontworpen, 
die het mogelijk maken nagenoeg 
geheel op kosten van assuradeuren de 
,noodreis" te ondernemen van of naar 
elk punt op de aardbol. De in den 
vreemde vertoevende kan zich naa r 
Nederland spoeden, als de achterblij
vende iets ernstigs ovetkomt of omge
kecrd kan de achterhlijvende zich uaar 
h ct buitenland hegeven, als zijn ,rela
tic" daar in levensgevaarlijke toestanrl 
vcrkeert. Door: comhinatie kan men zich 
nuar heide zijden dekken. 

Gedekt worden 90% van de kosten 
van de heenreis, van de terugreis (des· 
gewenst ook per schip), 100% van de 
hijkomende vervoerskosten en onge
vailenrisico gedurende 20 dagen ver
blijf hij de te hezoeken persoon. Betreft 
het een reis naar het buitenland, dan 
zijn bovendien nog de verhlijfkosten 
gedurende 20 dageu gedekt. Beroep op 
polis is mogelijk in geval van ziekte of 
ongeval met een zodanig levensgevaar 
gepaard gaande, dat naar geneesknndig 
oordeel de aanwezigheid van de naaste 
hetr.ekkingen dringcnd gewenst is. De 
prcmies varieren voor de verschillende 
polisvormen van f 25,- tot f 75.
pcr jaar. 
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( Olilze tnaaudeiijkse fo tii.J~a _ilJi•ij svraag \ 
I 

H iernaast staat de oplos
sing van de foto-pnzzle, 
voorkomende in het Octoher
nummer van ,de Uitlaat"; 
de balg van een fototoestel. 
De uitgeloofde Rp. 15,
vallen ten deel ann : 

W. Sun- employe- agent· 
schap Makussar. 

* 
Toch geloven wij niet dat 

u erg veel moeite zult heh
ben met nevenstaande op
gave. Bekijkt u de foto eens 
goed, draai deze pagina zo 
.rtodig in verschillende rich· 
tingen en wij zijn er van 
overtuigd dat u er achter 
komt! 

Zend uw oplossing toe aan: 
de Redactie van , de Uitlaat" 
- pj a n .v. K.P.M. · Medan 
Merdcka Timnr 5 - Dja
karta. 

In de linker-bovenhoek 
van de envelop zet u: foto
prijsvraag en veruer moet u 
er. voor zorgen dat uw naam 
en adres duidelijk op de 
oplossing staan vermeld. 

I 

Uiterste datum van in
zending: 20 Februari a.s. ____________________ _) 

Deze foto wercl gemaakt vana/ hct dak van het ScTteepvaarthuis te Amsterdam. Op de 
achtergrond het Centraal Station; links de St. Nicolaaskerk. 

(toto: G . J . Boom.) 



~ub en J!leuw 
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Wie komt niet, in de dagen rond het 
afsterven van het jaar , t ot het opmaken 
v~n de halans over de Ievensperiode, 
die op Ond en Nieuw achter ons komt 
te liggen ? Een h alans van winst en 
verlies - met een voordelig of een 
nadelig saldo en, zoals een z~kenman 
dat ~oet m et de h alans van zijn onder
nemmg, zo zeggen wij ook: Het was 
een goed jaar - of: Dat had het er 
gekund. · · 

Maar de m an, die de hala.tis van een 
o~der~emin? ~eskundig hekijkt, laat 
ZI~~l m et 1msleiden door de slotcijfers. 
H1J weet, dat een bal ans, die een fraai 
getal laat zien als batig saldo, nog niet 
lwc~t te betekeneu , dat het jaar in aile 
opZichten voor ·de wind is gegaan. Er 
k an een groot verlies zijn "eweest dat 
1 . 0 ' 
ater 1 ~ gecompenseerd door een gr.o-

te: e wmst. R et kan ook zijn, d.at de 
wmst maar schijn is, omdat er roof. 
h ,. l " ouw I S gep eegd op de ondernemina-
in vesteringen zijn ach terwege gehleve~: 
zodat de toekomst er, on danks de hoek-. " l . ,, wmst , toe 1 m et zo rooskleurig uitziet. 

Maar het tegenovergestelde is eve.n 
waar. Een n adelig saldo betekent vaak 
niet, dat h et afgelopen j aar zonder 
resultaa t is geweest. De ondernemin" 
kan een moeilijke tijd doormaken° 
door dat nieuwe producten moeten wor~ 
den aangem aakt, nieuwe m achines aan 
geschaft, het productieproces moet op 
gang komen, en daarom lever.de de 
onderneming in dat j aar weinig wins! 
op. Maar de z~ak is leve.nskrachtig, en 
de toekomst z1et er rooskleuriger uit 
dan dat verliessaldo zou doen ver: 
moeden. 

Dat alles komt, doordat de perwde, 
waarover m en de werkzaamheden he
ziet, cigenli~~ vrij wille'keurig is geko
zen. Een tiJdshestek van een jaar is 
~naar een kor te spanne tijds - zowel 
m h et leven van een ondem eming als 
in h et leven van de mens. E n' de 
resultat en, die in d at ene jaar worden 
hehaald, zijn (gelukkig) niet doorslag
gevend voor het succes, dat het !even 

van een onderneming of van de mens 
ten deel zal vallen. 

Hoewel h et h er.denken van h et af. 
gelopen jaar rond de laatste dag van 
December hegrijpelijk en menselijk is 
- de bal ans, die wij op dat tijdstip 
opmaken, zegt al even weinig over het 
al dan niet slagen van ons !even als de 
h alans van d e onderneming. W anneer 
het ons, juist in dit ene j aar, n iet zo is 
gegaan als wij ons dat bij het begin van 
deze periode hadden gedacht - dan 
wil dat nog niet zeggen, dat daarom 
ons hele leven dreigt te mislukken. 
Ieder leven heeft zijn hoogte· en diepte
punten, maar. zij besl issen niet over 
het geheel. Wij staan bovendien te dicht 
bij dat stukje verleden : wij missen het 
vermogen, om dat kleine stuiJ.\:je van ons 
leven in het juiste perspectief te zien. 
De term is versleten door h et vele 
gehruik, m aar daarom nog niet minder 
waar : De tijd heelt aile wonden. 

Daarenhoven: wat soms verlies 
schijnt, betekent in werkelijkheid vaak · 
winst, of voorbereiding voor hetere 
tijden. De =ondem emi.ng; die (in .een: 
bepaald jaar verlies lijdt door kosthare 
voorhereidingen, klaagt niet en zit niet 
bij de pakken neer - een mens, die op 
een , mislukt" j aar moet terugzien, doet 
verstandig zich evenmin door tegenslag 
te neer te l aten dru.kken. W at ons niet 
vernietigt, m aakt ons sterker.~ ook 
tegenslagen maken ons sterker. 

Onttrekken aan de , Oudej aarsstem
ming" kunnen wij ons niet - maar wij 
moetcn wei blijven hedenken, dat ons 
leven n iet staat of valt met h et succes 
of het mislu kken van een jaar. Achter 
he t oude, st aat het nieuwe jaar, staat de 
tockomst en die toekomst ligt voor een 
groot deel in onze ei gen handen. Laten 
wij, ook op de Oudej aarsavoud, liever 
VOOr, dan achter OilS zien. 
Ge lukkig nieuwjaar ! 

Nieuws van de Postzegel 
Verdeel Commissie 

De Postzegel V erdeel Commissie 
h.eeft weer een kleine voorraad 
postzegels voorhanden ter ver
deling. 

Gegadigden worden verzocht 
hun aanvraag voor een enveloppe 
met zegels in t e dien en voor 1 
Februari a.s. ; aile aan vragen 
welke de P .V.C. na 1 F ehruari a.s. 
h ereiken, zullen terzijde wor den 
gelegd. 

De prijs der enveloppen zal 
na de loting bekend worden 
gemaakt. 

Beleef.d doch dringend verzoek 
b ij uw aanvragen GEEN geld in 
te sluit en ! De Postzegel Verdeel 

Commissie 

Nieuwe procedure inzake beperkte 
deviezenvriie import 

. In het Vigi-bnlletin (samengesteld en 
mtgegeven ·door de V er eniging van 
Importeurs-Groothandelaren in Indo· 
uesie) no. 54 van 15 November jl. lazen 
wij de hekendmaking no. c-37/ 62 van 
het Bureau voor H andelsdeviezen. Ten 
hehoeve van onze lezers Iaten wij he
doelde bekendmaking bier in extenso 
volgen : 

Het Bureau voor Handelsdeviezen 
heeft de gelegenheid opengesteld tot 
h et a an vragen van ver gtumingen voor 
deviezenvrije invoer tot het importeren 
van monsterzendingen, reclam emate· 
riaal, _ geschenkzendingeu met een hogere 
waarde dan Rp. 300.- en artikelen voor 
persoonlijk gebruik. Dit laatste geldt 
speciaal voor de ingezetenen, die vol
gens de geldende deviezenhepalingen 
in het bezit mogen zijn van buiten
landse betaalmiddelen. 

Op het kantoor van het B.D.P., 
Hajam Wuruk 6 Djakarta , zijn. for
mulieren verkrijgbaar voor h et aan· 
vragen van dergelijke vergunningen. 
Deze formulieren kosten Rp. 2,50 p er 
set. De aanvragers zijn verplicht om de 
vereiste T.P .I. volgens de thans gel
dende h epalingen te hetalen. Het 
kantoor is geopend van 8- 12 uur. 

Deze r egeling geldt niet voor pas
sagiersgoederen, die volgen s de nonnale 
p rocedure door de douane kunnen wor· 
den behandeld. 

Bureau voor H andelsdeviezen 
Hoofd Afd eling Voorlichting/ 

Publiciteit 
w.g. J .B. Gerungan. 

l . 
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De oplossing van het E-geogram, 
voorkomende in het Octoher-nummer 
van ,de Uitlaat", luidt als volgt: 

1. moedervlek -- 2. kalkmergel -
3. schilderen - 4. heksenwerk - 5. 
crfpachter - 6. reiteratie - 7. over
treden - 8. interimair - 9. nummer
hord ··- 10. helegering. 

Wij ontvingen slechts 2 (zegge: twee!) 
goed~ oplo~singen. De eerste prijs van 
Rp. 25,- gaat naar R.F. Kraag - employe 
PZ/ HK en de tweede prijs vanRp. 15,
naar mevr. J.T. Doornik - Dj. Garut 14 
Djakarta. De derde prijs ka~1 derhalve 
niet worden uitgeloofd. 

* 
In verhand met de komende feest

dagen hehben \Vij op de·ze en neven
staande pagina een Kerstkruiswoord
raadsel opgenomen. 'Vaar deze puzzle 
wei van hijzonder. grote afmeting is, 
hehhen wij gemeend om onder de goede 
oplossingen een eerste prijs te moeten 
uitloven van Rp. 50,-, een tweede prijs 
van Rp. 30,- en een derde prijs van 
Rp. 20,- . De oplossingen inoeten 
uiterlijk 20 Febrzw.ri n.s. in ons hezi t 
zijn. 

* 
Voor inzenders gelden de volgende voor· 

waarden~ 
1. lnzendingen, welke duidelijk va·n naam en 

adres zijn voorzien, te richten aan: 
de redactie van ,de Uitlnat" 
p j a n.v. K.P.M,. 
Medan Merdeka Timur 5 
Djakarta. 

2. Onduidelijk geschreven oplossingen wor
den zonder meer ter zijde gelegd. 

3. Voor juiste inzendingen zijn 3 geldprijzen 
heschikbaar geste1d: 
1 prijs van Rp. 50,-
l , , Rp. 30,-
1 Rp. 20,-

40 

• ·1. Over oplossingen enj of toekenning det• 
prijzen kan NIET worden gecorrespon
deerd'. 

Twee visitekaartjes 

Van de twee personen, wier naan1 
hieronder staat, is een een vrouw. In de 
namen is verhorgen hun heroep, dat 
men kan vinden door de ]etters van de 
naam om te zetten: 

1. B. E. Dorheuwel 
2. S. Rijze-Woerden. 

Onder de goede inzendingen stellen 
wij een prijs heschikhaar van Rp. 25,-
0plossingen moeten ons uiterlijk 20 Fe
broori n.s. hehhen hereikt. Op de en
velop zette men in de Jinker-hovenhoek : 
visitekaartjes. Controleer wei of u uw 
naam en adres op de inzendinp: }ICeft 
vermeld. 

Misverstand 

,Vliegen wil ik," zuchtte bet poelische meisje, 
, vliegen!" 
,Maar kind" zei haar practische minnaar ,waar 
moet ik in vredesnaam in dt>ze tijd van het 
jaar vliegen vandaan halen?" 

Nik!; 

,W eet je wat er later mel jou ll;ehem:t?" vroeg; 
het mooie meisjc van 14 j aar aan de minder 
knappe vriendin, waarmee ze ruzie had. 
,Nee. Wat dan?" 
,Niks l" 

Kerst-kruiswoordraadsel 
(copyright ,.Denksport") 

Van links naar rechts: 
l paf -- 7 drukkend warm - 11 verfstof -
18 rubber - 19 steen - 20 deel van het ge
laat - 22 misdaad - 24 voor de vuist - 26 
klamp - 27 edelknaap - 28 hand'vol - 30 
deel v.e. schip - 31 vogel - 32 insect - ~4 
lange woordenreeks - 37 vrucht - 39 raam
scherm - 40 groot mens - 42 Ierland - 43 
bergpas - 45 levendig - 46 bladader - -t7 
zijrivier v.d. Rijn - 49 voor?.etsel - 50 
hond - 52 voegwoord - 53 vernis -
54 keukengerei - 56 in het jaar der 
wereld - 58 'boom - - 60 l1erkauwer -
62 noot 63 watet· in Utrecht - 65 
munt - 66 los - 68 smalle weg - 69 
voorzetsel - 70 hoeveelheid - 71 watering 
- 72 voorzetsel - 73 soort stof - 75 vader 
van Lea en Rachel - 77 geologische periode 
- 79 heden - 80 volgens de akten - ll1 
teugel - 83 op de wijze van - 84 schor -
85 eenheid v. arbeidsvermogen - 87 zacht -
89 'hijwoord - 91 naaigcrei - 93 grondsoort 
- 95 pl. in Overijsel - 96 verlaagde toon -
98 pl. in Geldedand - 99 lenig - 101 afgod 
- 102 vaarluig - 103 sober - 106 eerwa;rr
dige beer - 108 deel v.e. trap - 109 vo!lr· 
zetsel - llO tuimeling - 112 wijs - 113 
hond - ll5 kippenloop - 116 anonymus -
117 loods - ll9 wijnglas - 120 spel - 122 
administratietroepen - 123 leraar - 124 oor· 
logsgod - 126 honingdrank - 127 herkauwcr 
- 128 voor de middag - 130 gra·ppenmaker 
- 132 portret - 134 vreemde mum - 135 
scln·cde - 137 toespijs - 138 gevaat• - 139 
zijrivier v.tl. Donau - 140 vet·borgen gehou
tlen - 111 verfstof - 142 beginsel v.e. k'"aal 
- 144, ju\st - 116 oud sclwHtteken - 148 llc 
onbekende - H9 Chinese munt - 150 deel 
v.d. hals - 152 gang v.e. paard' - 154 noot 
- 156 maanstand - 158 ~chip - 160 naar 
het punt van uitgang - 162 scheidingsljjn 

164 noot - 165 vlug dier - 167 
Eng. drank - 168 edelman - 169 op 
de wijze van - 170 uitroep - 171 voeg· 
woord - 173 heilige - 175 grap - 176 half 
sterk - 177 speelruimte- 179 gcdeelte - 180 
strcling - 11!2 bijwoord - 184 deugniet -
11!5 rivier in Spanje - 186 hijzonder goed 
- 188 pbnt - 190 deel v.l1. lichaam - 192 

gewich t - 193 Nedel'l. zeegat - 194 toespijs 
-- 196 hijwoonl - 198 middelb. leertijd -
200 voegwoord' - 202 'bijwoord - 204 plaats 
i·n Friesland - 206 muziekstnk - 208 amhts
halvc --· 209 vernis - 211 gravin v. Holland 
- 212 wig - 213 vocht - 215 gesteente -
216 heidemeer - 217 plaats in Gelderland -
218 voorzetsel - 219 opschepper - 220 opge
geven werk - 222 militair - 223 vogel -
224 etenhereider - 226 aanroep - 227 nood
zakelijk - 229 pers. vnw. - 231 zintuig -
233 haas - 235 zeer kwaad - 237 hijwoord 
- 238 Turkse tarwe - 240 veldvrucht - 242 
handvat - 243 ogenblik - 245 dikhuidig dier 
- 247 steen - 248 voorzetsel - 249 aanwij't. 
vnw. - 250 uitdrukking - 252 diepe afkeer 
- 253 register - 255 pers. vnw. - 256 pl. 
in Duitsland - 258 gestcente - 259 lokspijs 
- 260 Ind. eilandengroep - 262 schouwhurg· 
rang - 263 geweld ig - 264 opzet, 



Van !Jove11 naar lwneden: 

2 ecrstkomende - 3 vlug - ·1 trots - 5 plant 
- 6 voor de vuist -- 7 overwinning - 8 vrag. 
vnw. - 9 ivo:u - 10 klcUI' - 12 voormiddag 
- 13 fototoestel - 11 voedsel - 15 zwaard-
1\'alvis -- 16 uitgave - 17 wereldswd - 19 
oeverdam - 21 oud gewicht - 23 reukwerk
maker - 2S dieht - 27 stad in Frankrijk -
29 rolletje gel!htukken - 31 schrobnet - 33 
bouwval -- 35 deel v.h. skelet - 36 loophek 
- 38 ingebeeld meisje - 39 afkeer - 41 te 
:.~ijner plaatse - 43 onvcrschrokken - -U 
kamhagcclis - 46 voorzetsel - 48 herkauw~r 
- 50 zak - 51 hclder - 53 ldcur - 55 Le
hoeftig - 57 geldstuk - 59 zeer zacht (muz.) 
- 61 evenzo - 62 Turkse tarwe- li-1 telwoord 
- 67 dcel van Spanje - 70 schrede - 73 
oversrhot - 7-J, barak - 76 blad:djde - 77 
kweker - 78 wapen - 80 dcel van een effect 
- 82 huisgenote - 8il beet - 86 soort stof 
- 87 stad op Sumatra - 88 dicht oerwoud in 
Z. Amerika - 90 zijrivier van de Donau -
92 godhei<l - 93 uitspraak, stem - 94 mytho
logische figuur -· 95 godin - 97 suffer -
100 deel van het jaar - 102 lijfeigene - 104 
bijwoord - 105 denkbeeld' - 107 treurspel 
- Ill een der ledematcn - 1H priem- 117 
dccl van ons land - 118 jaarboek - 120 cafe 
- 121 stad in Denemarken - 123 Russ. rivie~·· 
mond - 125 meubel - 127 tuin - 129 gc
meensch. weidc - 130 hoofddekse l - 131 
vrcemde tnunt - 133 familiclid - 134 bundel 
- 135 voor~eisel - 136 aanwijz. vnw. - H2 
rijtuig - U3 gevangeni$ - 145 tafelflcs -
14 7 dee! v.h. hoofd - 149 hoeveelheid -
150 Rom. keizer - 151 deel v.h. been - Vi3 
erg - 155 kermbgehak - 157 lloofddeksel -
159 de geboortedag vierend - 160 woudkoe 
- 161 gebaar - 163 stad in Bclgie 164 
krijgsmachl - 166 dee! v. l\1alakku - 170 
muziekinstrum ent - 172 verdieping - 174 
h~_>esteraehtige naaldboom - 176 rentmeester 
- 178 kooplust - 181 godin -- 183 vr. munt 
- 186 profect - 187 stad in Frankrijk - 188 
v1ug - 189 plantenilec1 - - 191 astronomisch 
instrUJnen~ - 193 Hindocs bock -- 195 h erg
rnimte - 197 vlug - 199 nie t meer in wer
kelijke d ienst - 201 Lakj e - 203 twijgje --
204 worlel - 205 d ecl v.h. licbaam - 207 
h elzclf-ie - 208 aanzien - 210 granwe erwt 
- 2IZ boksterm - 214 familiclid - 216 rJ] 

in GelderlanJ - 219 soepvlees - 221 gedceit~ 
- 225 voegwoord - 226 pers. Vllll'· - 228 
bond - 230 boom - 232 rivier in Azie -
234 plant - 235 grooL 1ogement - 236 gauw 
- 238 E urop. rivier - 239 reeks -- 241 water 
in Utrecht - 2-t3 zeepost - 244 dee! v .e. trap 
- H5 lengtemaa t - 246 gevaar - 249 bij
woord - 251 gemeen - 252 scharniet· - 25·t 
windvt·ij - 256 geheel d e Uwe - 2;)7 noot -
260 ambtshalvc - 261 D clftse titel. 

Over man en vrouw. 

Een man is zo oud als hij zich voelt, 
een vronw zo oll(l als ze er nitziet. 

Mortimer Collin> 

Vrouwen huilen vaker dan m annen, 
Jnaar hun tranen hebhen minder zout
gehalte. 

Victor E . van Vriesland 

Mannen zijn zeldzaam. 
Napoleon Bonaparte 

De man wikt, maar de vrouw beschikt. 
Oliver Wendell Holmes 

De• klieren maken de man 
Koos Versteeg 

\Vilt gij de m annen leren kennen? 
Be~ tudeert de vrouwen. 

J em.-J acqucs Rousseau 

E en onheduidende man is niets, een 
onbeduidende vronw is toch nog altijd 
een vronw. 

Jan Gresh off 

V rouwen geven de mann en het gou:l 
van hun ]even, m aar zij willen het altijd 
iu wisselgeld t erug. 

Oscar Wilde 
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