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Jkerstlieb 

~n ;ml frd fuel gnufu ga~m $tt.ecufu~tt, 
~nn fuorucn oc fucgcn fuit 
~an .rijl:telt u.c uric .lumtd£11 
~mrrup .elk c£tt honing ;:it 
~oo.r em fuucstifn fiatt ccufuen · 
~ttu! hoosl1cio c1t gcfli:t. 

~at frrru.ers .r11 hmtin_gcn l}opcit, 

~'let manl\t gcrin_g £J.crsd1il: 
~Jllh~lt kmr frd gduh ttiet hopen, 
Jlflaar f1oor mctts.ctt fmtt gucuett fuii 

®ant uc frt'm.d ..e..cn&ouni.s oln'n 
'lln uan fuurut alle!3 stiL 

~nor £clt fuocstijtt .&an .e£ufuett 
JfTol hoo!3frcii::t en g£.&it 
2Rijtlcn he hri.e kam.el.en 
~ilihmrnJl elk .ecn honing .=it. 

@.e l1cru.ers liggcn hij nncfrtc 
W:c fu~thcn Ofl fr.ct £1£10 
~ij qun scfraapj.es met funic fladrt.eu, 
~.en .engel fr.eeft frun flcrt.clh, 
~at W.e.=u5 nict Iang2r Ium fuacl1tcn 
~ant uc fu.erdu moest l1.er5tdu. 

J\lie..cn fuie fret kfuaoc ucgcren, 
~ie mogcn niet hittn.cn p.<nttt, 
~e fr.emci is omrr floor fuic lcr.ett 

~e _goeufr.cili i.e flcrshmn, 

~ie he lltCltS.Clt Ollll.t llttS Ottfbcrctt 

J\ls fuij q£hhcn kfuaai::t gci::tmm. 

~u ;mf fr.et fu.el gaufu gaan 5n.Ccltfuen 

I.Jtn nan Wll+~ oc fuc.rd\) wit. !'-ttfon frnn ~ninherhrn. 
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QE~Jangelium llucac, qcap~ 2 

~llUC lp.d _gcsdyicuoc ht oic .sclft.c ou.gcu oaticr Cl'lt _gchou u~t£itt,Bq Umt i'lL'lt 
~tc~scr c~ugusto/oztf oc ,gdy.cclc fncrelt h£.sdyrc{JJ.'U suuoe fuoro.ctt. 

4. lfl.csc crstc h.csdyrl!uhtgc l\l~srqi.cuuc a!s @ur.cnhts ou.cr ~Uricn ~htutlfOltuct fuas. 
3. En 51J _gingm nllc ntn bcsdp:cu.ru tc fuodmt/ ccn ~cgclijk 1ta sij11 l'\m.cu stahl. 
4. t:i1toc Jlosrplr giuglr onlt np .6uu ®alileu/ u]Jt u.c staut ~a%aretl1 mr Wtto.cmu / 
tot or staut pauius/uic t!~ctlrlrlrcm .scmt.cUtt fund/ (om oat Im 1l1Ji o.cn lpt!JSl' CltO.C 
£l'shn:lltc ~l;tfr,ii'ls fum;) . 
~1 . ©m iH'Srf}rdi.m tc lUiltUI.'lt ml':f: Ji{atht Stjlt Onucrftottfttt lttijf/fuddu~ .Jdtrurlrt ltlttZ~ 
&. ~ttot' I1ct i\csdrr.cuoc C;tls su octcr fuar.cu/ uat oc btt£ctt f:tcrfutlt fuicro.cu/ oat su 
lmrcu soui:lc. 
7. ~ttuc S!J Iun·ruc lyareu l.'cr_stgdtorcn soott/ cttuc fmmM lrrm ht llocdtctt/ cuuc 
lr~uc 4cm tuu.cr itt o.c ltrihh.c/ um oat f:tupr qacrlicutm _gcctt pludsc .ell iutts ht oJ.' 
lrrrhergc. 
S. ~u ocrcr fmu:.ch ly.crucrfi itt uh~ s:d6c lattustr.ckc/ qacr qouocni'rc ht lp.d udt/ cttoc 
lricLo~tt uc xmdytfuarlrt ufr~r lrurr ltttbuc~ 
~1. ~ttlle sid c.eu ~ttgci u.cs Jl'fc.er.en stnno hg Iyucr / .cnbc uc · q.c.e.dijclt 1p~1Ji ucs ~ccr.cu 
nmscly.et>n se / euoc 5!:; hrecsu.cu ntd grooh~ f:tr.cesc. 
ll.1. ~tto.c u.c ~ngel se~o.e tot Iyaer/ ~n f:tre.e£>1 lti.e±/fuattt sid irk f:t.crlm1t0ige u groof.c 
hlijuscqup/ oi.c niLe u.cn f:tolcke fues.cn saL 
l L (~um.clijph) i'mt u qeuen ,gehor.eu is oe ~ttlizvuaker/fu.elke is C!Iqrishts u.e ~:cere/itt 
o.e staot 33a6Ws. 
lZ. ~uh.e ott sa! u I1.et tchcu %iju/ (!i)g suU qd ktnu.ckett f:tiuih~n ht ootckm _gefuo1tO.ett/ .cuuc 
Ligg.e <ue iu b.e ltrihh.e. 

13. ~uu.e fnm sfonoett a: . .elt fuas ( oucr) met ben 'l!iugd .eett meuiglytc b.es q.em.efsdre:tt 
Ir.cgdcger_s/ prijsma.e ®o'Ot l'tto.e s.e£meub:.e. 
14: F Cl~e c.~ I!) ®nutiu oe Irooli4s±l' (~emden) I cnoc ureoc op ucro.ett/iu !'r.en nt.eusdte.tt 
.c.cu fuelheqct 3cu~ 
15. EttU.e fret ,gesrqitooclai~ ue ~ugclcn 6an lpter (uecqge6ar.ett fuar.cn mt hen lycmcl/unt 
uc qeto:crs tot ttmilmnu:ercu £>.cyb.cn/ tEa:d otts oun q.meu gacn tot ;!BetlrleJrem/ cttur Iact 
.OilS sien Jrcf fuonrbf uat utter g.cscqid is/'t fuc{cl\ oe ~.cere ons lr.e.eft ltono _!,.Cutten. 
16. '!!ttue sy_ qumttel't -met qn.cste/ cube ho:u~.en 2fl\{adu/ .cube 'IDos.ep~/.enb.c !yet kinuekm 
Ii,gg.cno.c ht oe lttihhe. 
17. ~atuc ah• 51! qet gesirn Ira:ul'tcn lttacdden _s~ a:lnmm.c h.dtent qet fuooru/ uat Iyaet· 
ftntt uif kiuu~kcu gcse_gllt funs. 
tS. 'ittue ttf!c bfe Iy.et qnnroeu 6.crfuonotrl:lt>u: lracr/ of:t.cr Ir.ct gem~ Iyaer ,gc.st_!:1qt fnicrt 
f:tatt uc Iyer.O.crs. 
:ur. ,Jllo:ciy ~uri~r he6mcrn.c b.cs.:c fttoor.Ocu: nile t.c smu:eu/ou.cdegg.ctt~c(uie) itt lpt~r lrt>rfc. 
20. 'Jenol' or> lrcrucrs kccr~C'tt fu:cbctom/ ticr4ccdijcltcttbe cube prijscltu.c (!i)obt nflct aile& 
(tt(d ='~ gdynort .en l'l-:c g.csictt Ipri'ri'r.cn/ gcltjlt tut qucr Bcsprokcn funs~ 

(ij!dt9'1 &olgrns ~c ~tnlcnltijfrtl) . 
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Vele jaren geleden vertoefden wij 
emige dagen in het heilige land. Het 
was ruim een maand voor. de viering 
van het Kerstfeest. In Bethlehem 
mochten wij staan op de plaats, waar 
Christus moet zijn geboren, in Jeruza: 
lem Jiepe>n wij de weg der Smarten, de 
laa tste gang op aarde van de Godmens 
naar. het kr'uis op Golgotha. 

Tussen de geboorte in de kerstnacht 
en de kruisdood ligt het leven van het 
ki<nd van Maria en zijn Voedstervader 
Jozef. Naar onze lmidige maatstaven 
heeft het aardse leven van Chr.istus 
maar kort geduurd, slechts drie en 
dertig jaar. Toch hebhen deze luttele 
jaren in de wereld geestelijk een grote 
omwenteHng en heroering gehracht en 
is het Christendon1 uitgegroeid tot een 
ge1oof van millioenen mensen. 

De grondslag van deze wereldhe· 
schouwi'llg in geloofs en zedeleer werd 
gelegd in de gehoor.te>stal in Bethlehem, 
ZO'llder enige wereldse pracht en praal, 
de harde feiten waren verlatenheid en 
bittere armoede. 
. Nog steeds vindt men in de omgeving 
van ' Bethleh em bet beeld uit de tijd, 
dat Maria en Jozef op weg waren na:.n 
hun geboortestad om gevolg te geven 
aan het bevel van de Romeinse lancl
voogJ, zich te melden voor de grote 
vo lkstelling. 

De tr.ant va'll. de huizenbouw is weinig 
veranderd, de schaapherders met hun 
kuclden bevolken nog steeds bet vrij 
kale landschap; de mensentypem lijken 
in kleding en uiterlijk weinig verau
derd in de loop der eeuwen. 

De jachtende golfsl:tg van onze he
dendaagse maatschappij is er practisch 
niet te vinden, langs de vele paadjt-s 
gaat mC'll nog te voet of rijdend op een 
ezeltje. Men krijgt dan ook bij het 
wandelen door he t landschap het ge
voel, dat de tijd heeft stilgestaan en de 
Vredesboodschap van de Kerstnacht 
Bethlehem in haar greep h eeft vast
gehouden. 

Te J eruzalem is het gehcel anders, 
h et leven bruist daar in aile schake
ringen, die de moderne samenleving 
'kent. Klaagmuur der J oden naast 
hande.lsgeroezemoes, bedevaartgangers 
naast nieuwsgierige touristem, die tast· 

· haar willen waarnemen, wat zij aileen 
als geloof hebben leren kennen. 
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k€RSt~€€St 1956 
J eruzalem heeft hir.nen haar veste 

h et gruwelijk einde meegem aakt van 
Jesus a an het kr.uis. V erraad en ver· 
loochening vierden toen hoogtij, de 
Jaa tste snik van de gekruisigde deed, 
zoals de historic leert, deze stad op haar 
grondveste>n schudden. 

Het is of J eruzalem daarna nimmer 
meer rust en vrede heeft kunnen 
terugvinden. 

Geborem worden en s terven, hoe 
r.ealistisch ligt dat in Christns Ieven 
hesloten tussen Bethlehem en Pales
tina's hoofdstad. 

Bij de avondwandelingen i·n het hei
lige land, genietend van de prachtige 
sterrenhemel, was er weinig fa'll.tasie 
nodig om de machtige komeet van 
Haley aan de Iucht te zien als een haken 
in de ecrste kerstnacht, dat etm groot 
gebeuren h ad plaats gevonden. 

Het verschijnen van de staartster 
staat zo duidelijk in het Boek der Boe
ken omschrevem, terwijl wij weten, dat 
in die tijdcn -h~t vredig was op aarde. 
De mensheid . betnigde zonder zich er· 
van hewust te zijn, hulde en respect 
aan een onaanzienlijk kind, gehor.en uit 
eenvoudige ouders, door tweedracht, 
twist en haat even af te leggen. 

Dat eenvoud ~t k enmerk i.s van l1et 
ware, werd bij de kribbe van Bethle· 
hem werkelijkheid, de annoede die er 
l1eerste, bracht geen schande, maar doet 
O'lls gevoelen, hoe hetrekkelijk aile 
wer.eldse pracht, praal, rijkdom en 
luxe is. 

Als een cendagsvliegje gceft het een 
ikorte levensschittering, om dan in het 
niet weer te verdwijueon, niets hehou
dens aohterlatend. 

Rondom ·de stal van Bethleh em was 
alles ogenschijn}jjk dan ook van geeon 
'betekenis. Evenvoudige herders met 
i}mn schaapkens kwamen het pasge
boren ki·ndje bezoeken, een koe en een 
ezel waren het gezelschap van de geluk
kige ouders. 

Wijzen uit het Oosten zouden later 
komen met z'n drieen, waarO'llder een 
zwartc koning, een duidelijke vinger
wijzing voor de wer.eld, dat bij dekrihbe 
plaats was voor allen, ongeacht ras of 
huid~>kleur. 

De komeet had h en de weg gew:ezen, 
om gezamenlijk op te trekken, de weg 
die de huidige verdwaasde wereld heeft 
vcrlate•n, met als enig reHtllaat onrust , 
ongezonde naijver em oorlogsdreiging. 

Dit jaar Kerstfeest is een droevig; 
heeld van dit alles, zelfs in de omge· 
ving, waar Chri.stus ala een grote helofte 
voor de mensheid op aarde kwam, 
slaan de vlammem uit van menselijke 

hartstochten ter vernietiging van elkaar 
en uiteindelijk van zichzelf. 

In heklemming vragen wij ons juist 
in .deie kerstdagen af: ,W aar gaan wij 
naar toe en waar moet dit alii's toe 
lei den?" 

Het ~ntwoord hierop werd ons ook 
bij ue kribhe gegeven, wij zullen de 
oplossing slechts vinden, wanneer 
de mensheid weer van goede wille zal 
zijn. Dim ozullen de ondcrlinge pro
hlem en en meningsverschillen kU'llllen 
worden opgelost en de vrede des harten 
terug gevonden worden. 

Nu is alles a1s een dans macabre, een 
lach maar Paljasso met de snik om de 
ellende, die wij ons zelf en andere<n 
aandoen. 

Kerstfeest geve ons enkele dagen van 
hezi'll.ning, laten wij de moed h ebben af 
te dalen van onze ,trouen" en ,troon
tjes" en kind zijn met het ki·nd in 
Bethlehem, zeker komen wij dan tot de 
conclusie, hoe wij van hoog tot laag 
feitelijk ~h zo weinig de goede wil kun· 
nen opbrengen. 

Materieel gewin, carrier.e tot elke 
prijs, jagen ons voort oin ons vaak niet 
eens gelukkig te doen zijn, als wij de 
huit hia:men hebhen gehaald. 

Wij zullen dan constateren hoe, on· 
verdraagzaam en onoprecht wij dikwijls 
voor elkaar zijn, nodeloos de gemoeds
rust verstorend van onze medemens. 

Is bet dan zo verwonderlijk, dat deze 
Kerstviering de mensheid wedcrom niel 
kan vrijwaren van angst en heklem· 
ming? 

Wij hunkeren allen naar een a'll.dere 
en hetere wereld en proheren op aller· 
lei m an.ieren om dit te hewer'kstellirngen, 
doch vergeten daarbij . helaas de een
voudige boodscl1ap van het Kerstkind, 
dat niets zal worden hereikt, als wij 
niet van goede wille ziJu. 

Mogen wij aan deze gedachte vorm 
en betekenis geven, waimeer wij op 
kerstdag elkaar ,een gelukkig en zalig 
Kerstfeest" toe wensen, het zij onze ~ 
persoonlijke bijdrage om te komen tot 
de vrede op aarde. 

H. A. C. 



Fragment uil : 

Een boom groeit in Brooklyn, 

door Betty Smith. 

(Verlaald door Gon Hoogenboom-de Jager). 

Het was een gr auwe wintermiddag gcweest. 
Nn begon het avond te worden. Avond in 
Brooklyn, een arm stadsdeel van het grote 
New York. H et is allang geleden dat Francie 
d aar uit het raam neerkeek op de straat waar 
de dunne natte sneeuwlokken dadelijk weg· 
smolten op h et vuile plavei•sel. Er liep een 
klein jongetje op een Kerstlollie te zuigen; 
hij had te weinig aan, ozijn neus was paars en 
aan een vies tonwtje trok hij iets achter: zich 
aan dat voor Francie, zo van uit de hoogte 
van '<1e derde verdieping, onherkenbaar was. 

De gaslantaarns werden aangestoken, het 
gele Iicht was welkom in de kille, grauwe 
straat. Er liepen zo nu en dan mensen haastig 
voorbij, maar de meesten waren al 'binnen, 
ze hadden wei gezorgd op tijd thuis te zijn, 
au op Kerstavond. De meesten zouden ook 
wei een boom hebhen, dacht Francie, of ten
minJSte een gahakthalletje, en een heleboel 
hadden ook wel zo iet s als kalkoen of tl'n· 
minste ee.n gehakthalletje, en ecn h elehoe1 
hadden kaarsen of tenminste wei een paar 
kaarsj!:Js. .. Francie was niet een kind dat 
j aloers was, zij droomde zich aileen weg in 
andere huizen , andere Ievens. Er waren veel 
mensen die het anders hadden dan zij het 
thui-5 h adden. Moeder had geen geld dit jaar 
voor een K ersthomnpje, Moeder had niet 
eens geld om de kamer te verwarmen. Anders 
had ieder. jaar m et Kerstmis de haard in de 
k amer gebrand, maar nu staarde hij dood 
met doffe mica-ogen de koude kamer in, 
t erwijl zij in de keuken huisden, waar de 
·warmte en de gezelligheid van het fornuis 
waren. 0 ja, het was best gezellig in de keu· 
ken . Als vader aan t afel zat- want hij had 
nu toch geen werk, een hele tijd al .nie t -
ja als vader aan t afel zat in de keuken en een 
van zij•n mooi-droevige liedjes zong en als 
moeder dan de koffiemolen tussen haar ste
vige knieen nam en begon t e malen, dan kon 
h et er erg gezellig zijn. Dan zag je helemaal 
niet meer hoe lelijk en ann alles was en hoe 
akelig de dingen 'dikwijls waren. 

Als vader. zong m et zijn zachte, mooie stem, 
dan hegon je haast t e huilen . en je moest je 
ganw omdraaien opdat niemand de tranen 
in je ogen zou zien. Want j e kon toch niet 
zeggen waarom j e nou eigenlijk huilde. En 
ook al huilde je, dan was je toch niet onge
IU'kkig. Nee, als vader zong, was je eigenlij!c 
altijd heel gelukkig. Gek, vader die toch zo 
dikwijls dronken was en te weinig geld in· 
hracht, zodat moeder veel te hard moest wer
ken en een mond kreeg die steeds smaller en 
strenger werd, vader was to:!h vader.; Francie 
was dol op vader. Niem a·nd kon zo · lief en 
·zacht zijn, niemand kon je zo · troosten, nie
mand kon zo m et je spelen, 'lliemand hegreep 



je zo goed als vader. Johnnie Nolan 
was een goede vader, ook al was hij 
a7tders dan andere vaders. 

Kijk, daar kwam vader aan, hij nam 
zijn hoi hoed af voor de lantaarnopsteker. 
llij droeg het rolletje met zijn keilner· 
schort onder zijn arm, hij had zeker 
geproheerd werk te krijgen voor. van· 
avond. Johnnie Nolan liep in een rechte 
lijn; dan is hij niet dronken, dacht 
Francie, als vader recht loopt is hij 
nuchter, en als hij dronken is, loopt hij 
een heetje schuin. 

Zij opende l1et raam, want het was 
toch koud in de kamer, en zij riep iets 
naar beneden. Johr..nie keek op, nam 
zijn hoed af voor zijn dochter en wuifde. 
Hij riep niets terug maar het kind voel. 
de zich warm worden bij zijn glimlach. 
, Rei, prima donna!" fluisterde ze, want 
zij wist dat hij dat gezegd zou hebben 
als er geen drie verdiepingen tussen hen 
waren geweest. 

Zij sloot het raam en keek de kamer 
r.ond. Altijd weer vervulde de kamer 
haar m et eerbicd, en dat kwam niet 
aileen omdat de anders zo vaa'k harde 
en rauwe geluiden van de straat hier 
tot een zacht troostend geluid samen
smolten. Bet kwam ook door het def· 
tige, donker bruine hehang met de 
gouden strepen en door de haard die 
zo mooi in de zwart marmeren schoor
steenmantel paste. De haard leek net 
een geweldige meloen met de ronde 
kant naar voren. Er waren ik weet niet 
hoeveei mica ruitjes in, gcvat in fijn 
zwart smeedwerk. Francie had nooit de 
moed gehad ze te teilen, wwnt op de 
e~'l of ar..dere manier wist zij dat het 
janimer ZO'Il zijn als ze het aantal wist. 
Met Kerstmis, de enige tijd waarin moe
der ozich kon veroorloven de haard aan 
te steken - tenminste i·n andere jaren 
- gloeiden aile r.uitje.s en het was een 
vreugde hier te zitten en te k.ijken hoe 
ze van kleur veranderden naarmate het 
avond werd, van rozig rood tot zacht 
amber als de schemering was gevallen. 
En wanneer moeder dan hirdlen kwam 
en met veel lawaai het gas aanstak, de 
schaduwen verjoeg en h et Iicht van de 
haard deed verhlekc:m, dan was het alsof 
zij een grote rnisdaad beging. 

Maar het wonderhaarlijkste ding in 
de kamer was de piano. Die piano was 
een wonder waarvoor je j e Ieven la-ng 
kon danken en dat nooit ophield. Maar 
daar stond ze in de kamer van de No
lans, een echt levend wonder dat zo 
maar was gekomen. De piano w~s ach-
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tergelaten door vroegere bewoners, die 
de verhu~kosten ervan niet hadden 
kunnen hetalen. Glanzend en diepzwar.t, 
met het wonder van de roornkleurige 
ivoreu toetsen er onder, en met een 
deksel zo rond en glad en fijn gepolijst, 
dat je nauwelijks je hand er op durf de 
leggea - zo stond de piano in de kamer 
van de Nolans. 

MoeJer nam een pianoles in de week 
van ecn van de gezusters T ynmore, die 
op de Lweede verdiepi•ng woonden en 
een bordje op hun deur hadden: .Piano
lessen. Moeder hetaalde door hij ·hen te 
gaan schoonmaken. En zij gaf juffrouw 
Ty·nmor.e na de les altijd een sterke kop 
koffie · met iets stevigs er hij, want de 
ZUI!ters zagen er naar uit alsof ze zich 
aileen voedden met de slappe thee die 
hun door de dames van hun schaarse 
lessen werd geschonken. Francie en 
Neeley moesten er op de les altijd bij 
zitten en goed opletten; moeder Katie 
had in het begin gehoopt dat juffrouw 
Tynmore eigenlijk met zou merken dat 
zij aan drie leerlingen in plaats van 
aan een le.s gaf, maar juffrouw Tynmore 
had !lla afloop van de eerste les haar 
handschoenen aangetrokken en haar 
hoedje een duw gegeven op een marrier 
die duidelijk te kennen gaf: mij hO'Ud 
je niet voor de gek, maar laat de -.lciu
deren er maar bij zitten, ik vind het 
goed. En daarhij had zij veelzeggend en 
da.nkhaar naar de lege koffiekop ge
keken en naar het schoteltje waarop 
nog drie kruimels lagen van he<t suiker
broodje. 

Voor de piano stond een kr.ukje, dat 
je rond kon ,draaien, hoog en laag, met 
een brokaten zitting. H et krukje stond 
op het groene karpet met de grote rose 
rozen en alles bij elkaar was bet mooi 
en indrukwekkend. 

Maar het was koud. Francie rilde. Nu 
vader thuis kwam~ zou zij maar weer 
naar de keuken gaan. Bij vader. hoef de 

ze llliet hang te zijn voor vragen, vader 
zou beg.rijpen dat je op Kerstavond gaat 
zitten dromen hoven de straat, die lang· 
zaam donkerder en stiller wordt en 
waar de laatste mensen zich met kerst
boompjes onder de arm naar huis 
haas ten. 

0, wat zou Francie er voor. geven al ~ 
ze ook een kerstboompje hadden! Een 
kleintje maar, een heel kleintje maar, 
want aan die ene -- die ene, die hele 
grote, die allergrootste, waaraan ze lUll 

nl rlagen lang aan voorbij was ge.lopeu 
met een kloppend hart, zonder de 
Kersthomenman te durven aankijken, 
nee, ann die ene durfde zij niet denken. 
StcJ je voor, dat ..... . nee, zij voelde het 
hart in de keel kioppen hij de gedachte 
alleen al. Stel je voor, dat ..... . 

Francie liep op haar tenen de kamel" 
uit, zU keek niet eens meer om. Zij lit>p 
door de twee kleine donkere · slaap
kamers, die nooit Iucht of zcm zagcn. 
omdat j e zelfs met een hamer of heitel 
het venster van de luchtkoker niet open 
zou kunnen krijgen. Bij de luchtkoker 
-zelf keerde Francie haar hoofd af, want 
het ding boezemde haar ePn onnoem· 
lijke afschuw in. Zij had e&ns van 
hoven op het dak er in neer gekeken, 
maar de stank en de aanhlik van de 
vuile hoop afval die daar lag neerge
gooid hadden haar. ziek gemaakt. Zo 
zou het er misschien in de hel kunneu 
uitzien ..... . 

Francie kwam in de keuken. Johnuie 
Nolan kwam tegelijk met haar binnen 
door de andere Jeur. ,Hei, prima 
donnu" , zei hij zacht. 

Zij lachte en kleurde. Zie je wei, dat · 
vader niet vroeg wat zij in de kamer 
had p:edaan. 

llU keek haar aan met een blik van 
verstandhouding. 

Moeder, met de rug naar hen heiden 
toe. zei: , Wat een aardighe~d, o-m daar 
een paar uur. in de kou om te hangen." 

Fra·ncie antwoordde niet. 
, Je moet in bad, Francie. Neeley is 

al geweest:' 

Neeley zat nog glimmend \'an de 
groene zeep en met vuurrode oren 
achter de tafel iets· te plakken van rood 
en wit vloeipapier, dat tante Sissy hem 
had gegeven. 

,Als, als .. . ". zei Francie aarzelend, 
maar zij ·durfde niet verder. gaan en 
zweeg. Neeley zag er zo schoon uit, h~j 
zou misschien helemaal niet meer we~ 
mogen. Dan kwarn er van haar plan 
helemaal niets tereeht. Zij keek vader 
hulpzoekend aan, maar die zag het nie!, 
en hovendien, hoe zou hij kunnen raden 
wat zij in het hoofd had? 

,Vooruit", zei moeder, ,in b ad met 
jou. Mijn kinderen zuJlen schoon zijn 
voor Kerstmis !'~ 



-I.; d; k~uke~.;~~d g;~voond, gegeten, 
gekookt en gebaad. Er waren twee hoge 
smalle r.amen in een wand. Een ijzeren 
kolenfomuis in een nis in een andere: 
wand. Boven het fornuis was de nis ge· 
maakt van rode hak&tenen met lichtgrijs 
cement. Er was een stooen schoorsteen
mantel en een haardvloer van le:isteen, 
waarop Francie kon tekenen met een 
stukje krijt. Naast het fomuis was een 
waterhoiler, die warm werd als het vuur 
aan was. Dikwijls, wanneer het buiten 
guur. was en Fra•ncie koud van school 
thuis kwam, sloeg zij haar armen om 
de boiler en legde zij haar koude wang 
dankhaar tegen het warme glanzende 
metaal. 

N aast de boiler waren twee spekstenf!in 
waskuipen aangehracht met een houten 
deksel aan een schamier. De tussen
wa'lld kon worden weggenomen en dan 
had je een had. Het was geen erg goed 
had. Soms, als Francie er i'llZat, kwam 
opeens het deksel op haar hoofd neer. 
De hodem was ruw, zodat zij soms hele
maal pij'lllijk uit het had opstond. En 
dan waren er nog de vier kranen! Hoe 
het kind ook proheerde te hedenken 
dat ze er heus waren, toch spr.ong zij 
altijd opeens op uit het zeperige water 
en stootte haar rug lelijk aan een kraan. 
Francie had altijd een pijnlijke k.nohhel 
op haar rug. 

Moeder had de kranen al opooge· 
draaid om het had te vullen. Maar op 
meer dan een flinke hodem kon Francie 
niet rekenoo. Zuchtend hegon zij zich 
uit te kleden. Zuchteud Sltap te zij in het 
had en hegon zij zich te wassen. Vader 
zat achter de krant vencholen, Neeley 
prutste met zijn vloeipapier en moeder, 
ja, moeder ging koffie malen. Dat was 
dan toch iets feestelijks op Kerstavond! 
Met welhehagen snoof Francie de 
koffiegeur op die zich vermengde met 
het luchtje van de groene zeep. Het 
leven was toch nog niet zo kwaad en 
wie weet, wie weet... als de boom er 
vanavond nog was ... misschien. 

Francie ging zo gema'kkelijk mogelijk 
in had Tiggen en hegon te dromoo. De 
sparrebomen waren al een week geie
den aangekomen. De hele hmtrt rook er 
'llaar.. De takken waren met touwen 
same<n gehonden om het vervoer gemak
kelijk te maken. Kooplui huurden een 
plaats op een stukje trottoir voor een 
winkel, spandoo er touwen van lan
taarnpaal naar lantaampaal en zetten 
er hun bomen tegen. Dan liepen ze de 
hele dag met de handen in de zakken 
langs hun rijtje homen, hliezen zich 
zo 'llU en dan op ·de vingel1S en wierpen 
hoopvolle hlikken op het puhliek. Er 
bleven mensen stil staan , sommigen lie
ten een boom apart .zettcn, anderC~U 
ke'urden, wogen en Hcten de boom staan . 
Maar de meesten kwameu om allee.11 
maar. even wat naalden tussen de vingers 

te nemen en er misschien heimelijk ee<n 
plukje af te trekken terwille van de 
geur. En de lucht was koud en stil, vol 
van ·de geur van sparren en mandarij
nen, die alleen om deze tijd van het 
jaar in de winkels verschenen. Ja, er viel 
heel wat· te beleven op straat zo tegen 
Kersttijd. 

Er was een oude gewoonte iR de 
huurt. Het was gehruik dat je homen, 
die tegen middernacht nag met war.en 
verkocht, kon winnen. Maar hoe! 

Tel!en twaalf uur, in de nacoht va.n de 
gehoortc van Jezus Christus, verzamcl
den de kimleren van de huurt zich daar 
waar nog onverkochte homen waren. De 
koopman wierp elke boom op de rij af, 
om te heginnen naar de grootste kin
deren. Maar de kindere<n moesten de 
boom opvar.gen. Als ze niet neervielen 
onder het gewicht, mochten ze de boom 
meenemen. Maar als ze vielen, was hun 
kans op een boom verke·ken. Aileen de 
ruwste knape11 en enkele jonl!e manncn 
waagrlen hun kar,s met de groot!>te 
bomen. De anderen wachtten slim a£ 
totdat er eeu spar kwam waartegen ze 
zich opgewassen voelilen. De kleinste 
okinderen wachtten op · de peuterige 
krielhoompjes en gilden van ver.rukki•ng 
alE~ ze er een wonnC~U. 

Nu, op deze Ker.stavond, had Francie 
zich voorgenomen voor het eerst mee te 
doen aan deze strijd. Zij en Neeley. Zij 
was al tien en Neeley negen. Francie 
had haar boom allang gekozen. De hele 
ochtend en de eerste middaguren had 
zij er vlak bij gestaan, voortdurend bid
dend dat de boom niet verkocht zou 
worden. Het was de grootste boom i•n 
de hele huurt en de prijs was zo hoog, 
dat wei niemand hem zou kunnen he
talen. De boom was tien voet hoog en 
haar takken waren samen gebonden met 
een nieuw wit touw en de vorm van de 
boom was volmaakt tot aan .de top toe. 

, Au!" Fr.ancie was uit het water op
gesprongen en had weer h aar rug ge· 
stoten. Niemaond hesteedde er enil!e 
aandacht aan. Aileen vader keek even 
over zijn krant heen en lachte. 

, Moeder?" Francie stoml in h aar 
l1emd nu, ,moeder, mogen Neeley en 

ik vannacht proheren of we een boom 
kunnen krijgen?" 

Moeder Katie glimlachte op haar 
manier. ,Ik 'heb je immers allang in de 
gaten gehad?" zei ze kor.t. ,,Ik geloof 
dat jullie nu oud genoeg bent het te 
proheren. & als je pech · heht, heh je 
er weer wat van geleerd." 

Dat het zo gemakkelijk zou gaan! Het 
was hijna een teleurstelling voor Fran
cie, zij ha.J voor haar boom ·willen 
vechten. 

Maar dat vechten kwam '!log. 
Om twaalf uur in de nacht &tonden 

Francie en Neeley hand in hand tussen 
een troep grote en kleine kinderen, al
lemaal helust op gratis homen. Er 
heerste spanning, ieder. voelde in de 
ander een mededinger. Francie keek ale 
b etoverd naar haar boom. Zij had wei 
geweten dat hij er '!log zou staan. De 
koopman nam het ee!"St deze boom en 
nog voordat Francie een mond open had 
kunnen doen, stapte een stier van een 
jongen naar voren, hij was achttien jaar 
en heette Punky Perkins en 'llU heval 
h~j de man de boom naar hem te gooien. 
Maar de man kon de opschepperige 
manier. waarop Punky naar voren stapte 
niet uitstaa~n. Hij keek eens rond en 
vroeg: 

,,Niemand anders die het waagt?" 
Francie stapte naar voren. ,Ik, 

meneer." 
Een brullend gelach kwam uit de 

mond van de homenkoopman. De troep 
kinderen grinnikte. Een paar volwas
senen hleven staan, het vermaa'kte hen. 

,Och, schiet op. J e bent t e klein," 
protesteerde de man. 

,.lk en m'·n hroertje - samen zijn we 
niet klein." 

Zij trok Neeley naar voren. De man 
ikeek naar hen - een mager meisje van 
een jaar of tien met magere honger
wangen, maar met een kin nol! rond alll 
van een baby. Hij keek n aar de kleine 
.iongen met z~in blond haar en hlam\'e 
ogen - Neeley Nolan, niets dan on· 
schnld en vertrouwt>n. 

,Twee is gemeen !" krijste Punky. 
,.Hou je mond, aap van een jongen", 

bulderde de man die op dit nachtelijk 
uur aile macht in handen had. ,,Deze 
kinderen hier hehben lef. V ooruit jullie 
allemaal. Deze pe~ters krijgen een 
kans," 

De anderen gingen aarzelend achter• 
uit. Er ontstond een la·nge smalle ope
ning met Francie en Neeley aan de ene 
kant C'll de grote man met d~-grote boom 
aan clc •mderc kant. De man boog zijrt 
geweldige a rmen om de boom eeu zd 
te geven. Hij zag hoe helachelijk klein 
de ki'llderen ·er ui tzagen aan het cind 
van de smallc opening. Voor een kort 
o~enblik maakte de bomenkoopman een 
snort \an Gethsemane door. 
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,0 Jezus Christus", worstelde zij•n 
ziel, ,waarom geef ik !lie stakkerds de 
boom niet, waar.om zeg ik niet : vrolijk 
Kerstmis en neem maar mee! W at bete
kent deze boom voor mij? Yerkopen 
kan ik hem toch niet meer en bewaren 
voor het volgend jaar gaat ook niet.'' 
De kinderen staarden hem ernstig aan, 
terwijl hij daar een ogenblik ht gedach. 
ten stond. ,Maar dalll", bedacht h1j 
zich, ,als ik da.t deed zouden aile ande
ren ook verwachten hnn bomen zo 
gemakkeli}k te krijgen. En het volgend ,En maak nou dat je als Je hliksem 
jaar zou geen mens meer een boom . van weg komt met je ]worn, dekselse snot
me. kopen, Ze zouden hun kerstboom a pen dat je bent!" 
~ll~maai op een zilverCID. blaadje toege- • . 
stoken willen krijgen. Ik kan me niet 
veroor~o:ven homen voor niks weg te 
geven. ~ee, dat ka.n ik me niet veroor
lpven, ik .;moet om mezelf en mijn kin
deren denken." Hij nam tenslotte ziJn 
besluit, .,0 hel en verdoemenis! Die 
t;wee kiu:tderen moeten toph in deze 
'~ereld leren Ieven, Ze moeten er aan 
wennen.. Ze . moetCID. leren straffen en 
g:estraft worden. En bij God, het is altijd 
gestraft w o r'll en, gestr.aft worden, 
gestraft . worden in. deze verdoemdc• 
w·ereld !" Toen hij de boom wierp m<'t 
al zijn kracht, schreeuwde zijn hart uit: 
, Het is een verdoemd rotte wereld !" 

Francie had scheldwoord'en gehoord 
sinds zij had leren praten. Vuile en 
grove taal betekende niets bij deze men
sen. Het waroo alleen maar emotione1e 
tiitdrukkingen van arme mensen met 
een lkleine woordkeus; het ~as een 
soort dialect. En nu zij zich ,dekselst> 
snotaap" hoorde noemen glimlachte zij 
stralend naar .die vriendelijl-.e man, :want 
zij wist dat hij in werkelijkheid zo iet~;~ 
bedoelde te zeggen als ,Goeden dag~ 
God 'Zegene je." · 

Het was niet gemakkelijk de boom 
naar huis t e tr.ekken. Ze kwamen maar 
langzaam vooruit. Maar dat had ook 
een goede 'kant, want hun glo:rie duurde 
er des te Ianger -door. Francie gloeide 
wanneer zij een dame hoorde zeggen: 
,Wei, wei, zo'n grote boom heb ik nog 
nooit gezien!'' Een man riep hen na : 
,He, heb je een hank beroof.d dat je 
zo'n reus va111 een boom kon kopen?" 

Francie zag de boom vallen. Toen was 
er een ogenhlik waarop plaats en tijd 
niet h estonden. ]l)e hele wereld stOID.d 
stil terwijl er iets donker.s en monster
achtigs door ·de Iucht kwam aanzetten. 
De boom lkwam suizend op haar af en 
deed aile heri•nnering, die ooit in haar 
geleefd had, vervagen. Er was niets 
meer - er bestond aileen iets machtigs 
en do.nkers dat groter. en groter werd 
terwijl het naderde. Zij wankelde toe~ 
de llOom op haar. viel. 

Neeley zakte door zijn knieen heen, 
maar zij rukte 'hem driftig overeind 
voordat hij lag. Om hen heen was er 
een machtig suizend "eluid van de 
boom die tot rust kwam."' Alles was don
ker, groen en prikkelig. Toen voelde 
zij een scher.pe pijn ann de kant van 
haar hoofd waar de stam van de boom 
haar getroffen had. Zij voelde Neeley 
beven. 

Toen een van de oudere jongens de 
boom weglrok, V()nden ze Francie en 
haar. hroertje rechtop staan, hand in 
~and. Er kwam hloed uit de schrammen 
op Neeley's gezicht. Hij zag er meer dan 
ooit ,uit als een baby met zijn verbijs·ter
de ogen en de blankheid van zijn huid 
opvallendcr door . het heldere, rode 
hloed. Maar ze glimlachten. Hadden 
ze niet de grootste boom van de huurt 
gewonnen? Sommige jongens riepen: 
, Hoera !" Een paar grote mensen klap
~en en de homenkoopma.n schree~wde 
op zijn manier zijn lof .naar hen: ,_ 
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De politieagent op de hoek van hun 
hlok hield hen tegen, onderzocht de 
boom er.nstig en hood er tioo dollarcen
ten voor. - vijftien, a1s ze hem thuis 
bezorgden. Frarncie -harstte haast van 
trots, ook a! wist zij dat hij een grap je 
maakte. 

Thuis moesten ze vader roepen om 
hen te helpen de boom naar hoven te 
krijgen. Vader kwam de trappen af ren
nen. Tot FraJUcie's gernststelling liep 
hij recht naar beneden en niet scheef, 
een hewijs dat Mj nog s teeds nuchter 
was. V a.der.'s verbazing over de boom 
was vleie'lld. Hij deed also£ hij niet wilde 
geloven dat het de hunne was. Froncie 
had dol plezier terwijl zij hem met veel 
woorden van de waarheid overtuigde, 
en zij eigenlijk best wist dat ze samen 
een spelletje opvoerden. 

Maar toeu moest de boom naar hoven . 
Vader trok va.n voren en Francie en 
Neeley duwden van onderen en zo be
goomen ze de grote boom on.dersteboven 
de t x:appen op t e hijsen. J O'hnnie was zo 
opgewondCID. dat hij begon te zingen, 
zich niet hekommerend om het nachte
lijk uur. Hij zong ,Stille nacht, heilige 
nacht" . . De wanden van de nauwe trap
opgang weerkaatsten z~jn heldere, zni· 

vere stem. Deuren gingen opCID. en ge
zinnen kwamen op de portalen staan, 
vermaakt em. verbaasd om iets zo onver
wachts in hun grauwe Ievens. 

Francie zag de dames Tynmore naasl 
elkaar in hun dcuropenilllg staan, hun 
grijze haren in papillotten en met ver
kreukte, gesteven nachtjaponnen onder 
hnn omvangrijke peignoirs. Zij voegden 
hun schrale lhoge stemmen hij die van 
.T ohn:nie. Hoger op stonden Floss Gaddis 
en haar moeder en broertje, die tering 
had, in hun deuropening. Hcnny huildp· 
en toen Johnnie hem zag, hield hij op 
met zingen. Maar na enige aarzeling 
ging hij toch weer door en dat was maar 
het heste. Francie en Neeley ZOID.gen 
hijgend zo goed. en kwaad als ze konden 
en hoven aan de trap, op het hoogste 
p'lmt, stond Katie Nolan, helemaal 
aileen, met haar handen voor haar buik 
gevouwen. ZiJ lui~te.rde naar het zhtgen. 
Zij keek naar henedC~D. en zag hen zwoe
gen~ En zij dacht: 

,Zc odenlken dat het zo goed is, ze den
ken dat dit prachtig is: dat ze een boom 
voor tniets hehben gekregen en dat hnn 
varder met ze mee speelt en dat ze zin
gen en d at aile buren op de trap geluk
kig ,zijn. Ze denken dat ze machtig ge
lukkig zijn i!n edit leven en dat het weer 
Ke:rstmis is. Ze denken zo veel waar ik 
andens over denk." 

Ze stelden de boom op in de kamer, 
nadat ze eerst een oud lakem. hadden 
uitgespreid om het karpet met de rose 
rozen te beschermen tegen de uitvallen
de sparrenaalden. De boom stond illl een 
grote zinken teil, 'die gevuld was met 
pujn om hem overeind te }lOuden. Toen 
h et touw werd doorge&neden, sprei,dden 
·de t akken zich uit en vulden de hele 
kanner. Ze hingen over de piano en ver
scheidene JStoelen kwamem. midden tus
sen de talkken te staan: Er was geen 
geld om versieringen of kaarsen te ko
pem. Maar die grote boom die daar 
stond was op zichzelf ,al genoeg. De 
kamer was koud. Het was een jaar van 
armoede - kolen voor de haard konden 
er niet worden gekocht. De kamer rook 
lk.oucl, schoon en geurend. Elke dag, 
gedurende de week dat de boom daar 
stond, trok Fraoncie haar trui aan, 
zette haar bivakmuts .op en zo gilllg zij 
onrlex de boom zitten. Zij genoot van 
de geur en van de duisternis onder 
de groem.e t.akken. 

0, mysterie van een grote boom, ge
vangen in een zinken teil op de boven
ste verdieping Valll een huurkazerne, hoe 
groot is je zegen geweest voor een k l ein 
meisje dat zich toen weg kon dromen 
in de geurende schemering aan je voet! 

(Geplaatst met toestemming van Uitgeverij 
QueriM A'dam) 





CVarencle kerk ln clrfioend v£~6er6dorp 

Wijdheens, met een zwemvest om en 
grote Iaarzen aan stond dominee W. J. 
Kolkert ( op de wal hervormd predikmnt 
te Vlaardingen) in de hakhoords wale
gang van het hevig slingerende hos
pitaalkerkschip ,De Hoop". In ziju 
linkerhand kJemde hij een kolossale 
zeildoeken tas met hijhels, gezangen
hoekjes en sticlttelijke lectuur. De 
andere hand hield 'hij voor. zichzelf: 
die zorgde voor het juiste evenwicht va•n 
de voorganger -der varende gemeente. 
Met een zorgelijke trek op zijn gezicht 
stond de predika.n.t het strijken van het 
ruhhervlot in. 'de zwaar deinende zce 
aan te zien. 

Reeds sprongen stuunnan J aap Pronk 
en zijn drie helpers in het hootje, dat 
ook de predikant tot vervoer.m.iddel zou 
gaa.n dienen. Telkens ais een hoge golf 
het hcl-gele hootje omhoog wierp wipte 
een van de manne.n over de verschan
sing om er in te springen. Op hetzelfde 
ogenhlik schoot het vlot dan weer de 
kolkende diepte naast de ,De Hoop" 
in. Zo'n wiM tra<nsportmiddel had de 
predikant nog nooit voor he.t ,huisbe
zoek" henut. Maar kom aan, nu was 
het zijn heurt voor de spr001g in de 
dieptc. Met een steuntje van de ma
trozen en aangevuurd door het stimu-
lerende ,Hup dominee, ,daar ga je ..... . !" 
va•n Piet Keus, de matr.oo~koster-was
haas van het ke.rkschip, wipte hij op en 
over de xeling om het volgende ogenblik 
vei!ig te belanden op ·de bO'dem van het 
ruhbervlot, waar behulpzame handen 
hem in een ,zeevaste positie zetten ..... . 

Het bootje dreef af en de eveneens in 
zwemvesten gehulde mannen van stuur
man Pronk hegonnen de golven met hun 
peddels te hewer'ken. Handig en vol
kom€111. op hw1 gemak stuurden zij de 
muurvast op het water klevende ,taxi 
der geestelijke verzorging" naar het in 
de nabijheid drijvende vissersvaar.tJUig, 
de Scheveningse logger ,Wassenaar". 
Daar maa'kte ds. Kolkert een luchtreisje 
in tegenovergestelde richting: vanuit 
het hootje aan hoord van de logger, 
Doch ook daar grepen waakzame han
den de predik.run.t op het juiste moment 
in zijn kraag en arriveerde hij zonder 
nat pak op het sdhommelende de!k. ..... 

J a, aan der.gelijke ,huishezoeken" 
moet een landr·ot even wennen en dus 
ook een predikanrt. De mannen van het 
mooie hospitaalkerkschip en de vissers 
vinden dit vervoerechternietE hijzonders 
en roemen de veiligheid, snelhei'd en 
handigheid van ·de .ru.bherhoten, die 
desnoods hij windkracht 7 (hijna een 
storm) nog patienten naar het spreek-
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uur van ·de dokter van ,De Hoop" kun
nen hrengen of geestelijke en technische 
,verzor.ging" kunnen overzetten van het 
hospitaalkerkschip naar de visserssche
pen. 

Terwijl het ruhber ,Hoopje" al weer 
naar een andere logger onderweg waa 
om er twee vissers met kiespijn af te 
halen tel; hehan:deling aan hoord va<n 
,,De Hoop" door de ,kiezendokter", de 
tandarts F. P . Mesu ui.t BiltJhoven, liet 

•ds. Kolker.t zich .zakken in het volks
logies va<n. de ,Wassenaar". Daax in de 
krin:g van de loggergaJ&ten hegon hij een 
korte wij ding. 

Aileen de wachtsman onthreekt hij 
e€•11 dergelijke dienst. De rest van de 
vissers zit op ·de 'houten han.kjes (zich 
met de henen ,schoorzettend" om niet 
het slachtoffer te worden van een zwie
per van het schip) rond de predikant. 
die ditmaal in plaats van een toga een 
zwemvest aaa:Lheeft. Samen worden daar 
enige psahnen gezO'ngen; ·ds. Kolkert 
leest een paar gedeelten ui.t de Bijhel 
en spr.eeokt een korte meditatie uit, 
waarna hij in een ge'heJd ·de zorgen on 
noden van de vissers beroert, rijke vi.:.
vangst afsmeekt en een hcl:louden vaart 
vraagt. Zo komt ·de kerk naar onze 
viSGers. ,De Hoop" is als een kerk te
midden van het grote drijvoode vis-
sersdorp . . ... . 

De predikant van ,De Hoop" voor
ziet nog in een andere hehoefte: Hij lest 
de lectuurhonger op de loggers. De paar 
tijdschriften ·die 'de visser meeneemt 
zijn al spoedig gelezen. Als Je dominee 
echter aan boord komt is er .m.eesta 1 
weer nieuwe voorraad. Ook ,hetere" 
Jectuur zit er ion de zeildoekse tas van 
de varende predi:kant. En als voldoende 
mensen op ·de wal naar het kantoor: van 
,De Hoop" (Damrak 95, Amsterdam-C.) 
tijdschriften e.d. sturen kan ,Het werk
schip" op elke nieuwe reis weer heel 
veel \issers lectuur hezorgcn . . . . . . 

De predi•kant van lwt hospitaalkerk
schip heeft een heel eige.naardige ,ge· 
meente". En hij maakt de wonderlijkste 
di•ngen mee. Daar. moet hij zich maar 
nofrit al te lhevig frVer verhazen, hoe
wei dat vaak niet meevalt. Want wat te 
zeggen van de loggerhemanning die na 
een zware nacht om half-adht des mar
gens ( d.i. in heL vissersleven volop dag) 
de dominee in het logies ziet afdalen 
en niet (zoals ,op de kant'' veelal ge
sdhiedt) haastig uit bed s·tapt en het 
beste pakje aantrekt, maar rustig in 
kooi hlijft liggen? 

,Ik ging natuurlijk gewoon mijn 
gang", vertelde ds. Kol.kert mij na dit 
avontuur. ,Ik deelde gezangenhoekjes 
ui t, l.llam de Bijhel en hegon de dienst. 
De mannen lagen allemaal met hun 
slaperige hoofd hu.iten de kooi en luis
ter-den eerhiedig naar mijn meditatie. 
J e kunt je echter niet voor.stellen., welk 
ecn vreemde situatie dat is en hoeveel 
moeite het kost om, als je in al die on
geachoren gezichten kijkt·die alsnienws
gierige vogelkopjes uit 'n kooitje ste
•ken, niet i<n. lachen uit te harsten". 

J a, de gereformee.rde en hervonnde 
predikanten uit de , vissersplaatsen 
Vlaardingen, Scheveningen, Katwijk en 
IJ.m.uiden, die bij toerheurt met ,De 
Hoop" zee kiezen, komen allen met een 
schat anekdotes i•n hun walgemeenten 
terug ..... . 

Het is woensdagavond, halfacht. Onze 
,De Hoop" ligt hoog in de Noordzee, 
bij het z.g. ,Farndiep", midoden in een 
plukje Scheven.iongse en Katwijkse log
ger.s. Het uur voor de traditionele 
woensdagavondkerkdienst in het kerk· 
zaaltje van ,De Hoop" is aangehroken. 
Onze onvermoeihare 1Uarco.nist, de 
heer 'Dh. van Mierlo, heeft ·zojuis.t de 
volgende boodschap de lucl1t in ge
stuurd, nadat :hij eerder op de avond de 
bcmar,ningen va•n ven;cheidene logger:l 
had uitgenodigd de dienst te komen 
bijwonen: 

,Goedeon avond allemaal op de 
vloot en aan de wal. Hier is het 
hospitaalkerkschip ,De Hoop" op 
129 meter. U gaat thans lui;gteren 
naar een 1kor,tc kerkdienst waarin 
ds. W. J. Kolkert, hervormd predi
kant te Vlaardi•ngen, zal voorgaan. 
Het orgel wordt bespeeld door de 
kapi<tein van ,De Hoop", de heer 
W. F. Rog. Ik verhind U door met 
onze kerkzaal en wens u een goede 
aandacht ... . .. !" 

V ervolg op pag. 27. 



ED. HOORNIK 

Toen de wekker afliep, was bet eerste 
wat tot Leopold doordrong, dat hij die 
tnacht niet zoals gewoonlijk wakker was 
geworden door het geraas van water. 
W el herinnerde hij zich vaag bet gehuil 
van sirenes te hebben gehoord, maar 
hij had gedacht dat hij bet droomde en 
was weer ingeslapen. lnstinctief greep 
hij zijn hril van het nachtkastje, sprong 
uit bed en liep naar het raam. De dijk 
moest dicht zijn. Hij zag het aan het 
water, dat eC'll eindwee~ achter zijn 
huis hegon en zich uitstrekte zo ver hij 
zien kon. Het was dood; het zou niet 
meer vallen noch wassen; overnacht 
was het een meer geworden. Aileen een 
krachtige wind zou het nog tot aan zijn 
erf kunnen opjagen, maar gevaarlijk 
kon het met meer worden. Binnenkort 
zou het malen heginnen; dan zou h et 
niet lang meer duren tot de hele polder 
zou zijn leeggeslurpt. 

Mist ()nttrok de dijk aan zijn hlik, 
maar ook zonder dat hij die zag, voelde 
hij de verandering die was ingetr.eden. 
AI die maanden dat het water vrij in en 
uit de polder had kunnen stromen, was 
er, ook hij windstil weer, een ruisen ge· 
weest. Dat was nu opgehouden. De 
eerste dagen nadat hij zijn kinderen had 
weggebracht en hij vrijwel aileen op 
het dorp was geweest, had dat ruisen 
hem radeloos gemaakt, omdat het hem 
steeds weer had herinnerd aan het ogen
hlik, waarop hij de arm van zijn vrouw 
uit de golven had zien steken - het 

e 
laats te wat hij van haar had gezien, 
nadat zijn huis was ingestort. Later, toen 
hij er aan gewend was geraakt dat hij 
niet meer in een polder maar aan de 
rand van de zee leefde, had hij uit de 
kracht van het geruis kunnen afleiden 
uit welke hoek de wind kwam en hoe 
sterk die was en ook of het eh of vloed 
gb g worden. Even hield Leopold het 
hoofd achter.over, de ogen dicht. Nee, 
1hij hoorde niets. Ge~ gerui.s en zelfs 
r.iet het gelispel, dat anders op wind
stille dagen toch altijd waarneembaar 
was geweest. 

Leopold was kaontoorhouder van de 
posterijen. Toen na de doorbraak van 
de ·dijk het dorp werd geevacueerd, was 
hij een van de weinigen geweest, die 
had mogen hlijven. AI heel gauw was 
de telefoon weer gaan werken en toen 
de mannen van het dijkherstel waren 
gekomen, was er voldoende te doen ge
weest om hem af te leiden. Er werd veel 
en lang getelefoneerd, niet aileen mel 
de stad op de andere kant van het 
eiland, maar ook me t de grote steden 
in het Noorden. Daarom kon Leopold 
nooit la•nger dan een half uur weg, een 
half uur op een heel etmaal. Het had 
nog heel wat moeite gekost, de gemeen· 
tesecretaris zo ver te krijgen, dat deze, 
als Leopold even eenluchtje ging schep
p en, op de telefoon lette. En ook na die 
afspraa·k had hij Leopold meer dan eens 

Ia ten zitten onder bet voorwendsel, dat 
hU de secretarie niet aileen kon Iaten, 
hetgeen natuur]ijk gelogen· was, want 
wat zou een gemeentesecretaris om 
handen hehhem gehad in een · dorp, 
waarvau de bewoners waren geeva· 
cueerd en niem and dus aangifte kon 
komem doen van geboorte of overlijden ? 

Leopold kon niet huiten dat halve 
uur. Gevangen in het dorp, dat aan aUe 
kanten d-oor het water was omringd -
allee'II. het hoogst gelegen deel, de zo· 
genaamde Ring, die op een terp was 
gebouwd, stond droog - voelde hij zich 
hovendien opgesloten in het huisje, da t 
nog helemaal de poppedge atmosfeer 
ademde van de twee kindse zusters, die 
er voor de ramp hadden gewoond en 
die nu ergens in Brabant zaten te hun
keren om terug te ken~n. De achter· 
k amer, waar de telefooncentrale stond 
en waar ook een veldbed was neergezet 
- de meubeltjes van de zusters waren 
zolang i•n een ander vertrek opgestapeld 
-- kcek uit op een erf, althans op een 
stukje grond dat eenmaal die naam had 
verdiend, maar dat nu de indru.k maak
te va•n een vuilni.sb elt. Tussen rottend 
hout en bossen nat stro lagen grote hoe
veelheden uien, die niet werden wegge
h aald en die een scherpe lucht ver
spreidden. Bij vloed liep h ct erf dage
lijks twee keer onder en toen het water 
een paar maal tegen de pui van het huis 
was geslagen, had Leopold over de voile 
breedte van de achtergevel een hekis· 
ting, gevuld m et zakken zand, aange· 
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hracht, die het goed had gehouden. 
ledere dag w~ de zandplaat, die zich 
aan de achterkant van het erf had ge
vortnd, een heetje groter geworden. 
Behalve zand had de ozee ook wrakhout 
en stukken huisraad aangevoerd van de 
hoerderijen, die verder weg in de pol
der hadden gestaan en die door water. 
en wind zo lang waren ondenni}nd, dat 
ze, de een na de ander, waren ingestort. 

Deze zomer had Leopold vaak op het 
stenen trapje dat naar het erf daalde 
gezeten, kijkend in de richting waar 
eens zijn huis had gestaan, onderwijl 
Iettend op de telefoon. Het was een 
mooi stenen huis met fel-rode dakpan
nen geweest, <lat hij na de oorlog had 
Iaten houwen en waar kort nadat zijn 
vrouw en hij het hadden hetr.okken, een 
tweeling was gehoren, die zij Koen en 
Marietje hadden gedoopt, Koen naar 
zijn grootvader, Marietje naar haar 
moeder. Op een keer, dat hij daar zo 
gezeten had, z'n hand heschermend 
hoven zijn ogen voor het hlinkeren van 
de zon, onafgebroken star:end naar de
zelfde plek die aileen hij eb droog 
kwam, was opeens zijn aandacht getrok
ken door een vonkend ding, dat de zee 
had aangespoeld. Toen hij de vuile 
slierlen wier die er aan vastzaten had 
verwijderd, had hij zijn eigen trompet 
herkend. Even had hij de drang gevoeld 
h et instrument aan zijn horst drukkeud, 
maar m et een brede zwaai van zijn arm 
h ad hij het in zee teruggegooicl. 
'sAvonds had hij spijt van zijn drift 
gehad en een lange brief geschreven aan 
zijn kinderen, ZO!llder evenwel over het 
geheurde te reppen. De volgende dag 
had de trompet opnieuw op het zand 
gelegen. Van dat ogeonblik af heschouw
de Leopold het aa!llSpoelen van de trom. 
pet niet l'anger als een toeval maar als 
iets hovennatuurlijks, ala een boodschap 
van zijn vrouw, wier lidhaam lll.Ooit was 
"evonden maar wier geest over het 
:.ater was blijven zweven. Zijzelf had 
hem het instrument, dat nauwelijks 
door. het water had geleden, terugbe-
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zorgd. Maar met welke bedoeling? Leo
pold wist het niet en oo'k. de dominee, 
die 's avonds wel eens op bet veldbed 
kwam zittl!'n, waagde zich niet aan een 
interpretatie. Evenmin echter dorst hij, 
ziende 'hoe de trompet Leopold over 
zijn verlies heenhielp, zijn eigen op
vatting, dat de zee uitspuugt wat zij met 
wil hehhen en dat dit niets ondoorgron
delijks heeft te stellen tegenover Leo
polda hardnekkig geloof. Niet onver
standig leidde hij diens aandacht terng 
naar de aarde, naar Koen en Marietje 
en 'llaar de vraag of de kinderen het 
opha'llden zijnde Kerstfeest niet heter 
bij \hun vader konden doorhrengen dan 
aan andennans tafel. 

Voorzichtig liet Leopold het water 
uit de Iampetkau in de kom lopen oo 
he"on zich te scheren. Nu de dijk dicht to 

is dacht hij, zal bet niet lang meer 
d~ren of we hebhen weer leidingwater. 
PersoO!lllijk kon het hem niet schelen. 
Een man aileen heeft weinig nodig. 
Snel bewoog het ouderwetse scheermes 
zich over zijn gezicht; hij merkte dat 
hij nerveus was. Zou het .~ij~, om~at d~ 
ki•nderen komen, vroeg hlJ z1cb af . A an 
zijn ogen met de kringen er onder, di.~ 
hem uit de spiegel aankeken, zag h~J ' 
dat hij niet werkelijk blij was. liet 1s 
de stihe, zei hij hardop. liij luisterde of 
hij misschien toch nog iets van h et ge
ntis kon ltoren, maar zelfs de meeuwen, 
die auders hun lange klachten over het 
water slaakten, hieldeon zich stil. Half 
afgeschoren liep hij naar de keuke~. 
Hij sneed een stuk brood en, het klem 
hrekend, ging hij bet trapje af naar 
bet erf. Dam: gooide hij een paar brok
ken voor zich uit en wachtte. Geen vogel 
liet zich zien. Haastig hrokkelde hij nog 
meer stukken af, telkens opkijkoo.d naar 
de lucht. Toen hij oo~ bet laatste brood 
gegooid had, bleef ?ij met t~vee legb 
handen staan. De rru.st was dtkker ge· 
worden en bing Iaag over het water, dat 
'llU een vast punt bereikt had halver
we"en tussen eh en vloed. Voor de pom
pe~ gingen werken zou dat niet m:-er 
veranderem.. Hij draaide zich om. hep 
de trap op en begon zich af te scheren. 
In de spiegel zag hij de kamer, bet bed, 

de telefoonkast; toen hij beter 'keek, 
zag hij ook het raam met de grijsheid 
daarachter. De dingen hehb~n opgehou· 
den te bestaan, dacht hij. Hij spoelde 
zijn gezich t af en zag dat hij zich ge· 
sneden had. De aluin hra'lldde op zijn 
huid. Natuurlijk had hij weer vergeten 
vaseline te kopen. Toen hij zijn bed op
gemaakt had, ging hij zitteon wachten 
tot het eerste telefoongesprek zou door
komen. Zelfs het erf vlakbij kon hij niet 
meer zien; zo dik was nu de mist. Hij 
proheerde de verandering die was i'nge· 
treden onder woorden te brengen, maar 
bet werd niet meer dan eoo murmelen 
en een zuchten, zoals het water had ge
daan voor deze dag. 

Hij voelde dat hij zijn vrouw voor de 
tweede keer had verloren en dat bet 
ditmaal O!llherroepelijk was. Nu de dijk 
was gesloten en he t land weldra gin!!. 
d.:roogval1en, waren de schimmen der 
vedronkenen uitgeweken naar plaatsen, 
waar het water dieper is dan de hemel 
hoog en waar eh en vloed het onafgehro
ken in beroering houdoo. Daar zouden 
zij zich verenigd hehhen met allen die 
hun ware.n voorafgegaan, ki'llderen zo
wel als volwassenen. 0 God, zei Leopold. 
Ineens herinnerde hij zich de trompet. 
Hij hegon weer te hopen. Hij hukte zi.ch 
en greep onder het bed. Langzaam w1k· 
kelde hij het instrument uit de flanellen 
lap; het blonk alsof het nooit i'll het 
zcewater had gelegen. Leopold ging op 
het bed zitten, de trompet op zijn 
schoot. Zijn vingers glcden la'llgs de huis 
en treuzelden aan het mondstuk; een 
voor een drukte hij de vootielen in. 
,,Ik moet weer gaan spelen," dacht hij. 
Hij herinnerde zich de avonden van de 
Harmonie illl de rokerige toneel'zaal van 
.,Het wapen van Zeeland;" hoe hij een 
solo had moe ten blazffll ; hoe de hurge
meester h em gecomplimenteerd had. 
Hij glimlachte en keek ver.tederd lllaar 
de trompet. , De Harmonie", zei hij. 
,Weet j e bet nog? Hoe we verleden 
jaar op Kerstmorgen een auhade brach
ten aan de zieken. Opoe De Later kwam 
voor het raam, zo uit haar bed, de witte 
muts •nou op". Wanh(}op snoerde zijn 
keel toe."'Hij zag dat zijn handen beef
den. Vaster klemde hij ze om de trom· 
pet. Een wilde lust tot vernielen steeg 
in hem op. Hij keek om zich heen. 
De spiegel, dacht hij, het eerst de spie
rrel en met de trompet. Zweetdr.uppels 
kwamen op zijn voorhoofd. Hij rees 
overeind, de trompet in zijn r echter
hand, deed eeon paar passen en haalde 
nit. De telefoon hegon te bellen. Lang
zaam ginrr zijn arm omlaag. Onheweeg· 
1ijk hleel'hij staan. Het helloo hield op 
en begon opnieuw. ,Ik hoef niets te 
zeggen", dacht hij; ,ik hoef aileen maar 
door te verhinden". De trompet vloog 
fu1 een hoog naar zijn bed. Het was zijn 



zuster. Ze was al in Z.: ze had den hem 
willen verrassen, maar 'Ze werden opge
houden door. de mist. De kinderen zou
den zelf aan de telefoon komen. ,,Dag 
vader", hoorde hij Koen zeggen. Het 
ontroerde hem zo, dat hij niet verstond 
wat de jongen verder zei. Toen Marietje 
kwam, Jette hij heter op. , U mag bet 
nog niet weten", zei ze. Er waren een 
paar stemmen door elkaar en daarna 
hleef het even stil. Toen, heel vlug, 
Marietje weer : ,We brengen een Kerst
hoompje mee en eem hele doos vol 
slingers". 

,Tante is nog niet op'', zei Leopold; 
,we gaan een wandeling maken". Toen 
hij .(le kamer, waar vroeger de zuster s 
hadden geslapen, was hinnengekomem, 
hadden de kinderen al recht overeind 
i•n hun bed gezeten, verhaasd om zich 
heen kijkend of ·ze zich in een sprook
jeshuis hevonden. , Kunnen jullie jezelf 
wei aankleden?" vroeg hij. Ze knikten, 
hlij, dat ze mochten opstaan. Leopold 
gin~ naar h eneden, helde het kantoor 
in Z. en vroeg toestemming om een uur 
te mogen uitgaan. De telefoniste he
loofde de gesprekken zo lang te zullen 
aanhoudem en wenste hem een geluk
kige Kerstmis, een wens die Leopold 
harteliJk heantwoordde, want h et weer
zien met de kinderen en de gezelligheid 
die ozijn zuster had weten te maken, 
terwijl ze met z'n allen h et hoompje 
optuigden, hadden zijn gemoed verlicht. 
Toen uit ·de doos met versieringen ook 
een heel 'klein glnzen trompetje was ge· 
komen, ha·d hij triomfantel~fk de echte 
trompet laten zien en verteld hoe hij 
die in 'het zand achter het erf h ad ge
vonoem. Zijn zuster had tranen in de 
ogen ge'kregen, maar de kinderen bad
den gewild dat hij de taptoe zou blazen, 
zoals hij vroeger ook wei gedaan had, 
ars ze naar bed moeste'll.. .,Morgen", 
had hij heloofd; ,,morgen" . 

Ook de tweede nacht na de sluitin~ 
van de dijk had Leopold vast geslapen. 
Met een gevoel van geluk was hij wa k
ker geworden. Hij ·had gedroomd; h~j 
had muziek gehoord; meer kon hij zich 
niet 'herinneren. Met Koen en Marietje 
ieder aan een kant liep hij het erf 
af. , We zulle'll. dezelfde weg gaan, <lie 
ik iedere dag h eh genomen, voor de 
dijk dicht was", z'ei Leopold. ,Eerst de 
'Zandplaat h elemaal a£ en dan om een 
grote plas heen naar het k erkhof; ver
der kom je niet, want d'3.arachter be
gint het water, oolk nu nog". De kinde
ren waren stil. Ze pr.obeerden de omge
ving te herkennen, maar toen hun dat 
niet i'u~te, kekem ze ale hun vader, recht 
vooruit maar h et water. Graag hadden 
ze geweten waar vroeger hun huis had 
gestaan, ..maar ze durf den het niet 
vra·gen. 

Veel liever ook zouden ze 'll.aast el
kaar hehhen gelopen, zonder. de grote 
zwijgende man tussen hen in, voor wie 
ze een heetje hang waren, omdat alles 
zo anders was geworde:n dan vroeger. 
Teruggaan naar het dorp had voor hen 
hetekend teruggaan naar hun huis, 
waarvan ze wei wisten ·dat het weg was 
- ze ha·dde~ het zelf in de golven zien 
verdwijnen, als het dak niet was blijven 
drijven, waren ze ook verdronken -
maar. waarover oze, sinds ze hij hun tante 
waren, samen zo veel hadde'll. gefan
taseerd, dat het soms geleken had of 
het nog hestond. Over hun moeder 
h adden ze nooit met elkaar gepraat, 
om dezelfde reden als waarom ze nu 
niet wilaen vragen naar h et huis. Ret 
k erkhof hadden ze altijd iets griezeligs 
gevonden en dat hun vader juist daar 
b een wilde hegrepen ze niet. 

Ze waren er, voor. ze er erg in hadden, 
want het smeedijzeren hek, dat vroeger 
aan de ingang had gestaan, was verdwe
nen. Opeens zagem ze op regelmati'ge 
afstanden van elkaar rechthoekige 
stenen nit het zand steken, die allemaal 
in deoze1fde richting stonden en waarop 
witte spikkeltjes zaten. ,Zeepokken", 
zei Leopold. 

· , Kijk eens, een ozeester", riep Koen. 

Ze bleven staan. 

,B~i vloed kwam bet water bier over
heen'', leg:de Leopold uit. ,Iedert~ dag 
hleef een h eetje zand achter en zo is er 
een soor.t h euvel gevormd". 

De kinder en bogen zich over de zee
ster. ,H\j lceft :nog", zei Koen; ,hij 
beweegt". , Verderop liggen er een he-

lehoel", zei Leopold: ,.ook grotere ~ 
laat die maar lig!!e<n". .,Dl'lar hehben 
we gelopen", zei MarietJe, wijzend op 
de voetsporen, een ~oot en twee kle'ine, 
die z~i in bet zand hadden achterf'!:elaten. 
Ze ging terug om te kijken of haar 
voetie wei in de afdruk paste. Lang 
geleden, een zomerdag aan bet strand, 
had ze net zo gedaan. 

, Znlien we tot a an het water lope'll. ?" 
vroeg Leopold. 

Ze kni'kten tege]ijk. Ze waren opeens 
veel minder h edrukt. De zandplaat liep 
!'lnel omlaag. Daar was het kerkhof, 
zoa1s het altijd was geweest; aileen 
ware'll. .(le beesters dood en E-tonden hier 
en daar zerken onder water. 

, Ik hen hier iedere •dag h eengegaan" , 
zei Leopold. ,Sommige dagen kon ik 
ooor 'het water been de !Ilamen op de 
zerken lezen. Als de wind deze kant 
ui tkwam, stond het water vee I hoger en 
dan l'Ukte bet niet". 

Ze liepem tot ze niet verder konden. 
Ofschoon het hladstil was, was het in 
lange t~jd :niet zo h elder geweest. Aan de 
overzijde lag de dijk. Leopold zag bet: 
het gat was dicht. Hij moest de kin
deren wijzen waar h et was geweest. 
.,De polder komt nu gauw ~hoog", zei 
hij; , dan gaan we er weer wonen". 
Toen wees hij ze ook de plek waar het 
~mis h ad gestaan. Ze herkenden bet niet 
en hegonnen te huilem. , Ik b eb jnllie 
iets b eloofd", zei Leopold ; ,~ster-
9.von:d''. Door htm tranen been keken zij 
hem aan, niet wetend wat hlj hedoelde. 
Onder zijn jas h aalde h ij de trompet 
vandaan. Met zijn linkerhand zette hij 
haar aan zijn mond; de vitngers van 
zijn rechterhand verdeelde hij over 
de knoppen. Hij keek recht voor zich 
nit. Toen hegon het te schetteren over 
het water. Eem geweldige muziek, hel
der en scberp, voor de levenden en de 
dod en. 

(Met toestemming ovf!T'genomen uit- ,,Het 
Nieuwe Kerstboek", uitgwe Bosch & Keuning 
rt. v. Baam)• 
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Het was eerste Kerstdag 1946, dat wij 
vanuit de Singapore Yacht Club een 
zeiltochtje zouden gaan maken en bij 
VC;l' trck tussen een aantal casco's van 
schepen, die daar neergelegd zij'll om 
een mstig jachthaventje te hebben, 
passerende ook dat van onze ,Loudon'' 
zagen. 

De 'llaam was z.elfs nog te onder
scheiden, onze goede oude ,Loudon". 
Ecn mens is op zulke dagC'll altijd wat 
sen timenteel. 

Wij konden, toen het bij terugkomst 
laag water was, de verleiding niet weer
staan b et schip of altha'lls wat daarvan 
over was met een sampang wat naderb~j 
te gaan bekijken. 

W at lijkt a lies klein, als men aileen 
maar een casco ziet zooder opbouw. 

Tempi Passati 
Onze gedachten gingen terug naar Ban
djermasin, dat was in 1920 (wat vliegt 
de tijd en wij maar oud wordC'll). V anaf 
de steiger keken wij altijd tegen dat 
geweldige schip, onze mailboo.t, op, dat 
wekelijks van Surabaia kwam. 

Bij aankomst werden wij, zodra het 
schip om de laatste bocht in de kali 
te voorschijn kwam, als jong buiten
dienst-employe naar ])oord gestuurd om 
alvast de paperassen te sorteren. Niks 
daarvan, we kregen nauwelijks de ~jd 
om van ons kopje morgen koffie t e genie
ten en daarv66r zijn we, ook toen al, 
feitelijk niet goed wakker. De ouwe 
riep ons meteen op de brug, er waren 
onvoldoe•nde stuurlieden en zo werden 
we aan de telegraaf gezet om die op 
commando op voor- of achteruit te stel
len. Dat ging goed tot de motor (de 

--

,Loudon" was een onzer eerste motor· 
sc'hepen) een diepe zucht slaakte en 
er ,van beneden" ·de mededeling kwam, 
dat er eerst weer Iucht gepompt moest 
worden. Dan de spijker er maar eerst 
in. ,Dat duurt een stijf kwartiertje" zei 
tlc ouwe, terwijl hij zijn pet (het was 
·nog dat stijve uniformpetje) op zijn 
rond steeds kaal geknipt hoof d verzette. 
De ouwe verloor eens een weddensch ap 
van ·de stuurman, dat hij geen vijf minu
ten die pet onaangeroerd kon laten. 

Eens schoot de sclmit cle laatste bocht 
omkomend voile kr.ach t de wal in (de 
klapperbomen zagen we als houtjes te
gen de vlakte slaan) en sneed i'll de 
modder een diepe gleuf, waarvan de 
Bandjerezen later een keurig droogdok
je voor hu'll prauwen maakten. 

Zwaaien bij oplopend water gingnet 

.. 
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Het ms. ,,Loudon'' toen het nog actief was, 



met de kop tegen de eteiger. Aan de 
overwal waren enige vlotten met <1e 
bekoode ,huuskee". Kwam het achter
.schip daar al te dicht hij, dan zag men 
.met veel misbaar ettelijke vrouwen de 
inrichtinuen verlaten. En stuurman
twee daa~ achterop maar plezier heb
boo. 

Eens presteerde de ouwe het om 
hartje nacht binnen t e komen. W~i 
ik:regen een pltrimpje, dat w~j om half 
drie op onze post waroo. 'k Heb maar 
niet vertelcl, dat ik fei telijk nog in f}e 
Soos zat. Wat moet zo'n vrl:jgezel ook 
een 'hele voorav-ond tbuis doen. De 
volgende dag een klacht van de R c!'i
dent. H eel Band.ier was wakker geweest 
van het geloei op de fluit (en die ,.Lon
don" had zo'n zware hrommer). Ja
nanthc1I voorschrift, voor elke bocbt. el!l 
die Martapnra-rivicr heeft er zo enige, 
moet gewaarschuwd worden. 

Het kantoor van de stnnrman zat 
zelfs nog vr~i goed in de verf, ondanks 
het fcit, .dat het sedert, naar wij menen 
1934, aan weer en wind was hlootgestelG 
geweest em het getij er. in op en neer 
gin g. W el een coonpliment voor een 
goed onderhoutd en de kwaliteit van de 
verf. De gaten van <leur en raam kekl:'n 
ons evenwel aan als de oogkassen in een 
doodshoofd. 

Trouwens de stuurma'll. was daar in
dertijd nooit veel te vinden, die was 
overal en nergens. Er kwam heel wat 
kijken om het schip hiunen 2 X 24 uren 
geheel te bela-den. Te lossen was er 
meestal niet zo veeil, dooh uitgaande 
lading wa~ er in overvloed. Zelfs zo-da
nig, dat wij afsdhepers proportiO'llele 
ru1mtc moesten toebedelen. En de 
a~ent maar ladingr~rpporten naar het 
Hoof dikantoor sturen en meer scheeps
ruimte vra·ge.n, die niet gegeven kon 
worden. Tot hij eens op 'het snuggere 
idee kwam een paar van de grootste · af
schepel'3 bet voile pond toe te w~j'zen. 
In no-thne stonden ze verontwaar;di_g-d 
op het k antoor. Dat was geoo methode, 
zo veel lading hadden ze niet. Zij waren 
steeds gewend slechts 1fa van hun op
gegeven kwantUllll toegewezen te krijl!:en 
en daarom gaven ze maar drie 'keer zo 
veel op om te krUgen wat no dig was. Va'll 
onze hele statistiek deugde eensklaps 
nicrts meer. Doch vol werd 'het schip 
ahijd. Als ik nu in die ruimen k~ik, knn 
ik n'iet b egrijpen waar die zware balken 
hleven, die van langs'Zij uit vlotten wer
den opgevist. En dan werden inmiddels 
door de patrijspoorten planken in de 
tussendekken geschoven, terw,il katjang
matten g~a'Ild werden naar het boven
dek. Ret was een en al bedrijvigheid. 
En 'de stuurman maar ieder een plaatsje 
toewijzen, waar alles rooest liggen en 
controleren of afschepers zicb daaraan 
hi elden. ·Dan moest hij nog de sta:bili
teit en ·de ·diepgang van zijn oschip in 

het oog houden. Op de ba•nk voor de 
Barito stond niet al~jd evenveel water. 
Alti}d was de suurman goed gehumeurd, 
hehalve als ik weer. een.s bij hem kwanl 
om een meter of tien te verhalen om 
een kolenprauw kade-ruimte te geven. 

Eens weigerde hij een auto mee te 
nemen om de eenvoudige reden, dat op 
de Iaadbrief stond ,Overland" een auto, 
terw:ijl hij, llladat de hetrokken afsdhe· 
per flink op de schimmel zat, droog.ies 
beweerde, uat het niet ging omdat zijn 
~chuit ,,overzee" ging. 

Het was daar altijd 'hard werken ge· 
blazen, meestal nachtwerk, waarin ik 
als buitendienst-employe deelde. Ala 
we om ll uur 's avonds afknockten, was 
het mooi en 's morgen s 6 uur was je 
weer present. Een menos kan veel ver
zetten, als hij jong is. Doch 'het hardst 
werkten, geloof ik, wei de werktuig
kundigen. Die zaten meestal een cylin
der nit elkaar te phtkken. Je zag ze 
altijd om met geen tang aan te pakk~ 
en zwoegen om het zaakje weer op tJJd 
in elkaar te krijgen. Die eerste motor
schepen waren nu met ·dir.ect in de 
perfcctie. 

Op de uolgende pagi11 r~'s ziC't u d<• b!'ste foto 

van cle maand: schemcrin g op de rcdc van 

Singapore. Deze /oto is [!emll<!Trt drJnr Gc:ag

voerder fl. Meijer, die f,iermede de llitgcloof· 

de prijs van R[J- 50,- lree/t geu;()fmcn. 

En nu l ag daar alles dood en verlaten. 
W at visjes zwommen in de ruimen. En 
beklemmende trieste stilte. Geen rate
lende winches, geen gezoem uit de mo
torkamer, geen stemmen, niets meer. 
Alles doods en lamgeslagen, een karkas, 
een geraamte. Nee, bet zei me eigenlijk 
niets meer wat daar zo lag. Ik dacht aan 
een oude dichter: 

, De n10lens ma]en niet met wind, 
die al voorhij is. 

, De schepen varen niet, wanneer 't 
verloopen tij is." 

Men toeft wei eens graag even in bet 
verleden, doch wij leven in het heden 
en ik ging een koue stengah bestellen 
in het Cluhgehouw. 

Kerstmis 1956. 

G. Knijpenga. 

Hier ziet U de ,,Straat M<1dura" bij de tewaterlating, waarover wij U in het November 
nummer reeds berichtten· 

(opname totobureau c. Kramer) 
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De heer de Geus wenst na zijn toespraak de 
heer de Koe geluk en overhandigt hem 
het gelukwenstelegram van de V oorzitter van 
de Raad van Bestuur, Mr. D.A. D1elprat, die 
dit ~vmaf de ,,Oranje" onderweg naar Neder
land, aa.n President-Directeur de Koe toezond. 

Het was eoo h~jzonder :rroot aantal 
lerlen van 'het wal- en varend-personeel 
van on·ze Maatsc'happU met hunne 
dames, dat op 19 November j.I. om 
II uur ten Hoofdkantore hijeenkwam 
om bet 25-iari~t dienstiuhileum van onze 
Prcsident-Directeur Mr D.F. de Koe 
te herdenken. Naast de Chefs van dienst, 
Dietnst'hoofden eu Ar1junct-Chefs van 
Dja'karta en Tg-. Priok, de Gezal!"oer
ders en Hoofdwerktui~knndigen de1 
hinnenliggende schepen alsmede de 
on<lst~ uit~ezonden en local~ Hoofdem· 
ploye's en Employe's, waren 10 van onze: 
Al!tmten, die voor de jaarl~jkse 
Agentenvergadering te Djakarta waren, 
daarh~j aanwezig, allen met hunne echt
g-enoten. 

, Op een dag als deze", begon de 
heer de Gens zijn hartel~jke toespraak 
tot -de> heer en mevrouw de Koe, ,is het 
JrehntikelUk een tentghlik te werpen op 
de vele verrichtingen van de jubilaris 1n 
de afgelopen 25 jaar. De heer de Gens 
memoreerde aan de moeilijke hegin
periode van de heer de Koe op de Af
deling ,zont-kolen". ,.De jadhtig;e af· 
delin:r met eoo gegoochel met schepen 
en ladingen. 

In het begin stond je volslagen voor 
een warwinkel. W aterstanden, diepgan
gen, stuwagecijfer.s waren termen, waar 
ie nooit van gelhoord had. Veel tijd om 
iemand op te leiden was er niet. Door 
vallen en opstaan en door de stelregel 
toe te passen: door vragen wordt men 
wijs, hen je er in geslaagd die kennis 
op scheepvaartgehied op te ·doen, welke 
ie reeds spoedig- tot een zeer bntikbare 
kracht van de Maatschappij maakte" . 

. ,Later op de Afdeling Juridische 
Zaken", zo vervol~de de heer de Geus, 
, kwam je op een terrein, waar men je 
nicts helhoefde te vertellefll. omdat :je 
het allemaal vee1 beter w'ist dan wic 
oo'k". 

Na de narigheid van •de oorlog is hE't 
,de grote verdienste van de heer de Koe 
geweest ons personeelsapparaat, -dat 
door de oorlog zo zeer had geleden, 
weer op te bonwen. 

, Het feit, overigens dat je het in li 
jaar diensttijd tot Directeur wist te hren-

President·Directeur de Koe in gesprek met 
mevrouw Soerodjo en Raden Soerodjo de 
nestor van het lmlonesische personeel. 



gen, spreekt hockdelen. Ik mag dan ook 
wei spreken van aangeboren leiders
capaciteiten ". 

De heer de Geus beeio.n.digde z~in toe
spraak met een woord van hulde aan 
mevrouw de Koe, die haar echtgenoot 
steeds ternijde heeft gestaan in zijn 
dikwijls zware taak en wenste de jubi· 
laris tenslotte hartelijk treluk mede 
<namens ue Raad van Bestnur, ile 
Directie in Nederland en het gehele 
personeel der ·Maatsdhappij op de vloot 
en aan de wal. 

De ,inhilar:is beg-on zijn antwoord al· 
dus: ,.Vandaag is het 19 November 1956, 
een dag, waarnaar ik al heel lang met 
verlangen heb uitgezien, omdat ik van
a£ heden ga behoren tot het zo ver'heu
~ren d grote corps van werkers hij de 
K.P.M. - waarvanerop ditmomenttal
Ioz<m in ons midden zijn - die reeds 
25 en meer dienstjaren hebben vol
hracht. Ik ben er trots op thans van dit 
erecorps deel uit te maken". 

De heer de Koe memoreerde verder 
onder meer, terugblikkend op de achter 
hem liggende kwart-eeuw K. P.M. 
clionsttijd, hoe deze steeds gekenmerkt 
was geweest door een zeer goede team· 
geest zowel met collega's, als - in zijn 
jongere jaren - met superieuren en-· 
in de acht jaren dat hij nu deel uit
maakt van ere Jeiding van het hedrijf in 
Indonesie - met zijn regelmatige me
c1ewerkers in aile rangen. 

D sini kita d:apat memperkenalkan w:rdjah
nja Saudara Pangara jang sampai sekarang 

Pangara 
Tremmer 

I Djanuari 1957 
35 Tahun 

masih tetap beke!'dja 
oi Perwakilon kami 
di Makassa·r· 

Ia dilahirkan di 
Balanipa pada tahun 
1902. 

Hidalam berus·a ± 
20 tabun, ja itu pada 
tu,nggnl I D,ianuari 
1 <)22 S:!!u.dara Pangara 
telah roulai melang
kahka.n kakinja jang 
pertama masuk be
ker{)ja pada N.V. 
Koninklijke Paket· 
vaart-Maatschappij di 
Makassar. 

·Tiook lama lagi 
tang gal 1 n januari 
1957 aka:n muntjul, 

ma,ka pada sa'at i1u aka-n teriugatlah Saudara 
Pangara bnhwa i'll telah 35 tahun la.manja 
mez~djolankan tugasnja pada I(.P.M,. 

Hoe gezellig het was. 

Saudara kita Siwang 

Siwang al. Pasere 
Breeuwer 

7 Djanuari 1957 
25 Tahun 

al. Pa~ere, dilah irkan 
di Batu-Batu ( wilajah 
Maknssar) pada tahun 
1912. 

Tauggal 7 D j:muari 
1957 jang akan da
tang adal:tb harj jang 
tidak mudah dilupa. 
kan oleh Saudara kita 
iru, karena pa·da sa'at 
itu ia akan meroper
gunakan kesempatan 
untuk memperingati 
ma-sa-kerdja jang te
lah tjukup ,.een 
Kwart eeuw" lama· 
nja {)iperbengkelan 
K.P.M. Makassar. 

Teunis Margienus Kuipers werd 10 October 
1912 te Assen geboren- Hij d'oorliep de 
M.U.L.O. en de zeevao,rtschool A en bebaalde 
zijn 3e rang als stuur
man G.H.V. te den 
Haag op 6 Februari 
1931. Hij trad in In
donesie in dienst als 
4e stunrman op 29 
Januari 1932. In Dja
karta 'behaalde hij in 
Augus-tus 1934 zijn 2e 
rang en werd op 1 
Januari 1938 tot 3e 
stuurman :bevMderd. 
Zijn 1e rang, werd 
door de }leer Ku.ipers 
ook in Djakarta be
ha~ld en wel in Sep· 
tember 1938. Tot 20 
Augustus 1942 heeft 
de beer Kuipers 
doorgevaren, met in

T. M. KtJ.ipers 
Gezagvoerder 

29 Januari 1957 
25 ]aar 

gang van welke .datum ihij UK 14 September 
1945 ge"11terneel'll was. Na met verlo! te zijn 
geweest, keerde hij weer hier terug, waama 
op I J anuari zijn hevordering tot 2e stuurroan 
en op 1 Januari 1951 zijn -aanstelling tot le 
stuurman een feit werd. In deze rang ging ode 
heer Kuiper-s {)op 29 April 1953 m dienst van 
d'e N.T.P.M. over. Op 18 Januari 1956 werd 
de beer Kuipers hij deze rnaatschappij tot 
gezagvoe11d,er aangest-eld· 
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De volgende mutaties vonden de afgelopen maand plaats. 

AANGEKOMEN. 

Per vliegtuig : 

F. Jager 
J. Nicolai 
C. Tjeb-hes 
L.J . Willems 
D. van Hekken 
W.M. Wiitht"ich 
J.B. Pisanis 
Mr. H. Mook 
S.H . Gerrilsen 
A. Anker 
A.W.P. Roozen 
J.B. Jens 
P.J. Balder 
T.H. Koeslag 

3e wtk 
Hoofdwtk 
le stm 
le stm 
1e stm 
Hoofdwtk 
2e wt.k 
empl. 
Gezagv. 
Hoofdwtk 
Gezngv. 
Hoofdwtk 
Gezagv. 
l e ~>tm 

24/10 ex RV /SV 
27/ 10 e:<e RV 
28/10 eJC RV 
28/10 ex RV 
28/ 10 eJC RV 
31/10 ex RV 
31/10 ex RV /SV 
6/ 11 elC EV nanr Ag. Surll!baja 
7/11 ex RV 

10/ 11 ex RV 
14/ 11 e:oc RV 
20/11 ex RV 
20/ 11 ex RV 
20/ 11 e:oc RV 

Per ms. , Oranje" ddo. 2/ 11 : 

A.N. Kloots en gezin 
J. Koke en gezin 
P. Holleman en gezin 
G.J. Grendel en gezin 

F. Poelstra en gezin 
F. Verburg 
D. Schotel en gezin 
Mevr- J.C. Butl1-Supit 

en kinderen 
Mevr· C. vRn Haarlem-

1e stm 
Hoofdwtk 
Hoofdempl. 
Dhmsthoofd 

ex RV 
ex RV 
ex EV na.ar Ag. Padan{; 
ex EV .naar Ink. & Mag. Dienst 

Tg. P riok 
2e wtk ex RV / SV 
le 6tm ex RV 
Hoofd'empl· ex EV n-aar Afd. TD Singapore 

gezin 1e stm 

nn den Berg echtg. 2e wtk 
M.eVT. V. Th. Gout- eclrtg. 3e &tm 

de Krieger 

VERTROKKEN. 

Per vlicgtuig : 

J .M· Kievits 
A-H. Hoekscl 
G.E- Bod 
E. Engelberts 
H. -de Kreek 
J. den Rooyen 
R- Kooistra 
H.J.G. Si>kkes 
J.A. v.d'. Brock-

Humphrey 
G. Koo~ter 
J. Touw 
K.P.C.A. Gramherg 
H. Bosch 
W.v. Dam. 
H .A. Tb. Steens 
F.J. Kuhinek 

Welkom 

Hoofdempl. 
Baas B 
2e stm 
Hoofdwtk 
2e wtk 
3e wtk 
4e wtk 
Gezagv. 
Gezagv. 

5/11 EV 
5111 EV 
8/11 RV/SV 

11/11 RV/ OP 
12/11 RV/SV 
12/11 RV/SV 
12/11 RV 
12/11 RV 
12/11 RV 

14/ 11 RV/VP 
15/11 RV/SV 
15/11 RV/SV 

Gezagv. 
l e 6tm 
7e stm 
Gezat"v. 
2e wtk 
!ie wtk 
3e stm 

18/11 RV 
~19/11 RV /SV 

19/ H RV/SV 
19/11 RV/SV 

Per ms. , Oranje" ddo. 8/ 11: 

J.H. Woldringb 
J .G.L. Heijnneman 
D. Snip 
I( Th, Nijvenheim 
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Hoofdwtk 

" 

" 

RV/OP 
RV/ OP 
RV 
RV/VP 

H.H. Franken en Employe EV 
echtg. 

H. Koch 2e 81m RV/ SV 
B. Gatersleben en 2e stm RV/SV 

echtg. 
F .M. V·llln Eekhout 2e 81m 011tslag op verzoek 

H.A. van Geldere en 2e stm RV/SV 
echtg. 

J.J. Buser en gezin 2e 81m RV 
L. Kranenburg en 2e stm RV 

gezin 
R. vm del.' Palm 3e &trn RV 
K. Dekker 3e run ontslag op verzoek 
Mevr H.J. Pronk gezin 2e wtk 

en dochter 

Goede reis en behouden aankomst 

NIEUW AANGENOMEN: 

P.A. Bax 11 stm 
P.J. van Leeuwen 3e st:m 
J .L. N01bels 3e stm 
Mej. Mr. Tan Liep Nio Loc. empl. 
A.M. Hahijari 11 stm 
J .L. Talahatu 11 stm 
W. Peschar empl. 
Me}. F. Lefebre Verpl. 

20/10 
31/ 10 rpcr vliegtuig aangekomen 
31/10 , .. " 
1/11 nanr Aid'. Seoretarie/HK 
8/11 
8/ 11 

13/11 mar Ag. Singapore 
14/11 naar Ziekenhrris Petam

buran 

Welkom bij onze maatschappij 

MUTATIES: 

K.M. Manoppo 
J.W. CatViet 

0. Siregar 

! . Pattinasar3'1ly 

J .C.v. Noordenne 

C.L.J . v. Hartirop 

Loc. empl. 
Hoofdempl-

Loc. empl. 

Loc. empl. 

Adj- Cher 

Hoofdempl. 

1/ 11 met -pensioen 
6/11 van Ag. Djambi naar Afd. 

Vervoer/HK 
10/11 van AG. T11. Priok naar 

Ag. Ponti':mak 
14/11 van Ag. SuT&baja naar Ag. 

Tjlrebon 
21/ 11 van Ag. Padan~r n aar Ard. 

VervoCl.'/HK 
21/11 ...::an AI(. Ponti.ama>k naar 

Unie Kampong Tg. Pci'Ok 



':Delta-gebiecl ala 

recreatieoorcl 
De uitvoering Vllal het Deltaplan zal 

een belangrijke bijdrage kunnen leveren 
tot de oplossing van het voor Neder
la•nd zo urgente vraagstuk van het tekort 
aan reereatieruimte. Een volgroeid reere· 
atieoord in het Deltagebied zal cvelllwel 
niet eerder dan over. omstreeks vijftig 
jaar tot stand kunnen komen. Dit ge
bied zal dan i•n het hijzonder voor de 
watel"Sportbeoefening van betekenis 
zijn; zonder overdrijving karn worden 
gesehat, dat de in het Deltaplan gepro
jecteerde meren de water.sportcapaciteit 
van Nederland zullem. verduhhelen. 

Tot deze b~langwekkende uitspraak 
kwam ir. A. G. Maris, directeur-generaal 
van rijkswaterstaat, in een voordraeht 
over , Het Deltaplan en de betekemis 
daarvan voor de Horeca-bedrijven". 

Aar, de hand van uitvoerig eijfer
materiaal gaf ir. Maris ee.u heeld van 
het ernstige tekort aan recreatiegebie
den, waarmede on.s l and te kampen 
heeft. Nederland beschikt slechts 
over 460 m• woeste grO!lld en bos per 
inwoner. Voor Belgie, Duitsland en 
Zwitserland is dit eijfer resp. 900, 2100 
en 4500 m'. Dit tekort zal in de toe
komst zeker groter worden, omdat de 
WQining- en industriebouw, de wegen
aanleg en de militaire behoeften ook 
ten aanzien van de r.ecreaticruimte ver
dere offers zullen vragen, terwijl boveon
dien onze hevol'king haar maximum nog 
niet heeft bereikt. 

Illustratief voor de als gevolg van de 
toenemem.de verstedelijking groeiende 
behoefte om ,er uit te trekken" noemde 
ir. Maris de stijging van het aantal 
visakten: hedroeg dit in de jaren 
1938/'39 nog slechts 50.000, in 1953/'54 
werd het tienvoud van dit eijfer bereikt. 

Ret gaat bij het reereatievraagstuk 
om zeer grote aantallen. Op mooie zon· 
dagen trekt 25 pet van de hevolking in 
het westem. van het land erop uit (,,dag
jesmensen"), terwijl bijna 50 pet van de 
Nederlandse bevolking, of 5 miljoen 
mensen, met vaka'lltie pleegt te gaan. 
Wat dit laatste percentage betreft is er 
een markant versehil tussen Limburg 
(30 pet) en Amsterdam (66 pet). waarin 
de invloed Vllal de stad op de vakantie
behoefte tot uiting komt. 
de vakantiegangers ·in de watersportge· 
.biedem. Men neemt aan, dat gerniddeld 
U'EA 1ad £ Ea l{;)!Z u~puoAaq 'f7S61 U! 
per week-end 60.000 mensen op h et 
water zitten (nitgaande van 20 zomer
week-ends). In totaal worden er. 2,5 
miljoen mandagen per jaar op het 
water doorgebracht, die naar raming 
rond f 10 miljoen aan verteringen op
leveren. 

Ir. Maris gaf vervolgens eem schets c 
·in hoofdlijnen van hei:. Deltaplanr ert ·.'rTe · 
hetekenis daarvan voor de veiligheiiJ, de 
watcrbeheel'ISi'llg, het verkeer en de 
werkgelegenheid in het eilandengebierl. 
Als het grote nadeel ervan noemde hij, 
dat de oestereultuur in de Oostersehelde 
daar.door ten dode is opgeschrevem, ten
zij het mogelijk zou blijken deze elders 
te doen herleven. Onderzocht wordt 
thans of h et Grevelingenbekken voor 

·de oe:;teu:-cu~t~)l:t~ l kan wordep.; bestemd. 
1 De gr9.id IW,tj2li:ging die .J1ei Deltaplan 
hrengt is, dat het zeewater plaats maakt 
voor :wet water, zodat weiden en bossen 
tot stand kun'llen worden g:ehracht. 

Buiten de grote afsJuiting:en hehoudt 
men dus zee, strand en duion, terwijl 
direct daaraehter meren, weiden en boo
sen znJlen ontstaan. 

V ervolg op pagina 34 

Hieronder plaatsen wij enige foto 's van het afscheid va'll de heer P. Vijn, 
waarover wij in het N ovemher-nummer schreven. 

De heer en mevrouw Vijn tijdens de rede van rr Strrtyck, die hij namens de drie retlerijen 
uitspralc. 

Ir Struyck o·verhandigt na.m-ens de drie rederijen het geschenk onder couvert· 
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De Hollandse Baggerboeren van het Suez-Kanaal 
Onderstaand artikel werd geschreven 
voor de huidige moeilijkhedeu ont
stonden. 

Tussen Suez en Port Said roddelen 
ze over een Sliedrechtse haggerhoer. 
Vijfentwintig jaren is die getrouwd 
waarvan drie bij stukjes en heetjes bij 
moeder de vrouw aan de ,Sliedrechtse 
daik" doorgebracht. De resterende 
tweentwintig jaren haggerde die man 
,putten" over de gehele wereld. Tegen
woordig d'raait zijn vrouw na zijn 
tweede verlofdag de buitendeur resoluut 
in het slot. Anders staat vader de 
resterende verlofdagen met andere 
verlofgangers · op den daik te 'homen 
over ba.ggeren, terwijl hij de instand
houding van zijn ooort schromelijk 
verwaarloost. En ~ Sliedrechtse 
baggeraar als soort is een fenomeen 
over de gehele wereld. Een stuk 

bagger-vakwerk op twee benen, die zijn 
weerga niet vindt. 

- Malish, zou de Arabier zeggen. 
Hetgeen zo het midden houdt tussen: 
't Is Allah's wil, en 't Zij zo. 

W aar ter wereld zo'n Sliedrechtenaar 
een put baggert, noemen ze het pension 
waarin ze }mizen ,De Pruttel''. Toen ik 
Tooon den Dool, eerste molenbaas van de 
baggermolen HAM III die met nog twee 
andere knoerteu van molens een 
onderwaterkanaal in het Bittermeer 

- graaft, vroeg: ,Hoe komen jullie non 
toch aan die naam Pruttel?", ant
woordde hij latkoniek: ,Mijnheer, dat 
is een deftig woord voor kankeren". 

Zowel te Port Said als in Suez staan 
sinds jaren zulke Pruttels. Want sinds de 
laatste vijftig jaren doet de Compagnie 
Universelle du Canal Maritime de 
Suez, kort:weg: Suezkanaal Compagnie, 

cen heroep op het Nederlan dse bagger
wezen. De ,Hollanders" voeren daar 
gigantisehe haggerwerken uit. En om 
eerlijk te zeggen, onze mannen van de 
Sliedrechtse daik hebhen in het Suez
kanaal vrijwel een monopolie-positie. 
Men kan zich geen hetere referentie op 
de wereldbaggermarkt wensen. 

Ruim een maand voor mijn aaukomst 
in de Suezkanaal-zone had ik hij Smit 
& Co's Internationale Sleepdienst te 
Maassluis als runner gemonsterd op de 
zeesleper Loire. Drie jaar ond en 1350 
pk is die Loire. Deze moderne zeesleper 
zou de perszuiger Pax naar Port Said 
slepen. Inclusief een averijoponthoud 
v.an een week in Algiers, deden we over 
die 3500 zeemijlen op de kop af 33 
zeedagen. Op een nevelige zomerdag 
voer onze zeesleper Loire met een 
kraandokje aan de korte en de pers-

De Oudezijds Achterburgwal tJe A'dam gezien vana/ het Oudezijds Kolkje 



cutter P ax aan de lange tros, hehouden 
de haven van Port Said hinnen. Met 
droefheid in mijn hart nam ik afscheid 
van mijn Maassluise zeeslepers, die als 
groep een even homogene soort vormen 
als de Sliedrecbtse hagger aars. Trou
wens, de Hollandse haggeraars en slepers 
hebhen elkaar groot gemaakt. Als een 
van onze aannemers in he t ,natte werk'' 
in Aden, Valparaiso, Wladiwostok of in 
Vuurland, of op alle plekjes op aarde en 
in zee ecn put aannemen, sleept Smit 
en Co's lnternationale Sleepdienst hun 
ma terieel er heen. Er h e h o u d e n 
been ! Want in tegenstelling tot de 
Britten, die n a de oorlog ruim 70 van 
hun schepen verspeelden, raakten de 
Blauwpijpers van Smit er maar een stuk 
of vier kwijt. Zo komen wij aan de n aam 
, Hollands Glor ie". 

Tussen kilo.meterpaa} 50 en 60 in het 
Suezkanaal hebben de Hollandse hagge
raars een 12 km lang passeerkanaal naast 
het oude kanaal gegraven. De Fransman 
Ferdinand de Lesseps, schepper van het 

Suezkanaal z.ou daar een 100 jaar gele· 
den tienduizenden arheiders V<Jor nodig 
gehad hebben. De ,Hollanders'' gr<Jeven 
die put in een paar jaar en deden dit 
met een paar flinke kasten van b agger
molens en een zuiger. Eastcanal heet 
het nu. Toen ik Verweert, een gewezen 
zuigbaas van · de BiHiton Maat schappij, 
thalliS zuighaas op de Poliep in Port Said 
en een kei in zijn vak, zijn mening over 
dit gigantische ·zuigwerk vroeg, vond hij 
het niet eens zo'n ingewikkelde klus. 
Soms moet er een put in de rimhoe wor
den gebaggerd. Dan sjouwt men het ma
ter ieel, desnoods over land, er heen . Zo 
gebeurde het onlangs, dat de progres· 
'sieve gemeenteraadsleden bij een herg
meer beslot en, dat het er nu maar eens 
van moest k om en. Baggermolens, bak
ken, vletten, ja zelfs een drijvende s.me
derij werden door de Sliedrechtse bag· 
geraars in stukken en hrokken de b erg 
opgesleept. En binnen een maandje bag
gerde m en Iustig in het m eer een put. 

Thans is nabij Port Said de Neder-

landse Aannemers Maatschappij v/ h den 
Breejen van den Bout in combinatie 
m et de Belgische Ackermans & van 
H aaren en twee Franse ( dus een soort 
aannemers-Schumanu-plan ) een passeer
kar.aal in de :rulle woestijngrond aan 
h et graven. 

Zodra dat kanaal klaar is behoeft het 
wachtende konvooi, bestemd voor Suez, 
niet langer de haven-ingang van Port 
Said te versperren. In de Bittermeren 
doet de Koninklijke Adriaan Volker 
met Van Hattuin en Blankevoort en de 
Hollandse Aannemers Maatschappij (H. 
A.M.) een soo:rtgelijk werk. In plaats 
van met cutterzuigers, zoals Breejenbout 
in Port Said, gebruikt deze combinatie 
die zich de HOLMA noe.mt, drie im
mense baggermolens. H et werk zal een 
dezer dagen klaar komen en twee van 
de molens van de HOLMA liggen nu in 
het Timsahmeer te wachten om uit h et 
Suezkanaal t e worden gesleept naar wie 
wee t welke plek op moedertje Aarde. 

V ervolg op pag. 27. 

Als het sneeuwt op het Damrak t e A'dam bij de steigers van de rondvaart-bootjes. 
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De drie feesten die wij in December 
beleven, hebben hun eigen karakter en 
zij zijn onderling geheel ver~chillend, 
maar een ding hebben zij gemeen: aile 
drie worden zij, en zeker in Nederland, 
gevierd in de huiselijke kring, in het 
gezin. Dat is vanzelfsprekend voor het 
Sinterklaasfeest; het is het feest van de 
kinderen, en men kan zich een kinder
feest eigenlijk maar moeilijk voorstellen 
zond:er dat het gehele gezin er aan 
deelneemt. 

Maar Kerstmis en Oud en Nieuw zijn 
zeker niet in de eerste plaats kinderfees
ten. Bij het · Kerstfeest staat het gehele 
gezin in het middel'Punt van de feest
vrcugde: de Kerstboom, de geschenken, 
het samenzijn - het is alles in en door 
het gezin. ledereen stelt er prijs op juist 
die dagen met zijn verwanten door te 
brengen - en wien dat niet lukt is toch 
in gedachten bij hen, die hem lief zijn, 
Ook als Christelijk feest is Kerstmis een 
gezinsfeest: de herdenking van de God
delijke geboorte te Bethlehem, waar 
Moeder, Vader en Kind in rust en vrede 
hijeen zijn, wanneer alle rumoer rondom 
hen verstilt en de wereld met liefde
volle aandacht naar dit tafreel van liefe
lijke rust ziet. 

H et is anders hi j de viering van de 
jaarwisseling. Men brengt die uren graag 
bij elkaar door- zeker. Maar het ge
beuren grijpt ieder van o.ns persoonlijk. 
Deze afsluiting van het oude, en het 
begin van het nieuwe jaar confronteert 
ons al'S het ware met onszelf- en slechts 
met anderen voor zover wij er persoon
Iijk bij zijn betrokken. Wij besteden 
die uren rond middernacht, op Oude
jaarsavond, als door een instinct ge
drongen, aan zelfonderzoek. W at hebben 
wij dit jaar van ons leven gemaakt ~ 
wat hehben wij van het komende jaar te 
verwachten? Wij maken, .zo goed en zo 
kwaad als wij .dat kunnen, de balans op 
van ons Ieven. 

3 November j.l. werd een voetbal-wedstrijd gespeeld tusse?' elftallen van het ziekenhuis 
Petamburan en chauffeurs van het Hoofdkantoor. Bier zieti u het elftal van Petamburan, 

dat 11Wlt 2-0 won. 
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Zo is er dus wel een verschil in accent 
tussen heide laatste December-feesten: 
bij het Kerstfeest staat de gemeenschaps· 
gedachte op de voorgrond, bij de Oud
jaarsviering meer het persoonlijk 
Ieven. Toch gaat het Kerstfees't niet 
gehreel aan de afzonderlijke persoon 
voorbij. In vroeger tijden reeds symbo
liseerde.n de feesten rondom- en vooral 
na - de dag van de laagste stand van de 
zon aan de hemel de overwinning van 
de Goden des lichts op de Goden der 
duisternis;- en na het wonder van 
Bethlehem vi.ert het Christendom met 
het Kerstfeest de overwi'1llling van de 
God van Licht en .d.e verlossing ook van 
de afzonclerlijke mens. Het is steeds ge· 
weest het feest van dte opwaarts gerichte 
krachten in de mens - het feest van het 
geloof in het goede, het zuivere, het 
licbtende, dat in ieder van ons leeft. 

Het zou een goed ding zijn, wanneer 
wij een week na het Kerstfeest, de Ou.de
jaarsavondviering wat meer van deze 
geest van het Kerstfeest, van dit plaat
sen van de per&oonlijkheid in het geheel, 
zouden kunnen meegeven. Teveel geven 
wij ons op de Ou&ejaarsavoncl over aan 
het afwegen van goed en kwaad, zoals 
dat in h et afgelopen jaar tot ons kwam. 
Teveel vragen wij ons af: was het afge
lopen jaar goed voor mij? En: wat zal 
het komende jaar mij brengen? Teveel 
stellen wij onszeH in het midden van 
het wereldgebeuren, en hetrekken wij 
aHes, wat rondom geschiedde, op onszelf 
aileen. Het zou misschien een goed ding 
zijn om in die avonduren ook eens na 
te gaan: was ik een goed mens in de 
gemeenschappen, waarin het leven mij 
heeft geplaatst? Was ik een goed lid 
van mijn gezin? Was ik een goed dee] 
van mijn arbeidsgemeenschap, deed ik 
wat men van mij mocht verwachten in 
mijn kerk, mijn organisaties, mijn ver· 
enigingen? Het ]even bracht mij, in dit 
afgelopen jaar, niet wat ik ervan ver
wachtte - maar deed ik meer dan mijn 
koude plicht tegenover mijn omgeving? 
Goede voomemens op Oudejaarsavond: 
wij lachen er vaak o.m - omdat wij allen 
zo zwak zijn wanneer het erom gaat ooze 
beloften, ook aan onszelf, te houden. 
Maar vaak ook maakt een rustige bezin
ning - ook op Oudejaarsavond- ons 
eensklaps duidelijk water aan ons Ieven 
ontbreekt, en wat wij moeten doen om 
oons leven ook door ome warmere hou· 
ding tegen over onze omgeving: en het 
aanbreken van het nieuwe jaar is een 
goed ogenblik om ~iermee te beginnen. 

Vrolijke Feestdagen! 



V ervolg van pag. 12. 

Koster. Piet Keus, die eerst samen 
met anderen de loggerbemanningen in 
de rublherhoten naar ons schip had ge
peddeld wijst O'llB allemaal een plaats 
in het kleine, maar intieme kerkje. We 
proheren ailemaal een ,positie" te kie
zen, die het risico, door een fikse golf 
van de hank gesmeten te worden, zo 
klein mogelijk maakt. Als dat vrij goed 
gelukt is zwaait koster Keus het deurtje 
van de fraai hewerkte preekstocl. open 
voor. de predikant en hegint de dienst . 
De vissers, im. hun werkkleding en op 
hun zwarte, gehreide sokken, zetten 
zich tot luisteren. 

Ds. Kolke:vt ,pakt" zijn gehoor reeds 
hij de aanvang van ode dienst (die via 
de radio oO'k op ver weg drijvende 
scheptm en zelfs in de huiskamers van 
de vissersgezinnen op de wal te horcn 
is) door psalm 65 vers 5 te laten zingen. 
Als kapitein Rog het voorspel heeft 
beeindigd klinkt het i'll een langza.me 
cadans en forrs aangeheven: ,'1 Gehr.uis 
der zee doet Gij hedaren, daar Gij haar 
golven stilt ...... " 

Dit is een dienst met een heel 
aparte sfeer. Een heel ongewone gods· 
dienstoefening ook, omdat het gehoor 
van de predikant geen ogenblik kan 
stilzitten. Iedereen is voortdurend in 
de weer Qm niet van zijn zitplaats te 
glijden als bet schip een forse zwieper 
maakt. Zo verloopt de dienst. En daarna 
spcelt kapitein Rog een paar lieder.en 
op het orgel, dat de Geref. Zangveree
niging ,Harpe Davids" te Scheve'llingen 
aan ,De Hoop" schonk. 

Fors klinkt de zang der vissers op. 
Ze zingen graag deze zeelui, van he· 
waring, Va'll Gods genade over kleine 
meUisen, van 'hun hoop en hun vertrou
wen. Het gaat er ook heel gemo:!delijk 
toe in dit wondermooie uur. A1s kapi
teim Rog ·de ,Morgenzang", die ds. Kol· 
kert de kleine gemeente wil Iaten zin
gen, niet direct in zijn hoek kan vinde'll 
stapt de predikant nit zijn ,kuip" om 
mee te help en zoeken ...... 

Ja, dit is wei een merkwaardige kerk
dienst! 

N a de dienst he'kijken de vissers bet 
ker'kschip van onder tot hoven. Het is 
nog maar een jaar in de vaart en de 
meesten hehhen bet dus nog niet kun
nen he·zichtingen. Als er echter gele~en
heid voor is nemen "Le die graag waar. 
Zo oo'k na d'it samenzijn i'll de kerk. En 
de anders zo zwijgzame visserslui zijn 
vol hewondering voor hun nieuwe hospi
taalke~scbip. 

, J e bent toch altijd weer hlij als het 
iaJ.. de huurt is", hekende een van de 
mannen. ,Ret geeft een rustig gevoel 
als je weet, dat een ,roepie" naar het 
kerkschip genoeg is om medische hulp 

te krijgen. Of, als je zender en a'lldere 
instaUaties stuk zijn, dat ·die zo snel 
door de marconist gerepareerd kunnen 
worden. De aanwezigheid van ,De 
Hoop" maakt de visserij heel wat he· 
drijfszeker.der. Wij kunnen ons kerk
schip niet missen ...... " 

Zo denken aile vissers er over. Zonder 
,,De Hoop" varen ze niet graag. Zij Iaten 
dat op !hUUI!manie:t wel•merken ook. Hoe? 
Wei, door een ,hraadje" te geven. Want 
toen de tweede stuurman J. J. Pronk 
met het ruhherhootje terug'keerde !Iladat 
hij een schipper met drie van zijn men
sen naar een logger had .teruggehracht, 
stond er op de hodem van het vlot een 
emmer vol prachtige, grote haring. ,,De 
Hoop" deelt zo - telkens weer- mee 
in de oogst die de loggers uit zee op
halen. Ret vissersvolk zorgt voor zijn 
predikant. 

(uit: ,Trouw"). 

V ervolg van pag. 25. 

,Hoe zou h et toch komen, meneer" , 
vroe .... een der HOLMA-jongens, dat we ., 
hier nooit een zwaard of krijgsmanmum
mie ophaggeren ?" Want de legende wil, 
dat de Joden eertijds niet door de Rode 
Zee, maar hij de landengte tussen ib.et 
Grote en Kleine Bitter.meer door b et 
water zijn getrokken. Precies diiar, waar 
de molen van de HOLMA nu haggert. 

Zuigers en haggermolens zijn enorme 
drijvende ,graaffahrieken. Een bagger 
emmer van zo'n molcn in h et Bitter
m eer heeft een inhoud van 800 liter en 
weegt ca. twee ton. De perszuigers in 
Port Said, de Pax en de Poliep , kan men 
daar als monsterstofzuigers aan de woes
tijn zien knagen. Hun motoren hrommen 
als een dier uit de jungle. Zij presteren 
het zelfs om hun opge~ogen specie door 
middel van een ingenieuze drijvende 
leiding kilometers ver de woestijn in te 
persen. 

Zowel te Port Said als in Suez ligt 
het zwaarteplmt der kanaalgraverij niet 
hij ozuigen of haggercon. Dat doen die 
Sliedrechtenaren zo 1ussen n eus en lip
pen door. Neen, primair is: Hoe houd 
ik mijn zuiger en mnlen dag en nacht 
aan de gang? Want in bet huitenland 
werken onze baggeraars continu. Gaat 
het goed, d.w.z. staan de haggerpremies 
hoog genoteerd (de Sliedrechtenaren 
noemen dat een snurksneetje) dan 
zing en ·zij hun nationale lied: 

Zo lang de lepel in de hrijpot staat, 
zolang treuren wij nog uiet. 

En te treuren hehoeven die hagger
hoeren nog niet, want er staat voor ver-

breding en verdieping van bet Suez
kanaa} nog zo'n slordige 200 miljoen 
gulden aan werk in de hrijpot te wach
ten. 

Kort geleden is de Hollandse Aanne
mers Maatschappij Breejenhout met zijn 
Belgische en Franse collega's hegonnen 
om van Kaap Kahret (Bittermeer) tot 
aan Suez (Rode Zee) he t kanaa} op een 
revolutionaire manier te verhreden. Zij 
doen dit m et huishoge Amerikaanse 
draglines, waar men in de grijper een 
flinke vrachtwagen kan parkeren. Op 
de ~tehele wereld zijn er maar zes van 
zulke draglines. Als een haggeraar een
maal op gang is durft hij wat! Zowel in 
Port Said als in de Bittermeren en ook 
hij Kaap Kahret tot aan Suez zijn het 
werken van 20 tot 25 miljoen gulden per 
project. In Port Said en hij de kanaal
verhreiding in Kahret berust de verant
woording voor het werk hij de Belgische 
uitvoerder ir. Tavenier en de Hollandse 
ingenieur Boelens. 

Bij h et werk in de Bittermeren zijn 
de uitvoerders ir. Schetters en ir. van 
Exter. Aile vier zijn deze civiel-in~te· 
nieurs nog in het begin van hun 30 
jaren. Bij zo'n moeilijke studie is thans 
in bet Suezkanaal en so wie so h~j zulke 
geweldige projecten een staaltje van 
kennis, durf en verantwoordi'llg vereist, 
waar i·k de diepste hewondering voor 
koester. 

Met een der modernstc tankers van 
Nederland, het 20.000 ton turhine-schip 
Moordrecht van de rederij van Van Om
meren hen ik uit het Suezkanaal weer 
naar Nederland vertrokken. Zelf~ h et 
jongste ketelhinkie h eeft op de l\foor· 
drecht een luxueuze hut. Het wemeldo 
er van douchecellen en de hemannill!r 
heeft een eigen zwemhac1. De rederij 
Van Ommeren had zelfs een recreatie
man aangesteld, wiens da~rtaak het is 
uitsluitend voor de vriie-tijdbestedin,r te 
zor..,en van de crew. Een keer per week 
i,: :r a an hoord hioscoop. Het · schip is 
airconditioned. 

En bii mijn thuiskomH in Ned;rland 
hen ik de mensen gaa.., verteilen hoe in 
de l 7e eeuw onze zee1ieden en hal!ge
raars de hasis hehhen g:elegd voor een 
imperium waar de zon niet onderging. 
Hoe wij na 1949 de bakens snel verzet
ten. Dat wij nu een economisch koninl<
rijk aan bet stichten zijn, waar ook de 
zon niet onder:raat. Een modern konink
rijk. Ons tweede koninkriik! En dat h et 
weer de nuzaten van zeelieden e'l1 hag
trerhoeren uit vroeger eeuwen ~ijn, die 
door hun overzeese contacten ons hier
toe in staat stellen. Dan klappen de 
mensen h ard in zo'n zaal waar ik spreek, 
want zij waren het aileen . maar een 
beetje. vergeten ...... 
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30.000 fon6 6e~eey6~ui.mfe voo>t J'{.£P.91l. 
fe wafe"L ~efaten. 

In een tijdsbestek van drie wekcn 
werd deze tonn.age te water gelalen, 
hetgeen wel een unicum in de geschle· 
denis van de Paketvaart mag worden 
genoemd. 

Op 29 Augustl18 j.l. werd n.l. het 
motorschi·p ,ZUIDERKERK", in aan
houw hij P. Smit Jr. te Rotterdam,. 
door mevrouw S, Delprat-Veth te water 
gelaten, terwijl 17 September j.l. me· 
vrouw L. A. Backer-Esser het turhi
netankschip ,MUNTTOREN", in aan· 
bouw hij Van der Giessen te Krimpen 
aan de lJssel, te water liet. 

··: 
r . 

~ ~. ·~ 
::fJ::. 

Voor beide tewaterlatingen hestond 
grote belangstelling- in Krimpen a/ d 
Ussel had zelfs de schooljeugd d.aar· 
voor vrijaf gekregen. 

Mevrouw Delprat legde in haar rede 
verhand tussen het sierlijke casco van 
de , Zuiderkerk" en de volgens baar 
mooiste en sierlijkste toren van Amster
dam, waarvan bet carillon zulke lie£
lijke wijsjes kan spelen tot troost van 
vel en. 

Mevrouw Backer bracht de geschie
denis van de vroegere Regulierspoort, 
en van de Mm1ttoren in herinnering en 

• 1 

' '• 

Larzgznam glijdt cle ,Zuillerkerk" het u:aler in· 
(opnames totoburenu c. Kramer) 

2B 

zeide verheugd te zijn dat op deze wijze 
een stukje Amsterdamse historie op de 
wereldzeeen wordt uitgedragen. 

De hoofdafmetingen van de , ZUI
DERKERK" zijn: 

Len~?=te over alles 
Breedte ..... . .... ...... .. . . . 
Holte tot bovendek .... .. 
Diepgang .. .. . .... .. ... .. ca 
Draagvermogen .. ...... ca 

154,63 m 
20,12 m 
11,73 m 
8,90 m 

11850 ton. 
.: ~ <> : 

De lading wordt vervoerd in 5 laad
ruimen, waarvan er zich 3 voor en 2 
achter de motorkamer hevinden. 

Onder het bovendek hevinden zich 
twee tussendekken. 

De onderruimen III en IV zijn 
geconstrueerd als dieptank, verdeeld in 
totaal 8 compartimenten hestemd voor 
bet vervoer van eetbare olie . 

Het hoventussendek IV is buiten het 
luik ingericbt voor bet vervoer van 
gekoelde lading. 

Het schip wordt voorzien van een 
uitgehreid laadgerei, t.w. 20 laad
homen varierende van 3-10 ton, terwijl 
voor het bebandelen van zware stukken 
nog een laadhoom voor 120 ton en een 
voor 40 ton wordt aangebracht. Aile 
lieren worden electrisch aangedreven. 

De verhlijven zijn aile midscheeps 
aangebracht en worden ruim en modern 
uitgevoerd. Ten gerieve van de beman
ning is een z.g. hohbyhut ingericht, 
waar zij zich in haar vrije tijd kan 
wijden aan een of andere liefhebberij. 

In 7 hutten kunnen in totaal 12 p~
sagiers worden ondergehracht. Elke 
hut is voorzien van een prive-toilet met 
douche. 

Voor de passagiers en officieren zijn 
afzonderlijke rooksalons en een geza
menlijke eetsa1on ingericht. Voor de 
matrozen en olielieden een ruime eet
kamer met aansluitende veranda. Ook 
voor de passagiers en officieren zijn 
ruime veranda's aanwezig. In aile ver~ 
blijven wovdt de lucht geconditioneerd. 

Voor de voortstuwing wo.rdt geplaatst 
een Smit-Burmeister & Wain enkel
werkende tweetakt, direct om.keerh are 
dieselmotor met dru-kvulling door 
middel van 4 turhoblowers. Vermogen 
9000 BHP bij 115 omwentelingen per 
minuut direct gekoppeld op de schroe£. 
De machine is voorzien van eetll in
gebouwd stuwhlok en elektrische tomin
richting. De cilinders worden gekoeld 
met zoetwater, terwijl voor zuiger
koeling smeerolie wordt toegepast. De 
motor is ingericht voor het gebruik van 
zware olle. 



De stroom voor de elektrische kracht
en lichtinstallatie wordt geleverd door 
3 stuks hulpaggregaten, fabrikaat Werk
spoor, 4-takt hulp-dieselmotor van het 
trunkzuigertype, normaal vermogen 
430 EPK hij 375 omwentelingen per 
minuut, direct gekoppeld op een gelijk
stroomdynamo van 280 kW, 220 volt, 
fabrikaat Smit-Slikkerveer. 

Verder is aanwezig een diesel noodag
gregaat van 50 P.K., 1000 omw. per 
minuut, fahrikaat Kromhout, direct 
gekoppeld aan een dynamo 30 kW, 
fabrikaat Smit-Slikkerveer. Door mid
del van een frictiekoppeling wordt een 
hulpcompressor aangedreven van 36 m3 

aangezogen lucht per uur. Tevens zijn 
opgesteld twee electrisch gedreven 
luchtcompressoren van 300 m3 aan
gezogen lucht per uur, 425 omw/min. 

Voor verwarmingsdoeleinden in schip 
en machinekamer, diep· en dubhelP
bodemtanks zijn geplaatst 1een vuur
gang-vlampijpketel met een V.O. van 
110 m2 voorzien van eem oliestook· 
installatie en een afvoergassenketel 
type Smit-Burmeister & Wain met een 
V.O. van 58 m2• 

Voor h et reinigen van de zware olie 
zijn opgesteld 2 ,purifiers" en 2 ,clari· 
fiers"., fabrikaat de Laval, terwijl voor 
de verwarming van de olie 4 stuks 
Everclean heaters zijn opgesteld. De 
smeeroliereininging wordt verzorgd 
door 2 em die der dieselolie voor de hulp
motoren door 1 de Laval centrifuge. 

Voor ne voorziening van zout·, koud
en warm zoetwater zijn hydrofoor
installaties geplaatst - met tussenscha
keling van een Noritfilter voor het 
drinkwater. 

De werf zal het schip in Janu«ri 19:)7 
op1everen. 

* 
De hoofdafmetingen van de ,MU:.\T· 

TOREN" zijn: 

Lengte over alles 
Breedte .... .......... ...... . 
Holte tot hovendek ..... . 
Diepgang .. . . . . . . . . . . . . . . ca 
Draagvermogen . . . .. . . . ca 

169,47 m 
2l,ll 111 

12,19 m 
9,32 m 

18800 ton 

De laadruimte van h et schip wordt 
door 2 langs- en 12 dwarsschotten in 33 
afzonderlijke ladingtanks verdeeld, 
welke worden ingericht voor het 
ve.rvoer van aile soorten petroleum
producten in hulk. 

Voor het verwerken van de lading 
worden 4 turbo-centrifugaalpompen, 

elk met cen capaciteit van 400 ton per 
·){001sano uaa lLRA ua!z~ooA 1,m OTT 
uur, in de hoofdpompkamer opgesteld. 
Het leidingssysteem voor de lading is 
zodanig ingericht, dat verschillende 
soorten vloeibare lading gelijktijdig 
in- of uitgepompt kunnen worden. 

De verblijven van officieren en 
bemanning worden kunstmatlg geven
tileerd, desgewenst met venvarmde 
lucht. De eet- en rooksalons voor 
officieren worden aangesloten op ecn 
airconditioning-installatie. 

De voortstuwing van het schip zal 
geschieden door een stoomturbine
installatie, systeem ,Pametrada", met 
waterpijpkete1s van het type Foster-

Wheeler. Het vermogen, dat door 
middel van een · duhbele tandwielo
vcrhrenging op de schroef zal worden 
overgebracht, bedraagt normaal 7500 
AsPK Mj 100 omwentclingen per 
minuut van de schroef. Ret schip zal 
dan een snelheid van circa 14,5 knoop 
hehben. Zowel de voortstuwings- als de 
ladinginstallatie · worden geleverd en 
geinstalleerd door Werkspoor N. V. te 
Amsterdam. 

De verwachting is, dat de werf he l 
schip in Januari 1957 zal kunnen 
opleveren. Ret zal daarna, op bepaalde 
voorwaanlen, ter heschikking worden 
gesteld van d~ Shell Petroleum Com
pany Ltd. te Londen. 

De ,.J[unttoren!' hee/t voor het eerst met he:t JWtte element kennis gemaakt. 
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memoreerde. Hij vertelde verder, hoe 
groot de belangstelling nog steeds is 
voor ·dit onderdeel van hct werk van 
de W erddomroep, het Schip van de 
Week. Het zijn de Heren Weitzel en Kal, 
-die het 'lmnne ertoe hehhen hijgedra
~en, om deze eenvoudige groeten steeds 
tct een aantr:ekkelijk progralll11la samen 
tc stellen. 

Hierna werd het woord gevoerd door 
onze Sociaal-werkster, Mevrouw T. Y. 
Hohma-Glas:tra, die het nut Vlt.n deze 
uitzendi,ngen h~chreef in het licht van 
het Maatschappij werk. 

Mr . .J. A. G. Jonckheer, Directeur van 
cle N.V. Stoomvaart Maatschappij ,Ne
derland". sloot de rij van sprekers met 
speciaal in zijn rede aandac1Jt te schen· 
ken aan de voortdurende ijver van de 
vaste medewerkers, de Heren Kal en 
Weitzel. Hij hood in zijn qualiteit van 
Voorzitter van de Koninklijke Neder
]andse RedersverCIIliging de Heer Kal 
een gouden vulpotlood en de Heel' 
Weitzel een mooie aquarel aan. 

Tijdens de SOOste uitzending van ,P.C.]. roept llet schip van de week", waren aanwe:r;ig 
/umilieleden van het ms. ,,Schouten". 

Na de lunch hegon de opname va·n de 
f amiliegroeten, voor deze keer met he
geleiding van een versterkt Scheepsor· 
kest onder Ieiding van Tom Erich en 
met ·zang van Christine Spierenburg en 
Bert Robbe. ~et SOOe ~chip de week 

Onder grote belangstelling werd op . 
4 October j.l. het SOOe Schip van de 
week !D.iet ,te water gelaten", maar de 
,",aether in gezonden", d.w.z. een groot 
gezelschap was bijeen om getnige te 
te zij'll van de opname, die daarvoor in 
Hotel Gooiland te Hilversum plaats had , 
want op , 5 October -stak het 500e schip 
van de week pas , van wal". 

Als ,deelnemers aan het programma 
waren aanwezig de f amilieleden va'Il rh~ 
opvarenden van het m.s. ,Schouten", 
en die van het s.s. ,Gaza" en s.s. ,Glc· 
hula" van Shelltankers. 

Tot de lunch was er het gehruikelijke 
,doornemen" van de telksten, die men 
denkt uit te spreken, want hieraan moet 
nog wel eens gesc'haafd worden, wil men 
een interessant programma krijgen. Het 
zou niet prettig voor de luisteraars zijn 
om 'hij iedere groet te l10ren: ,pag lieve 
Jan., hoe gaat het met jou. Met mU 
gaat het goed". De Heer Kal zorgt er 
voor, dat er afwisseling komt in do 
groetcn en dat er zo mogelijk iets gezegd 
wordt, dat niet alleen voor de toege
sprokenen van waarde is, maar wat ook 
de overige Juisteraars interesseert. 

ZUn alle sprekers(sters) met hun 
tekst hij de Heer Kal geweest, dan komt 
de gemeensdhappelijke lunch. Deze keer 
was het een gezelschap van ongeveer 
100 personen die hierhij aanzaten. Van 
aile rederijen, ·die regelmatig aan dit 
program.m.a deelnemen, waren er enige 
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afgevaardigdcn en ook waren verschil
lende Zeevaartscholen gevraagd enkele 
vertegenwoordigers te zenden. . 

Aan tafel werd het woord gevoerd 
door de Heer H. J. v. d. Broek, direc
teur. van de W ereldomroep, die in het 
kort het ontstaan van deze groetendiCIIlst 

Het waren nog e'llige he1en van de 
Arabische-, de Spaanse-, de Zuid-Afri
kaanse. en de lndor.esi·sche omroep die 
ieder in hun eigen taal de \Vereld
omroep gelukwensten met dit 500e 
Schip. 

Voldaan over het gebodene, keerden 
de aanwezigen huiswaarts. 

Mr. J.A.G. ]onckkeer biedt rle heer Kal een cadeau aan. Zittend van links naar reclus: de 
hecr ]. v.d. Broek, direoteur Wereldomroep, Mevr· Hobma, de heer Roering en Mevr. Bakker. 

·-k -~; · 
- vftt 



Scheepsruimte. 

Hoewel de scheepswerven in ons land 
emstig te lijdem hebben van een tekort 
aan personeel en de produktie dienten· 
gevolge beneden ·de capaciteit blijft, 
hebbcn de scheepsbouwcrs door ratio
nalisatie en mechanisatie het Neder
landse aandeel in de wereldscheep.>· 
bouw in het derde kwar.taal ,·an dit jaar 
nog iets 'kunnen opvocre•n. Op de wer
ven hier te laude werd eind September 
gebouwd aan 175 schepen met eoo ge
zamenlijke inhoud van 610.067 b.r.t. 
tegen 179 schepen met 583.560 b.r.t. per 
eind Juni, waardoor het percentage van 
het wereldtotaal van 8.08 toenam tot 
8.19 en de vijfde plaats op de ranglijst 
van scheepsbo.uwende landoo behouden 
bleef. De Ieiding blijft voorshands on
hetwist in Britse handen, maar. de voor
sprong is weer wat kleiner geworden, 
doordat de onderhanden zijnde tonnage 
in Engeland mi•nder s tcrk toenam dan 
in Japan. Over -de gehele wereld waren 
op 30 September volgens de statistiek 
van Lloyd's Register 33 schepen minder 
in aanhouw -dan, drie maanden tevoren 

' maar tegelijkertijd is de onderhanden 
tonnage met 226.306 b.r .t. gestegen. 
T egenover 1534 sc'hepen met 7.223.004 
b.r.t. per eind Juni wordt thans a-ewerkt 

"' aan de houw van 1501 schepen met 
7.449.310 b.r.t. 

11 October j.l. was er weer een K PM. schip dat wertl opgeroepen ti_idens de ui/zend'ng 
, P.C-1. roept het schip van de week". Nu waren aanwezig famili eleden van het ms. 

, Camphuys"· 

Zeemijlen millionair. 

Wist u ·dat kapitein H. J. G. Sikkes 
ruim 308.000 zeemijlen als gezagvoerder 
en ruim 1.200.000 zeemijlen gedurenile 
zijn diensttijd bij de K. P.M. heeft 
afgelegd. 

Op rcceptie 

Nieuwjaarsdag· of een jubileum, 
Recepties zijn er altijd hij. 
V erloving, huwelijk of benoeming, 
Steed<; weer staan we in de rij .. . 
H and jes geven, even Ia chen, 

D e heer Weitzel k rijgt een aquarel amrgeboden. (foto's ].li.C. 'Vermeulen)-

,V rouwtje, zit m'n das wei goed ?" 
,Mannie, kijk 'us lioe m'n haar zit. 
Is m'n jurk zoals het moet!" 
, Kijk, daar h eb je meneer Dinges, 
Die is er ook altijd weer ...... .. . " 
, Mevrouw Stekel wordt heus clikker, 
Eet heslist zoveel te mecr !" 

* 
Neem een splitje, of een borrel, 
Biertje, crushje:, of wat k aas. 
,,Kijk eens wie daar op o·ns afkomt, 
Mondje didht, dat i~ m'n haas !" 
Eerst een praa tje, dan een slokje, 
Oei, wat is het drukkend hier . .. 
' k Wou dat ik m'n j asje kwijt was, 
'k Krijg het warm, komt van dat hier. 
W eet U wat ik nou zou will en ? 
't Komt misschien wei niet te pas : 
Rustig in m'n shorts te komen, 
Zonder das en zonder jas ! 

Oscar. 
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De oplossing van het gekruist kruis· 
woordraadsel, dat in het October-nu.m· 
mer van ,de Uitlaat" was opgenomen, 
luidt als volgt; 1 - 6. lap ; 1 - 8 Laren; 
2-11 portiek; 2-9 Polen; 3-8 ha
len; 3 --;-10 hopen; 4-9 nopen; 4-14 
nergens; 5- 10 toren; 5-7 tor; 6 -
12 priem; 7 ·-13 reeel; 11-16 kolen; 
12 -15 malen; 13 -18loten; 14-17. 
satan ; 15-20. nooit; 16 - 19. noord: 
17 -- 22. neg en; 18 - 21. nagel; 19 -
29. dertien; 20-26. teren; 21-27. 
leest; 22-31. niemand; 23-28. klier; 
23 - 30. koker; 24 - 29. koken; 24 -
31. koord; 25 - 30. stoer; 25 - 32. 
slaan; 26-28. nor; 27-32. ton. 

·Binnenfiguur: 1-12. portret; 2-
5. kom; 2--8. Karel; 3-7. baret; 3-
6. bek; 4--9. v-ertrek; 5 - 11. merel; 
6 -- 10. kerel; 7 - 10. tel ; 8 - 11. lei. 

Vele goede <~plossingen kwamen weer 
bij ons binnen. 

De prijs van Rp. 25,- gaat naar Mej. 
M. F. Borreman verpleegster van het 
ziekenhuis Petamburan. 

De prijs van Rp. 15,- gaat naar de 
heer S. B. Ferdinandus Loc. employe 
van de Afd. Secretarie HI(. 

En de prijs van Rp. 10,- is gewonnen 
door de heer G. A. Bol Loc. employe 
van de Afd. CM3/ Agt./HK. 

* In dit nummer plaatsen we in verband 
met ~e feestdagen eoo groot kruis
woordraadsel. En evenals verleden jaar 
hebben wij ge.meend om voor de goede 
oplossers van deze grote puzzle een eer.ste 
prijs van Rp. 50,-, een tweede prijs 
van Rp. 30,- en een derde prijs van 
Rp. 20,- te moeten uitloven. 

Tevens krijgt u wat meer tijd en moe
ten de oplossingen uiterlijk 30 Fehr.uari 
a.s. in ons bezit zijn. 

Voor inzenders gelden de volgende voor· 
waarden: ~ , ! ~ 1 i ! l 
1. lnzendingen, welke ·dniidelijk van namn en 

adres zijn voorzien, te richten aan: 
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De redactie van ,;de Uitlaat" 
p/a K.P.M. 
Medan Merdekn Timur 5 
Djakarta 

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

3. Voor juiste inzendingen zijn 3 geldprijzen 
heschikbaar gesteld: 
1 pl'ijs van Rp. 25,-
1 , , Rp. 15,-
1 , , Rp. 10,-
Bij meerdere goede oplossing~n beslist het 
[ot. 

4. Over oplossingen en/of toekenn'ng der 
prijzen kan NIET worden gecorreopon· 
deerd. 

* 
In dit nummer plaatsen wij tevens 

oen ander soort puzzle: 

Van vijf componisten hebben we de 
letters van hun naam omgezet en evenzo 
hehben we gedaan met een van hun 
composities. Naast elkaar staan du:> 
componist en eompositie. Probeert U 
ze te vinden. 
1 : Vhbntoeee 
2: Nhcpio 
3: Bhctsreu 
4: Narwge 
5: Razmto 

tmndnhcssnoaoeit-
nncsrtuoe 
t!hndvieoooo 
glhrnneio 
ltvtdfroeuei 

We stellen voor de goede oplossers 
van deze puzzle een prijs van Rp. 25,
beschikbaar. Oplossingen moeten ons 
uiterlijk 30 Fehruari a.s. hehhen bereikt. 
Op de enveloppe zet u in de linker
hovenhoek: componisten. 

VAN LINKS NAAR RECHTS: 

1 eenhoevig dier - 5 stad in N. Bra
bant - 9 Russische maat - 14 vrucht 
- 18 vernis- 19 slot - 21 voordeel - .. 
22 zintuig - 23 lengtemaat - 25 deel 
van een land - 27 deel v. ambtsgewaarl 
- 29 met kleine gaatjes - 31 lengte
maat - 32 god in- 34 verharde lmid -
35 maeht - 37 pleizier - 38 schaap-
39 schoon - 41 uiLgave- 42 kleJin~
stuk - 43 bakje - 45 voertuig - 4o 
veelhoevig dier - 47 hijwoord - 4'.1 
vaas - 50 roofdier.- 52 vlaktemaat-
53 verdedigi'llgsmiddel - 55 aanle!;· 
plaats - 57 hoot - 58 rnaand - oi 
groet - 62 gewicht - 64 ogenhlik -
65 roLd voorwerp - 66 pers. vnw. --· 
68 Eng. drank - 69 vervalser - 72 pl. in 
het Gooi - 74 morgensignaal - 76 
vaartuig - 78 bovenste dakrand -
79 rijtuig - 80 zin - 84 soort stof -
86 vis-87 deelv.h.liehaam- 90 riv. 
in Fran:krijk - 92 stierenvechter- 9:'. 
deel v. h. lichaam - 95 paard - 97 
zwart gesteente - 98 vlies - 99 model 
·- 101 ten bedrage van - 103 bewijs 
vtl•n opslag -- 105 kramp v. h. middel
rif - 107 licht breekhaar -- 108 achter 
- 109 k]edingstuk - 111 vervoermid
del - 112 richting - 114 gang - 113 
tuimeling - 116 mop ·- llH maanstand 
- 119 deel v. h. gelaat - 120 boom 
122 heden - 123 beknopt - - 124 W. 
Ind. eila'lld - 126 betaalmiddel - 1~7 
opgegeven werk - - 129 afkerig - 131 
pers. vnw. - 132 noot- 134 soort stof 
·- 137 nakomeling - 140 beleid- 142 
vogel - 146 land in Azie - 148 gods
dienst - 150 register. - 151 vr. munt 
- 152 soort onderwijs - 15a ambtsge
waad - 155 aanwijz. vnw. - 156 klank 
- 157 korting - 159 vulkanisch ge· 
steente - 161 verbinding - 162 i. h . 
jaar der wer.eld - 163 geestdrift -
165 vreemde mu'llt- 167 insnijding --
169 officier- 170 zaeht- 171 moe-
173 vis -174 tocht - 176 teken- 17~ 

vorst der duivelen - 180 rustteken -
182 per.soon - 183 in het vervolg -
185 boze geest - 188 groot ongeluk 
- 190 ingetogen - 191 haard - 193 
vak in een kluis - 195 vorstin - 198 
nauwe straat - 200 voetverzorger -
203 pl. in Gelderland - 204 voertuig 
- 205 stoot - 206 deel van een voer· 
tuig - 208 noot - 209 kloosterzuster 
- 210 har.drijder - 213 stad in ltali1~ 
-- 214 bevestigingsmiddel - 216 roos-
vormige versiering - 218 voorzetsel -
219 plooisel -220 streling-221 wrong 
- 222 soort hcige hoed - 224 antwoord 
betaald - 226 vogeleigensehap - 228 
verbinding - 229 zeer zacht (muz.) -
231 hoofd-delksel -234 prul-235 roof· 
vogel- 237 veldvrucht - 239 getroffen 
- 241 maat - 242 klaar - 243 vorst 



- 245 lJCngelsnoer - 246 aard - 248 
pond -.: 249 struik - 250 deel v. h . 
Iichaam - 252 edelknaap -253 vreem
de munt - 255 Oink - 256 sein - 257 
hoofddeksel - 258 rivier in Italic. 

VAN BOVEN NAAR BE~EDEX: 

1 stellig - 2 bladzUclc - 3 vlng -
4 diploma - 5 nabootsing v. e. ,mens ·-
6 oevergewas - 7 bouwland - 8 cle 
dato - 10 Iaag water - 11 vlug '-- 12 
kurk - 13 kleur - 14 pin - 15 kleur - -
16 voer.tuig - 17 Germ. godheid -
20 hoofdde'ksel - 24 afgemat- 26 her·
kauwer - 27 mand - 28 ventilator -
30 vroeger - 31 op welke wUze - 33 
eenvoudig - 35 boot - 36 Eng. in
houdsmaat - -38 bUwoord - 40 on t
kenning - 42 trots - 44 moeras --
46 pl. in N. Brabant - 48 voegwoorrl 
- 49 klein kind - 51 heilige - 52 
water in N. Brabant - 53 luchtig gebak 
- - 54 gravin van Holland - 56 geest
drift - 57 gierigaard - 59 zijriv v. d. 
Rijn - 60 pl. in Gmningen - 62 steek 
- 63 maaltijd - 66 hetzelfde - 67 
door twee deelbaar - 70 waterstand -
7l vocht - 73 wenteling - 74 vrouw 
v. Aegir - 75 verlaagde toon - 77 
kleurstof - 79 graan - 81 !!lOOt - 8~ 
plaaggeest - 83 handigheid- 85 tocht 
- 86 bovenste deel - 87 kleverige stof 
- 88 een der ledematen - 89 officier 
- 91 ontkenn.ing - 93 verwachti!llg -
<>4 langzaam (muz.) - 96 Rom. keizer 
- 99 dame - 100 stopplaats - 102 
droog - 104 jong dier - 105 huisdier 
- 106 vervallen huis - 107 hewijs van 
hetaling - 108 grappenmaker - llO 
betaalplaats - 112 vochtig koud -
ll3 groente - 115 roofdier - 117 fa
milielid - ll9 grauwe erwt - 121 
bloeiwijze- 123 vreemde munt - 125 
h ak we1-ktuig - 126 gesteente - 128 
waterka,n - 130 bevelhehher - 133 
mythoi. koning - 134 ton - 135 voor
zetsel - 136 gehechtheid - 138 }evens
loop - 139 drinkger.eid - 140 losse 
naad - 141 vogel - 142 karig - 143 
noot - 144 soort stof - 145 phann. 
praeparaat - 147 mannelijk dier - 149 
oesternet - 152 gedwee - 154 bitter
heid - 156 Aziaat - 158 berziening 
-- 160 godheid - 163 onfris - 164 
insluiting - 166 vis - 168 met recht
matige trots - 170 onbep. vnw. - 172 
deel v. e. dag - 173 slaapplaats - 175 
groente - 176 pers. vnw. - 177 voet
punt - 179 kaartspel - 181 i. h. jaar 
der wer.eld - 182 h amer - 183 verhond 
- 184 metaal - 186 gr ap - 187 pl. in 
Gelderla!lld- 189 plaat - 190 zoon -
191 gedorste h almen, 192 hedehuis -
194 tcr inzage - 196 familielid - 197 
g-odendrank - 198 triest - 199 lawaai 
- 201 weegtoestel - 202 maat- 205 
koud deel der aarde - 207 Europ. 

Copyright ,Dcnksport" 

rivier -211 eikenschm\S - 212 reg. reg
Iement - 213 inhoudsmaat - 215 noot 

· • :· 1:f • - 216 eerwaardige heer - 217 hoven
dien - 222 tOO!ll - 223 gr.oente - 224 
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Z1E1E1DI~N1K1E1r 
,'n Hari'llkie meheir?" 
,,Jao." 
,Ze .binne faan ." 
,Mot ':k maor afwachte." 
,,'n Uitje '(" 
,Mircie, 'k hou niet fan rauwkost 
,N ou, de meiste 'klar.nte houwe ·fan. 

'n uitje bij d'r haoring." 
"Dan binne 't geen goeje haoringeters." 

Wic heeft er nu gelijk, de man clie 
gecn ni lust bij zijn haring of al die 
honderclcn, die geen haring lusten 
zonder ui? 

Over smaa·k valt IDU eenmaal.niet tc 
twistcn. 

Maar ik g:eloof, dat de werkelijke 
fijnproever geen ui neemt bij z'n ha· 
r ing, 'n fijnproever van , 'n oude klar:e" 
moet er geen klont of elixer in hehhen. 

Zeker, een uitje bij eem. haring smaakt 
wel. 

Maar de ui maakt het moeilijker te 
onderscbeiden wat eerste klas baring is 
en daar gaat het hij de haringkenner 
toch om. 

Daar we het nu toch over hari'llg he b. 
ben, kan er een ,haringpraatje" van 
gemaakt worden. 

Bij groentewinkels ziet men vaak op 
de ramen of op een bord s taan: ,Han
del in groenten en fmit". Bij de kaas
boer staat : ,Handel in boter en kaas". 
Uit deze aankondiging blijkt, dat er eoo 
verschH is tussen groente en fruit of in 
het tweede geval, dat boter. geen kaas is. 

Maar veronderstel eens dat er zou 
staan: , Hanrlel h1 pruimoo en fruit". 
Dit zon natuurl~jk dwaas zijn, omdat 
pruimen fruit zijn. 

Men kan Jus volstaan met het op
schrift: ,Handel in fruit". 

Maar men durft met een gerust ge
weten op r.amen of borden t e annon
ceren: ,,Handel in haring en vis". Is 
dns de haring geon vis? 

We we ten wei beter. 
Maar l1et verschil op elk gehied met 

de overige vis is wei zo in het oog lopend, 
dat h et opschrift: , Handel in baring en 
vis" niet eens opvalt en zonder kritiek 
aanvnard wordt. 

In welke opzichte.n onderscbeidt de 
haring zich nu van de overige vissen? 

Ten eerste kan de haring na ,gekaakt" 
te z~jn, binnen enige dagen ,rauw" 
worden gegeten. Dit is een vrun onze 
grootste leklkernijen. Niet in ieder land 
wordt deze manier van harilllgeten ge
apprecieerd. De Engelsen hebben ons 
wei eens ,cannibals" (ka'Illlibalen) 
genoemd, omdat wij de haringen r.auw 
opeten. Misschien hebben ze daarover 
tegoowoordig een andere opvatting. 
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Ten tweede komt de haring voor in 
ontzagHjke grote scholen. De vrucht
baarheid van de haring is zo groot, da t 
als aile harin'geier.en tot 001twikkeling 
zouden komen, er binnenkort in de 
Noordzee geen plaat-s meer voor cle 
nakomelingen zou zijn. 

In totale aanvoere.n van vis overtreft 
de aanvoer van baring dan ook aile 
andere vissem. te·zamen. Bij de aanvoer 
van vis in on's land in het jaar 1947 was 
de gewichtsverhouding van hadng tot 

• alle andere vissen als 3 : l. 
Ten derde bestaan er een groot aan· 

tal haringrassen. Niet aileen verschillcn 
deze rassen in lichaamsbouw, maar ook 
verschillen zij wat de tijden van voort
planting betreft. · 

Er: zou over de levensv.rijze van de 
haring heel wat geschrevoo kunnen 
worden, maar dat zou ons te ver voeren. 

In l1et kort kan men op de Noordzee 
' twee grote hoofdgroepen onderschci
doo: de ,voorjaarsbaring" en de , na-
jaarsharing". · 

De eerste groep plant zich in de lente 
de tweede iiD de berfst voort. 

Onder de eerste groep vielen ·de zg. 
Zuiderzeeharing. Na de afsluiting van 
de Zuiderzee is deze groep voor ons van 
·weinig belang geworden. 

Voor onze visserij zijn van belang 
twee rassen va'll herfstharingen: n.I. de 
baring die in de Noordelijke Noorilzee 
in grote getale voorkomt en wei , DO!!:· 
gesbankharing" wordt genoemd en clP 
haring van de Znidelijke Noordzc~, de 
ZOI!enaamde , Kanaalharing". 

Jonge haring noemt men ,zeebliek". 
Ze worden hoofdzakelUk in de nabij
lJeid van de kusten en in riviermonden 
aangetroffen. 

Op de W addenzee en de riviermonclen 
treft men ze dikwijls aan tezamen met 
sprot. Tussen twee haakjes, de Aprot 
worch ook wei ,,schardijn" genoemcl. 
En daar. m en in sommi~re delen van om 
land de ,W' als ,ie" nit.spreekt, maakt 
men van ,schardijn" ,sehardien" en no!! 
een klein s tapje en men heeft ,sardien". 
Va'lldaar dat men dikwijls vun de visser
man boort: ,.Ret was er dik van sar· 
dien". Dit is fo·ut, want sardines komen 
op orrze visgr001clen niet voor. 

De voll!roeide harinf!:en, die nog njet 
,(!;eslacbtsrijp zijn, noemt men ,maatjes
haring". Als de hom of ikuit groter 
worJt, dar.n spreekt men van ,volle 
haring". Is de haring geheel rijp, dan 
sprcekt. men van ,kuitzieke" haring. 

Is de harilllg zijn hom of kuit kwijt, 
dan wordt hij ,ijle haring" genoemd. 
De vissers spreken van ,,iele haring". 
He.t beestje is dan erg mager en sl ap . 
Om terug te keroo tot 't baringstalletje. 

' Val is nu 't beroemde ,zeebanket?" 
Dat is de haring van de Noordel~jke 

Noordzee en wei de ,maatjesharing". 
In Mei of Juni scbolen deze samen ter 

hoogte van de Shetlandse eilanden en 
trekken la!Ilgs de Schotse- en Enge1se 
kust om de Zuid. Tege.n het eind van 
September h ereiken ze de Doggei1Sbank. 
Gedurende deze trek zijn ze ,vol" en 
later ,kuitziek" gewordoo. 

Wil men dus van dit ras de ,maatjes" 
vange.n, dan zal dit in bet voorjaar of 
in de zomer moe ten gebeuren. V roeger 
was het de gewoO'llte om niet voor de 
langste dag van het jaar op deze baring 
te vissen. De ervaring had uitgemaakt, 
dat deze dan het best was. Zoals ik 
reeds hierboven opmerkte, kan er over 
de levenswijze van de haring heel wat 
geschr.even worden. Dit is ook het ge· 
val over de verschillende soorten en ras
sen. W aar het hier over ging, was de 
haring van bet stalletje. En daar dit 
artikeltje niet voor vaklui, maar uit
sluitend voor ,.niet vaklui haringeter.s" 
is geschreven, heb ik het zo beknopt 
mogelijk gelaten. \,Binnenscheepvaart") 
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Jndien deze gebieden de nodi ge outil
lage krijgen ( toegangs- em recreatie~ 
wegen, hotel- en andere logiesaccommo
d.atie, jachthavens en zwemgelegenhe
clem), Oan zullen zij niet alleen VOOl' 
randstad Holland, maar tevens voor de 
driehoek Antwerpen-Gent-Brussel en 
het Roergebied - tezamen telloo deze 
bevol'kingsagglomeraten 15 miljoen in
woners - een 'Zeer belangrijk recreatie
cemtmm worden. 

Ze'ker is da t dit gebied, met zijn grootte 
van 60 bij 60 'km, dat wordt doorsneden 
door vele kreken, rivieren en zeearmen, 
als watersportgebied eoo veelvoud zal 
trekken van bijv. de huidige Loo~
drechtse plassen, die slechts rond 50 km• 
beslaan. Welke recreatiecentr.a hier 
zullen ontstaan, zal slechts de toekomst 
kunnen leren. 

W ordt het Grevelingenbekken voor 
recreatie b estemd, dan zal dit volgens 
berekeningen van ir. La'llge (van de 
provinciale planologische .dienst van 
Zuid-Holl81Dd) bij volledige outillage 
niet minder dan 600.000 dagbezoekers, 
100.000 va'kantiegangers en 10.000 vaar
tuiget.n 'knnnen herbergen. 

Ontwikikelt o e massarecreatie in het 
Deltagebied zich in deze richting, dan 
zal dit ongetwijfeld zijn invloed hebben 
op he t geestelijk klimaat van de huidige 
landelijke hevolking. Ir. Maris achtte 
het een geluJcldge omstandigheid, dat 
het dan onollltkoomhare aanpassings· 
proces zich 'Zeer geleidelijk zal kunnen 
voltrekken, omdat h et ontstaan Valll het 
r ecreatieg:ebied ve1e tientallen jaren za1 
ver gen . 



':}rie~e werven 

bouwen weer 

Bet water dat in het verleden zo'n 
belangrijke rol speelde bij de ontwik
keling van Friesland, blijkt de provin
cie opnieuw grote mogelijkheden te 
hieden in h et kader van het economisch 
leven in dit gewest. In Friesirund keert 
momenteel iets terug van de glorie nit 
de tijd, toen nog tientallen comman
deurs op de walvisvaart uit dit gewest 
kwamen, toen er zoveel kapiteins uit 
Friesland de zeeen hevoeren, dat een 
Engelse kapitein eens tegen een collega 
zei: Schiermoll'nikoog moet een enorm 
grote stad zijn, want ik ontmoette deze 
week wei tien kapiteins uit die plaats. 
De nieuwe Friese kanalen, die na de 
oorlog gereed kwamen, hlijken thans 
grote perspectieven te bieden voor het 
inhaien van een achtel1Stand, die er. ten 
aanzien van ·de scheepvaart is ontstaan. 
In ettelijke plaatsen zijn in ·de afgelo
pen jaren nieuwe scheepswerven verre
zen, er ozijn al enkele kustvaartrederijen 
in Heerenveen, Leeuwarden en in Har
lingen, terwijl' in laatstgenoemde plaats 
plannen hestaan tot het stichten van 
een school voor. de kustvaart. 

Vroeger k ende het Friese gewest een 
aanzienlijke hinnenvaart die werd he
oefend met kleine schepem, een vloot 
vormend van een paar duizend stuk8, 
waarmee voornamelijk turf, zand en 
landhouwprodukten werden vervoerd. 
H et waren hijna zonder uitzondering 
houten schep en, die na omstreeks der.tig 
jaar waren verrot. Dat hracht met zich, 
dater rond 1880 een paar honderd wer
ven in Friesland waren. Rond 1900 
kwam er een grote verandering. De 
SCbepen Werden groter (tot dertig a 
veertig ton) en men ging over op ijzer
houw. De .scheepshouwers konden de 
vrij snelle omschakelilng niet hijbenen 
en tientallen werven werden opgeheven. 
W el werden er nog vele schepen ver.
groot, door er een middenstuk tussen 
te houwen, t ot veertig a vijftig ton, maar 
de concurrentie iln de jaren dertig 
hracht nieuwe klappen met zich mee, 
in een heperkt gehied wer.den weliswaar 
de kanaalrechten verlaagd voor schepen 
tot omstreeks veertig of vijftig ton, doch 
dat was tevens een rem voor de houw 
van grotere vaartuigen. Terwijl iJn. Fries
land bet autoverkeer de hilllnenscheep
vaart en vele werven -z;o ongeveer de 
genadeslag gaf, ~ing men in Groningen 
coasterwerven stichten en pas enkele 
jarem geleden ging Friesland dit voor
heei'd volgen. In Makkum werd een 
grote werf gesticht nit een klein hedrijf 
dat zich steeds meer heeft uitgehreid 
en waar nu zelfs reeds een schip van 
2300 ton - het grootste ooit in het 

Ooze manndelijkse ioto•11rijsvraag 

Hiernaast staat de oplos
s'ing van de foto-puzzle welke 
in het Octoher-nu.mmer was 
opgenomen: vlechtwerk voor 
gewapend heton. 

Prijswinner is deze keer 
de heer R. Donkers van de 
Af d. V ervoer HK, die dus 
de prijs van Rp. 15,
heeft gewonnen. 

* 
Ziet u wat nevenstaande 

foto voorstelt? Bekijkt u de 
foto maar eens goed en als 
u h et weet zend .dan uw 
oplossing in aan: de Redac
tie van ,,de Uitlaat"- p/ a 
n .v. K.P.M . ..._ Medan Mer
deka Timur 5 - Djakarta. 
In de link•erbovenhoek van 
de envelop zet u: foto
puzzle. 

Uiterste datum van inzen
ding : 20 J anuari a.s. Maar 
weer veel succes toegewenst! 

I 

~------_) 
noorden gehouwd - op stapel staat. In 
Bergum en Kootstertille kwamen coas
terwerven, filialen vari hestaande wer
ven in Groningen en IJmuiden. In 
Franeker is een nieuwe werf voor kust
vaartnigen, evenals in Lemmer. Fries
land hlijkt nu, zoals gezegd, voor de 
stichting van dergelijke werven grote 
mogelijkheden te bieden, zowel aan de 
IJsselmeerkust, in verband waarmee 
ook al aan Staveren en Hindeiopen is 
gedacht, als aan de kanalen, die zijn 
:uitgemst met zeer. hrede heweeghare 
hruggen; in verhand m et het feit, d at 
de coasters steeds groter worden, is men 
in Friesland .aan een rapport hezig over 
de uitdieping van de kanalen. Boven
dien hestaat er in Oost-Fdesland een 
nog altijtl voor de stichting va'll nieuwe 
hedrijven aantrekkelijk arheidsover
schot. Nederland heeft ruim 600 coas
ters, 200 wilde, 100 in lijndiensten eon 
300 in de provincie Groningen. Ieder 
jaar lopen er vijftig van stapel. E en 
verheugend teken is h et, dat het Friese 
aandeel m .de houw van kustvaarders 
met h et jaar groter wordt. 

Te Djakarta is op 24 September 
j.l. in de leeftijd van 4.9 j aar over
leden de heer 

S. L. Tan 

in Ieven gepensionneerd 3e werk
Luigkundige van onze maa-t
schappij. 

Hij rnste in vred'e 
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