


N die dagen nu verscheen er een besluit van keizer Augustus, om een volks

telling over heel de wereld te houden. Deze volkstelling had plaats, eer Quirinus

landvoogd van $yrie was. Allen gingen op reis, om zich aan te geven, ieder naar

zijn eigen stl!lld. En daar Jozef uit het huis en het geslacht van David was, vertrok

ook hij uit Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea nur de stad van David,

Betlehem geheeten, om zich aan te geven met Maria, zijn verloofde vrouw, die in

gezegende omstandigheden was. Terwijl ze daar waren, brak de tijd van haar

moederschap aan; ze baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken,

en legde Hem neer in een kribbe; want in het nachtverblijf was voor hen geen plaats.

Nu waren er herders in die streek, die in het open veld overnashtten en hun kudde

bewaakten. Eensklaps stond er voor hen een engel des Heeren, en de glorie des

Heeren omstraalde hen; een hevige vrees greep hen aan. Maar de engel sprak tot

hen: Vreest niet; want zie, ik verkondig u een groote vreugde, die voor het heele

volk is bestemd. Heden is u in de stad van David een Verlosser geboren, Christus

de Heer! Dit zal u het teeken zijn: ge zult een Kindje vinden, dat in doeken is ge-

wikkeld, en in een kribbe ligt. En plotseling was de engel door een hemel

sche legerschare omringd; ze loofden God, en zeiden: Glorie un

God in den hoogen, En vrede op aarde, Onder de

menschen van goeden wil I" (lukas 11 1-14).
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1-......
~gen, spelen en dansen voor hel Kinll vaA

Bethlehem.
onze woning zij vol van dit feest.. vol

van melodieën van pure hlijdschsp om het
Kerstgebeuren en doortrokken van de klare
gedachte van een herboren en hernieuwde
mensheid In Chrtstus.

VINCBNT ti NIJBHOLT

Adam en geschonden In hem door zijD
schending kon het siechts roepen naar een
mateloazc Liefde om verlossing en herstel.

En deze roep werd gehoord In Gods oor
schelp en de belofte van den Verlosser b&
roerde zijn denken en willen. En de onein
digheid van de Geest Gods besloot een
ongemeten Liefde te aanvaarden in de
lIChamelheid van een menselijk lichaam.

ZO kon in de nacht van de Menswording
een wereld In haar uiterste nood worden
herboren en hernieuwd, verheven door de
verlossing van een Godmensclijk Kind.

Moge het Kerstekind, nu een wereld uit
alle diepten vol van uiterste nood en el
lende om verlossing roept, de genaden van
de eerste zuivere Kerstnacht als een
plensregen uitgieten over de wereld, opdat
zij herboren en hernieuwd moge uItgroeien
en weldra moge staan in de volle pracht
van een schoon Christendom.

In deze zin stijge ons gebed op aJa een
vlucht klapwiekende witte duiven; want
het is nooit zó noodig geweest dat het
Kerstmis werd.

In bezinning op deze gedachten kunnen
wij onze vreugden rondom de geboorte van
het Christuskind ultbunding vieren In ~.I

en lied en dans.
In louter vreugde met onze kinderen

nodig
,

.zo

veranderlijk spel van mateloze vreuede en
peilloze liefde,

Maar ziet, het m)'sterie Is voltrokken en
de verwachting vervuld

Ik tflld uil de Eeuwigheid In de tijd, en
werd m~t de schamelheid van een dienst·
;rneçht bekleed, •

Ik ging van den Schepper in de Schep.
:ling en hE'l'Stelde deze, die mateloos ge.
lCbonden "as,

lk daalde af als God en deed den mena
\'erhe!(en, waarvan ik niemand schuldeloos
bevond.

Beseft ket wel, allerliefste broers en
zusters, Ik ben gekomen voor all. men·
schen in hun uiterste nood.

En tot allen klinkt mijn stem:
Broeders, ik heb U hartelijk liel.
Ik ben gekomen om de wereld te ver·

lossen en de mensheid te redden uit de
poel van haar ellende.

Dit iS voor alles mijn naam:
Verlosser en gezalfde des Heren.
Komt nu allen tot mij, die belast en beo

laden zijt. en vermoeId, ik zal \I verkwik
k~.

De geSChiedenis der mensheId wordt iJl
haar eerste bladzijden verlicht door de be
lofte van een VerlOflser. En Zó kon het
hoopvolle vertrouwen daarin al het te dro.
gen leed om het verloren paradijs lenigen
en verzachten.

Maar toen de tijden rijp waren van vol
heid en de verwachting volgroeide tot de
vervulling door de maagdelijke geboorte
van den Verlosser, toen WUI dit ook het
uur van bet herboren worden van dl
mensheid. Want in de nacht van de Ge
boorte van Onzen Heer, stelde Hij Zich t2I
Hoofd van een nieuwe mensheid en letdd
een nieuwe beschaving in.

Nu, tweeduizend jaar na de eerste n&êî"
"M KerstmlA. bewegen onze gedaehtL
zich als in een vreugdevol spe.! rondom dit
:-eheimvolle gebeuren. En ala een Iteed.t
kerend motief hindt ons altijd weer deze
klare gedachte: de afdeling Gods en de
verheffing "811 den mens, de hernieuwing
van de in Adam geschonden menBh~d eD
de ingang van de EeuWlg.-ongerepte G0d
heid tot het onze.

Het lulde verlangen naar den Ve.rlouer
\'an vierduizend jaren mensheid steeg op
uit de diepten van alle nood en ellende. Ge
loOnden aan het kwade door de keuu va.

•nooltnog•
lS

geweest
Het

DAT HET KERSTMIS WERD

"\
Want de orkawl ca" Act tIClTd"e goed
i.t IwyebrrlJ,;. 11 ~ de IItorm"" tul" de
haat tuiml"/en ct.'eT de wereld. Vol~
bloedeOl Ot:CT de tl4rcfe en het t.'OC1tt
da tt't'e"" cloeU "it ll.C1I \Ceg. Ko
ni"9C11 "tnan op tegMl ko""'uen en
de 't'or.!tcli duldea geert zelfde naam

"-7taIl8t zich.

De tekenen zijn er dat het Kind komt.
Hel trappelt van ongeduld, want het ziet
de droefheid kruien tot een dam van on
dooibaar verdriet. Hel hoort de roep van
vierduizend jaren geschonden mensheid
uil de diepten van haar ellenden en jam
mer en het luistert naar de kreet van
tweemaal duizend jaren christenheid hoog
uit boven een stuw van nood en lijden.

En de roep en kreet van een mensdom
in uiterste nood bundelen zich In de nacht
van de ontroerende geboorte van Onzen
Heer en verklankt zich In de zangen van
vreugde en blijheid der Engelen.

Luister, Luister daarom, met de oren
over de waterspiegel der ziel, dal het de
zuiverschone trilling van den Hemel schept.

Luister, hoe het Kind spreekt:
Uit de ~hoot der eeuwige omhelzing ben

ik gedaald.
Ik was in de gestalte van God en speelde

voor zijn Aanschijn een al41d, altijd on·

•

,



een Btoem Uit Jesse IS onttoken,
een steR Uit JacoB 0pCjeCjMn,
wie heert ben CjeuR beR ROOS CjeRoken
het RIJzen bezeR steR veRStMn 7

mIJn haRt wORbt bROer BIJ beze bl11Cjen:
een witte ROOS, een steR, een kmb;
Cjob beett zIJn beet met steRvetl11Cjen
boch VOOR zIJn vRebe zIJn ZIJ Btl11b

stechts kmcYRen zIen ben hemet open;
aUeen VOOR ZUiveRen van Cjeest
CjMt Cjob vannacht een kl11bJe koopen
en sneewt eR vRebe op bit reest.

PBPIJN

Hoewel de heeren dau We.! wat gewend
~'aren, heerscble er ruettemin een gedn1kte
stemming. Via geheime broDnen in Den
Haag was nl. het bericht binnengekomen,
dat de Dultschers na de Kerstdagen alle
weerbare mannen tusschen ] 7 en 40 jaar
zouden oproepen met als elndstatlon
Dultsehland. Dat ze daarbij niet zouden
terugdeinzen voor de meeat r1goreuze maat
regelen, badden de razzia's In Rotterdam
0119 wel be\1.-ezen. Het \\"&.1 dus zaak de be
voUdng zoo snel mogelijk te \\-aarschu\\-en
vla extra edities en ze daarbij van advIes
te dienen in de maatregelen, welke ze er
eventueel tegen kon nemen. Mij werd op
gedragen met andere illegale bladen con
tact op te nemen om een gelijkluidend
communiqué uit te geven, dat vanzelfspre
kend tot slagzin had "Niet. Melden!" Val
sche fonnulieren en stempels werden klaar·
gemaakt en als tragische bijzonderheid her_
inner Ik m·U onzen teekenaar, dIe sugges·
Ueve pamfletten ontwierp terwJ,j1 hij-wlst,
dat zijn zuster, die den vorIgen dag alti
t.opkoerierster gegrepen was, door den 870.
gemarteld werd om (egevens uit baar te
krUgen.

Dat was Eerste Kerstdag 194.4.

Eén jaar later.
Op Eerst.en Kerstdag 1945 stond Ik in

de gedeeltelijk verwoeste werkkamer van
HiUer in Berlijn. Als BMtiab Warcorres
pondent maakte ik een rela door Duitsch·
land en het lot voerde me precies een jaaT
later naar het vertrek, waar de bekend·
maklngen werden voorbereid, die mij een
jaar geleden onder hoogspanning gebracht
hadden.

Mijn gids had me even alleen gelaten,
als begreep bij, dat dit oogenbUjk voor mij
heel veel beteekende. En inderdaad het was
een van de meest lmponeerende gebeurte
nissen van mijn leven. Daar voe.lde ik fel·
telijk pa.s de ontspanning van alle door
stane angst en ellende der oorlogsjaren.
Daar besefie Ik pas goed, dat het uit W8JI

met bet ploertendom, dat zooveel ellende
over de wereld had gebracht Ook daar be.
serte ik, dat alle kwaad zIchzelve straft.

Terwtll Ik dit eens zoo protserige ge
bOuw verliet, zag Ik weer puin, puin, puin...

Duitschland bad zijn straf. Zwaarder kon
het niet.

Nu zal Ik dan Kerstmis In de tropen
vIeren temidden van velen, die begrijpen,
waarom 1k deze regell ~reven heb.

Het is ee:1 verscbrlkk1ng geweest, In deze
jaren geleefd te hebben, maar tegelijk een
voorrecht. Wij hebben het betrekkelijke
van alle dingen duidelijker gezien, ....iJ beb
ben recht tegen onrecht zien vechten, wij
hebben veel verloren en gewonnen, maar
bovenal ...... "..ij hebben geleerd, dat Kerst
mis onder alle omstandigheden blijft het
Goddelijke feest van Christus' geboorte.

Dat moge ona sterken.

ln 'u. was Ik Ulegaal. Niets bijzonders"
vooral wanne('r ik eerlijk bekennen moet,
dat ik L1s de dood was van al dat Illegale
gedoe. Maar je wUde toch lets stenen te
genover de terreur der Nazis en zoo had
ik tenslotte de leiding van een illegaal blad
voor m'n rekening gekregen.

Ik herinner me nog als den dag van
gisteren, dat ik op Een;Len Kerstdagoch
tcnd op m'n duikadres bericht kreeg van
een koerierster, dal me onmiddellijk op het
dlstricta·hoofdkwartler der B. S. ontbood.

k€Rst-VICjILI€ *)

het hooCjste Cjoeb IS 't aUeRBeste,
boch CjROOt kRakeet veRvutt het OOR
en mORc;en zl11Cjen WIJ 't abeste **)
misschIen met een CjasmaskeR VOOR.

Dit wordt bet derde Kerstfeest, dat ik
niet in huislIjken kring doorbreng. De
omstandigheden, waaronder ik deze boog
lijdage.o In 'f4 en '45 gevierd beb, zijn der·
mate contrastrijk geweest, dat Ik u deze
geachledenls niet wil onthouden.

DRIEMAAL
KERSTMIS

2

Jac.schReURs m.s.c.

'} Vtgllkl: OVerpeirw:bl,O
U) Ade"t. fidele,; komt 1at~ tqt' aanbidden.

Wapenbroeders
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Kerstmis, het feest van vernieuwing van de natuur, van d.
vernieuwing van het licht, over de vernieuwing van de mensch
held Is aangebroken. Ik wensch U allen toe, dat. dit feest ook
gevolgd mag worden door een jaar van yernlCluwlng, door een.
jaar van ordening, door een jaar van opbouw. Maar daartoe
moeten eerst de geesten gezuiverd worden van hun megenbaat,
hun afgunst en wantrouwen.

Laten wij hopen, dat het weinigje dat tot nu toe op dit ge
bied bereikt werd, zal
opgroeien en op
bloeien. Laten wij
hopen dat de wereld
opgaat in deze rich
Ung, zooals Christus
;let leerde.

Hoe gaarne zou tk
op dit Kerstfeest tot
U gekomen zijn met
kerstgeschenken. Hoe I
gaarne zoude Ik on
der den Kerstboom
voor U lets neerge
legd hebben wat Uw
llefste wenschen zou
vervullen: thuIsvaren,
demobilisatie, gezlns·
herecniging. Maar
hoezeer wij ook in
deze richting streven,
de toestand van het
oogenbllk gedoogt
niet dat Ik U deze
geschenken aanbied.

In deze lIChucl1tere
pogingen tot opbouw van een nieuwe gemeenschap alhier speelt
de Marine, speelt de gebeele Weermacht een zeer groote rol.
Thans Is deze voor een groot deel de rol van stok achter d.
deur, van rechtstreeksche beveiliging van de onder ona gezag
en onder onze verantwoordelijkheid staande gebieden. Laten wij
hopen, dat het niet noodlg zal blijken, de stok achter de deur
te voorschijn te balen.

Deze stok echter moet heel en ongebroken blijven. Want
slecbts deze vormt de waarborg voor recht en vellighe.ld, voor
opbouw, vrede en rechtvaardigheid.

Om deze macht bruikbaar te houden, kan Ik U niet deze kerst
geschenken aa.nbleden. In verbo.nd met de noodzakelijke en voort
durende paraatheid van deze macht is bet mij onmogelijk U dCZ41
geschenken aan te bieden. Wij trachten hier bet leven voor U
zoo goed mogelijk te maken, wlj trachten aan vele wenachen
tegemoet te komen, maar vóór alles moeten wij blijven en op
alles voorbereid-

Maar laat ons vertrouwen hebben in de toekomst, zoowel
voor ons eigen land, als voor Indlä en ook vertrouwen in de
toekomst voor ons zelf, een toekomst die, boe ook, met. het heil
van deze landen samenhangt.

En met bet uitspreken van dit vertrouwen wenFh Ik U allen
een prettlg en gezegend Kenrt.feest.

Vice--AdmiTa4J
O<munandanl der Zeemacht in Nedcrlandsch·lndië.

A. 8. Plnk6.

... Dichter bij elkaar • ..
dan ooit tevoren •..

-IC
Soldaten van bel Koninklijk NederlamAch Indische Leger, van

de Brigade Marlnfers en van de Koninklijke Landmacht.
Dit la het eerste Kerstfeest dat ik als Commandant temidden

van U vieren mag. Er .tijn vele redenen om mIJ bij dit Kerstteest
rijker en gelukkiger te voelen dan het vorige jaar.

Toen waren er In den kring van de Nederlandsche Strijd
krachten nog vele open plaatEen. Er waren cr toen wellswRs:r,
dle hJll eerste vrije Kerstfeest na zooveel jaren van onderdn.lk-

• klng en verbanning
nog !.buis konden
vieren, zij het met de
schaduw over deze
viering heen van een
mei naderend afllCheid
voor een verre reis
naar nleuwen atrijd.
Anderen \\--eer zaten
op lfalakka, popelencl
van verlangen om aan
te pakken, maar door
een griIllgen samen
loop van omstandlg~

heden tijdelijk ge·
strand, dicht bij het
eind van de reis. En
nog zoovelen rAten in
atgelej'eD oorden in
Siam, de Phlllppijnen,
Awtrallë en zoovele
andere streken, res

VOD slerk nrtrollWlllI op God. op 0!1DK~ . . tanten van een door
'apansche barba.arschheld gehavend leger, wel verstrooid en ver
zwakt, maar nochtans bl!reld, om dadelijk weer te dienen.

In den loop van dit jaar zijn de gelederen gesloten. Zoowel
letterlijk als figuurlijk. OpoUeringsgez.l.r:r.dheid, sterke lotsverboo.
denheld en de voortdurende bereidheid om te dienen met Inzet
van het leven hebben langvergeten waarden in ons wakker ge.
roepen en ons als Wapenbroeders dichter bij elkaar gebracht dan
ooit tevoren.

Als Ik thans rondkijk in onzen kring, zie tk vele gezichten,
boor ik vele namen van mannen, die daden hebben verricht,
waarop niet dit Leger alleen, maar heel ons Volk trotsch kan
zijh. Die bet tot een voorrecht en een eer maken, In deze mllitaJ.re
samenleving te zijn.

Het is een. groote lamllle. Zij strekt zich uit van Sabang tot.
Merauke, van Tangerang tot Blak. Toch is het een kleine kring.
omdat wij schouder aan schouder staan. En in dezen kring
brandt een belder licht: van sterk vertrouwen op God, op onU
Koningin, op onze eigen kracht, een vertrouwen, dat ons in dezen
moeUljken tijd bij de ultvoertng van onze taak dagt!lljks moet
leiden en tot steun zijn.

Mijn gedachten gaan op dit oogenbUk in bet bijzonder uit naar
onze Wapenbroeders, die ongeweten bet vorige Jaar hun laatste
Kerstfeest vierden, naar de Jongens in de z.Iekenhulzen en vel~

hospitaaltjes die niet de gezondheid bez.ltten om volop van een ge·
lukkig Kerstfeest te genieten, naar de families in Holland en in
lndll!, waar in den kring om den Kerstboom Mn of meer plaatsen
open zijn, maar waar tOCh ongetwijfed een dapper en opgewekt
Kreatfeest. gevier wordt. Naar onze jongens in den perimeter, die
de scbamelste feestvreugde missen en op wacht en patrouille In
den meest letterlIjken zijn voor een donkeren Kerstnacht staan.

In dezen toch vind Ik het sterkst uitgesproken de bereidheid
om te dienen, om op te offClren, die de diepe grondgedachte vormt
van bet Kerstleeat, dat Immers Zijn ontstaan en onvergelijkelijke
waarde te danken heeft aan de Bereidheid van. Eén om Zich te
offeren voor allen.

Het ia deze bereidheid van U allen, die mij In dit jaar telkens
en telkens weer diep gelroCfen heert, die mij dit rijke Kerstfeest
verschaft in den grootsten vriendenkring, dien Ik ooit gehad heb.

Ik zal dit Kerstfeest nooit vergeten. Ik hoop dat bet herinne
ringsbecld van dit Kersl.!eest ook bij U nimmer mag verflauwen.
Omdat ons Volk de bereidheid om. te strijden voor hetgeen recht
en plicht Is, altijd noodlg hebben zal. Want waar bet recht aan
onze zijde staat, daar Is God met ons.

In deze overtuiging, Wapenbroeders, weMeh Ik U uit den
(rOnd van mijn bart een zalig Kerstfeest.

Luitenal\t·Gefl6Taal S. H. SPOOR,
OommandaJlt tIC,. h.t Leger tn Indtl.

WaponbroedOl"



•

•

Een groot man onderzoekt dchzeJf,
de kleinget:BtigfJ onderzoekt atlden:n.

(Chin. BprCf'kwoord).

ook 5anoesi te pakken LUitenant Inu ka
riteinl Vennik, die thana de algemeene
leiding op zich genomen heert. stelt uiter
aard de grootste belangstelling tn den ge
"angen genomen vorst van BaRe. Ik vind
Sa si, die zich aan mij n)orstelt a1B 001-

dcrop. Haar moeder ""U reeds eerder,
tijdens de Japansche bezetting overleden en
andere famllle was er niet.

Dit 111 een stukje uit het leven van blank
en hruln, in een tijd, dat aan belde kanten
op Java en Sumatra nog te veel zijn die
meenen, dat zij elkaar slechts moeten ver·
delgen, Aan deze dwalers Is dit opgedragen,

J, K08ak.

lega, intere83B.nter. Propagandlst-tentara,
noemt hij zich en Ik verbeter hem: leger
voorllchtingsman, Manr als hij zijn verhaal
gedaan heeft, heb ik daar spijt van, Zijn
eigen woorden: " ....tegen mijn over
tuiging In, heb ik de bevolking van deze
kampongs overgehaald hun prauwen en
netten, hun haardsteden te verlaten, liever
dan zonder ,·orm van proces afgeslacht te
worden door de Ncderlandsche soldaten;
ik deed ze g-eloo\'en, dat zij beter deden
sago tc kloppen voor de \'erzetspartij, of·
schoon ik wist dat het zinneloos was.. Maar
dan, ik was mijn eigen leven niet zeker".
..En dat leven, 5anoesl, Is belangrijker, dan
de levens van Uentallen die in de laatste
weken omgekomen zijn van hon(er en el
lende? Hoe komt hilt, SllDoesl, dat jij er
zoo doorvoed uitziet, evenals je bentengge
nooten, terwijl jullie gedwongen aago-
kloppers " Nu begrijp ik den ~-te-
venslanger. Ik heb er genoeg ,'M voor van·
daag. "Sanoes1 jij bent een propagandist.
Ga je avondgebed doen. Morgen praten wij
vllrder"' .

Zijn commandant had mij, voor de ex
peditie aanving, verteld, dat Brouwers'
vrouwen kinderen op Java hct slachtoffer
waren geworden van den waanzinnigen
hnat in de laatste maanden van '4.5. Hij
heeft een 4-jarlg meisje geadopteerd. LUy~

Wij vonden haar In een verlaten kampong,
oij Lclewawoe, het lijk van haar vader ver--

~- ......-

vier maande.n geleden heweh niet). De beel
den van vele jaren geleden volgen elkaar op
in het tempo van een jeep over een auto
strada en daarom dringt de inhoud van het
dictee manr langzaam tot me door, Maar het
dringt tot me door en Ik word er onpas
selijk van, Immers, er staat niet: "Tjoet
All mag vandaag met broer Daoed mee
naar den kcudeh", maar...... het Is een
compleet verslag van een vergadering.
Geen vergadering van de schoolvoetbalclub:
die :zaJ toch nooit bijdragen geëLscht heb
ben van 60 Kg. rijst. een karbouw en 100
manden geklopte sago...... De presenUe
lijst Is, zooal.ll later blijkt, niet eens
gefingeerd...... Wij spoorden op en ar
resteerden het volledige bestuur,

Na een n!l.Chtrnarsch door ~ stinkend
sago-moeras treffen we de eerste men·
schen aan. Onze Menac!oneezen weten
eigenlijk met zichzelf geen raad, als op de
sommatie van Brouwers drie skeletten naar
buiten atromp<.'len: een oude heer, zijn
vrouw, bIlnd en vol schurft van ondervoe
ding, aan haar slappe borst een kind, te
ziek om te kunnen huilen. De oude heer,
een Boeginees, is niet van mij at te slaan:
hij Is exdwangarbelder, een moordenaar die
levenslang, later graUe kreeg. :Mijn moeder
riep mlj nooit naar binnen, als Ik, op het
pleintje naaat ons huiJl' een praatje maak
te met de cornaka van :Manis en Enong,
de olifanten, de bulldozers, de tractors,
de weapon-carrien en de trucks waren van
het detachement; die cornaks waren
dwangarbeldcn en mijn broer vertelde mij
op een avond, dat zij moordenaars waren,
maar dat de moordenaars onder de dwang
arbeiders Doolt meer gevaarlijk waren.
Daarom word Ik voor het eerst geschokt
In mijn vertrouwen In mijn broer, als de
oude heer, plotseling, met flikkerende
QQgen, (l.lln(lrlns: "AIR Be: SanDeRI vermoord,
belooft u me dan luitenant, dat Ik opnieuw
levenslang krijg?" "PlUl," zeg Ik, die niet
weet wie deze Sanoesl is, "jij en wij ver·
moorden niemand".

All! de benteng genomen ia, hebben wIJ

Volgell9 plan hadden wij bij ochtend
gloren moeten landen. Maar voor een con·
vool, dal gedeeltelijk beslaat uit voorma·
IIge Japansche barken, is zeill de Noor
delijke Golf van Bone een water vol
verraasiDgen. Het l.9 al eU uur '8 morgens
al8 hel. eerste echelon het tjoro blrmen·
vaart,. aan hel eind waarvan Lelewawoe
ligt, op den Oostpoot van Celebes, Toch
grijpt de schoonheid die voor ons ligt nog
UlO intens aan. dat Ik de kans op kogel
bundels van links en rechte \'crgeet.
SeJ'll!&Ill-Majoor Brouwers die het eCIiêfon
commandeert, constateert op belde oc\'ers
loopgraven en verschansIngen, maar mÖIl
hart springt open, \\-'&nt: vooruit ondek ik
vlsscberfikano's. In mijn jeugd zwierf ik veel
door Atjebsche visscberskamponp en na
mijn twaalfde jaar was ik altijd op plaatsen
waar alleen m88.T auto's entremen waren.
Dit Is dus een hernieuwde kennLsmaking
na langen tijt. Brouwers neemt geen enkel
risico: zijn verkenners verspreiden zich snel
In aJlc richtingen, maar ik zoek naar vis
schcrs: alle vlsschers waarom dus deze niet,
zijn mijn vt;enden. Er zijn geen vlsschers,
cr zijn alleen maar kippen, geiten en
honden. !Janrom begin Ik de kennelijk ir
haast op het strand geworpen netten op
orde te brengen. Het zijn mooie sterke
netten, al vmd ik de Atjehsehe mooIer.
Alaar mi' ··ch.en komt daar een tikkeltje
chauvinisme bij.......•.

Teleurge~teld drentel Ik het schooltje
binnen. 1'óll.tuurlijk ~n de klulokalen leeg.

=

Maar de schOOl waar ik leerde schrijven,
op een eenzame post, zag er bijDa zoo
uit. Ik wring me dus In een bank en na
een poos op het maagdelijke bord te hebben
getuurd. ga ik wat bladeren In een dictee
schrIft. Je behoelt geen Chnrlle Chan te
zijn en ik behoefde ook niet met bijna
ullllluitend Indonesische kindertjes in de
klas gezeten te hebben, om zoo te zien,
dat dit een heel jonge klasse Is: het
sehrilt Is netjes (hoe jaloersch konden wü
,'roeger juist daarom op onze bruine ka
meraadjes zijn!) maar erg ongeoefend.
Trouwen!! die bankjes.... (zoo dik was Ik
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WANT HIJ IS HET,' DIE ZIJN VOLK ZAL I
REDDEN VAN HUN ZONDEN (Motth. I: 21h)
'------

bezeverklaring is een moUveering van
den naam JUlI!!, dien Jozef geven

moel aan hel kind, dal Maria ler wereld zal
brengen. De naam Is nlel zeU bedacht,
maar wordt In opdrachl gegt:!venj hij slaat
In het nauwsle verband met dl! taak, welke
aan dit kind van Godgwege gegeven Is.

De naam dnlkt alweer het wewn uit;
het kind zal zich een redder betoonen van
ziJn volk. Eigenlijk zeg Ik hel te zwak:
het kind zal volstrekt. In zijn gansche we-
zen en verschijning, een redder zijn.

MUl' een redder in bijzonderen zin; "eeD
redder van bunne zonden". De. Kerk ge-
brulkt daarom den naam zaligmaker, Ver
losser. Als wij voortkomen uil een Chris
telijk gezin, en een ChrIstelijke opvoeding
hebben gehad, dan zijn wij met die namen
van jongsat vertrouwd, al begrijpen wij de
volle beteekcnls cr niet van, wanneer wij
hij den keratboom de vele kersUiedjes
zingen. Toch voelden wij bij het woord
,.zahgmaker" lets heel bijzonders - er
kwam iets verwannends. iets stralends In
onze jonge harten. Ik zou het bijna zóó
,\111en uitdrukken; hel feest van den za·
Iigmaker, van den geboren Jez.us, plaatste
ons e,ocn onder een stukje open hemel,
bracht de ernsl van den hoogen God hUl
dl<'ht bij ons. WIJ grepen iela van den Iief~

denvollen hemelschen Vader, DIe met onl
fermlng neerzag op ons, de kfnderen, en
op aJlcn die bU ons behoorden. Dit werd
ongetwijfeld versterkt door de heele sfeer
van mooie kerstverhalen, waarbij onze
fantasie ultzwlerf. Wie van kinderen
houdt en zeU OOk nog een klein beetje kind
kan zijn, die verlangt naar het ool'CJ1bllk,

De eer"te Ker"tmÎ.!, ;WO.

al.! AlbTecht Dilror (1«1

in ~" "Aatll>lddinu der

Herders" tn beeld b'racht,

waarop wij met cl.IUllU· kunnen zingen:
"Daar rolschl langs de wolken een Uetl\lke
naam".

Ik geef mij er echter rekenschap van,
dat velen die dit lezen ör nooit kerstUede
ren hebben gezongen, of alle herinneringen
aan hun jeugd hebben ultgebannCl}. De
e<!rste groep ataal tegenover deze regels
vreemd, {Ie tweede verbitterd. De eerstll
gebruikt den naam Jezt18 ala een ult~p

bij piotsellngen schrik - de tweede bij
plotsellnge drift.

Verder speelt de naam in hun leven gt'en
rol. hetzij ull onbekendheid, hetzij uit erger
nis. En daarom weten zij met Kerstmis, het
~boortefeest, eigenlijk, nlels te beginnen.
Zij nemen "en passant' de uiterlijke voor
deelen ervan mede: Wilt gezelligheid, een
goed etentje, misschien een geschenk, maal'
op 27 December roepen zij wC!er, als de jeep
allpt,: "Jezus!", of &ls er een teleurstelling
Is: "Jezus!"

De zin van het Kerstfeest, de beteekenls
van den naam Jezus, de motiveerl.ng van
dezen naam, Is aan hen voorbijgegaan. Ik
mag het IlDders zeggen: ztl hebben In hel
kind Jezus God niet berkend en dus God niet
onbnoet, zij zijn eenzum gebleven, hetzij
door onwetendheid, hetzij door opstandIg
held Want dat fa de jubel In den hierboven
afgedrukten tekst: "Volk, hier ben 11d
Volk, hier ontmoet Ik U! In dezen red,der
van zonden sta Ik in Uw midden om Uw
God te zijn!"

Vreemd: God, Die het al reger~rl \'~

schijnt Incognito, Hij verbergt Z;\n mil 'je8
telt. Hij komt tu8SChen de me.A»êhen, "dle
Hem schuwen en wantrouwer4. ~ vloe~

•

a1.s een paageboren kind. Dat loS Zijn w!JZI"
om het volk, Ztfn volk, te redden.

Geen wonder dat zij, die cr nimmer van
hoorden, voorbijloopen aan hel kind van
Bethlehem! Geen wonder dat zij, die teleur·
stellingen oogstten en teleurstellingen ,'er·
oorzaakten, de schouders ophalen. IB dAt
kind _ daar In die kribbe _ een Redder?
Het Is ook zoo moeIlijk te verstaan!

Van hunne zonden! Als Ik deze woorden
lee.s, dan weet Ik dat het hierin zit. Welk
mehsch weet van zonden 1 Alléén degene,
die met kracht opgebotst la tegen God
tegen Gods volstrekten wil! Alléén degene,
die erkend heeft, dat hij leefde In een ver
kef':de richting, dat hij volkomen scheef·
getrokken Is en God en mensehen heeft
gewantrouwd en bedroefd. Alleen degene,
die dit doorleeft als een schuld, te zwaar
om te dragen en die er nu onder bezw1jkt.

Dêzen menaeh komt God In den geboren
Jezus tegemoct en hij lU.t zich ontmoeten.

Déze mensch buigt voor Jezus en zegt
l!Imeekend; "WH mijn God zijn, mijn volko
men Redder!"

Déze mensch grijpt zich vast aan de ve.....
kondlglng der groote blUdschap en bIdt om
eén ding: daaraan deel te mogen hebben.

Déze mell8ch zegt; ,.Er zijn belotten ge
geven, 66k aan mij, en z.Ij mUen vervuld
worden!"

Boe word Ik zoo'n mensch? Hoe kom Ik
tot bIdden, tot hopen en gelooven ? Hoe
kom Ik tot een \\o"t"rkelljke Kerstviering?
Boe leer ik dankbaar zeggen: "Zlll1gmaker
- mijn ZalIgmaker" 1

Kom en luister! Onwetende, God noodlgt
U! Opstandige, God noodl,n U! Vrome, ge
loovlge menseh. God noodlgt U en draagt
U op; neem één menscb mee! Kom dMr,
waar nog steeds het woord der groote blljd
lJChap In een troostelooze wereld van bloed,
zweet en tranen uitgeroepen wordt. Kom
dür, waar God ,"t"r8Chtfnt In ons midden en
ons aanspreekt, zóó duidelijk, dat de kinde
ren het "enltaan! Kom dUr. waar het ge
!l.eim '"8.n den naam Jezu.s menschen met
blljd9cllap vervult! Blijf geen toeschouwer.
onwetend of verbitterd, maar word een
deelgenoot!

Balavia.
K6Tstmb 191,/1.

Ds. J. C. KotliJl!JsQerg6T.
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We vieren Kerstmis, maar we vie.
ren het heel verschillend!

Honderden zullen Kerstmis gaan
vieren in de kerk; duizenden zullen
.teehts feest-vieren.

Deze paar woorden richt ik: niet tot
de honderden, maar tot de duizenden,
die misschien nog vaag denken over
het eerste Kerst-gebeuren als over
'n erg lief sprookje uit oer-oude tijd;
die dus feitelijk feestvieren zonder
bezinning of achtergrond.

Tot hen zou ik willen zeggen:
Kerstmis heeft ook voor U zijn die

pere betekenis.
Kerstmis betekent niet alleen '11

kerstboom met gekleurde kaarsjes,
zilverlint en sneeuw-watten behan
gen - Kerstmis betekent niet alleen
de hulst en de mistletoe en de rode
kerstklokken en de welvoorziene
feestdis - Kerstmis betekent zelfs
niet de kerstgaven met roerende zorg
verpakt en wellicht uit bet verre Va
derland verzonden.

Waar Kerstmis mee staat of valt,
dat is de kribbe, dàt is Betblebem,
dat is de geboorte van Hem, met Wien
1946 jaar geleden de nieuwe jaartel.
ling begon.

Kerstmis is de vreugde om de ge
boorte van een kind.

Kerstmis is nog veel meer de vreug
de om de geboorte van een Goddelijk
Kind en daarom "grote vreugde die
voor geheel het volk zal zijn". Lc. 2-10.

Kerstmis is eindelijk: vrede en
verzoening bij uitstek, omdat toen een
Verlosser geboren werd, Die de vrede
tussen den groten God en den kleinen

REKENING
VEREFFEND

ZIJN
WAS

Bekwaamheid alJeetl '" niet f16"oog
tIOOr lI'UCCN.

AUootl minderjarigen kunnen dit
OelooV6ft. Men moet bovendien hot
vertrouwen hebben van hot groote
publiek. En dat wrtrouwlJ1l, wordt
SlIJCht8 geaehOtlken aan hen, d.ie
succes hebb~m ol sehiJnen te hebben.

B. Wamdorll.

Op bet Engelsche Departement van
Oorlog te Londen deed een mooi verbaal de
ronde.

Een jonge luitenant werd tot kapitein
bevorderd en, zooeJ.a gewoon UI in zulke
gevallen, verscheen J:ijll bevOrdering in de
..LDncloll Gazette". Wat echter lliet gewoon
Is in zulke gevallelI: de zetter had. een
drukfout gemaakt. die nog een staartje
zou blijken te hebben. Ala datum, waarop
de bevordering was ingegaan werd nl. ver.
meld; 1 April 1041, In plaats van 19,"!

De jonge kapitein vierde dien avond na
tuurlijk zijn bevordering op een waardige
wijze met zijn eollega·otflcleren in de mesa.
Zoo tegen het einde van den avond. toen bet
enthousiasme filnk gestegen was, zei één
van zijn makkers:

"Zeg, kerel, je bent nu al 900 jaar ka
pitein, dus je hebt eigenlijk reeht op een
heele bom acbterstamge jaarwedde! Die
gelegenheid moet je niet voorbij laten
gaan, dal moet je ottlcleel declareeren!"

Het voorstel viel Jn goede aarde, zooaJs
te verwachten was en de tegenwerpingen
van het feestvarken werden al spoedig ont
zenuwd. Ter plaatse werd dadelijk op het
officieel daarvoor bestemde formulier de
aanvraag opgesteld, waarbiJ de noodlge
artikelen van het betreffende voorschrlft
werden aangehaald. Toen ging bet heele
stel levreden met hun werk naar bed.

Den volgenden morgen echter begreep de
jonge olflc.1er pas len volle wat bij eigen.
lIJk gedaan had. Groote bemel, wal :rou er
nu boven J;ljn hoofd hangen? Misschien
wel een laiIgsraad.! Eenlge weken bleef
bij in spanning wachten, toen kwam echter
bet departementale antwoord:

"Uw aanvraag voor betaling van jaar
wedde met terugwerkende knLcht tot 1
April lotJ. la accoord bevonden en 1& dien_
tengevolge Uw rekening gecrediteerd met
t. 39.999. Echter hcbt U blijkbaar hel
artikel in het Koninklijk Voorschrift over
het hoofd gezien, waarbij bepaald wordt,
dat een commandeerend officier persoon
lIjlt verantwoordelijk la voor materiaal en
paarden, die In actie verloren zijn gegaan
door onachtzaamheid. Indien de comman·
deerend officier sneuvelt. gaat diens ver
antwoordelijkheid automatisch over op den
oUicler In naast lageren rang die nog in
leven Is. Uw brief bewijst afdoende, dat
U de eenige overlevende bent van den slag
bIJ Hastlngs (1066 n.Cbr.), waarbij door
onachtzaamheid 20.000 paarden, getaxeerd
E- 2 ieder, verl.oft:ll zijn gegaan. De ver
antwoording voor de betalJ.ng van I:. 40.000
vall dus op U. Dienovereenkomatlg heb Ik
Uw rekening gedebiteerd met het netto
saldo van E- 1.-"

De jonge kapitein Blaakte een %\lcht van
verlichting. Bet departement bad hem op
een werKelijk II'pOrtleve wijze een boete van
t. 1 opgelegd &Is Btraf voor zijn grap.

Of zou het hecle gev&l mlssrhlen een
April·mop zijn geweest?

(Readera Dlge.st).

I

mens herstelde als Godmens, Die de
glorie Gods op een door zonden ge
teisterde en verscheurde wereld kwam
herstellen. Vandaar ook de betekenis
van de lofzang boven de velden van
Bethlehem: ..Ere aan God in den ho
ge, en op aarde vrede aan mensen van
goede wil". Lc. 2-14.

Hoe vaak hoort men het niet: ,,'n
prachtwereld na negentien eeuwen
Christendom, waarin slechts oorlog
heerst en klassenstrijd!".

Och, het ligt niet aan het Kribbe
kind.

De wereld heeft het land aan kinde
ren: ze zijn geen zegen meer, maar
een last voor de moderne mens.
Maar lastig bovenal is het Kind van
Bethlehem, omdat het Goddelijke
aanspraken doet gelden.

De wereld is vervuld van oorlog en
klasssenstrijd, omdat men God Zijn
glorie, Zijn ,.ere" niet schenken wil;
Hem voorbijgaat in het leven, in zijn
eigen zieleleven.

Daarom mist de wereld de vrede,
daardoor is de arme mens in eigen ziel
verlaten en eenzaam; leeft hij in 'n
bàrre woestenij en in hongerende zie
lenood.

Mogen velen van deze hongerende
verlatenen de moea vinden dit jaar
het hoofd te buigen in dêemoed om
de lage beestenstal te betreden; mo
gen zij eerlijk met de herders op de
knieën zinken bij de kribbe in gebed.

Dan zullen zij hun schuldbesef beo
lijdend, glorie brengen aan God en
vrede en vreugde ervaren in hun ziel
op een wijze die geen feestdis, geen
dans en geen kerstboom benaderen
kan.

Dat geve God!

E.I. M. van Voorst tot Voorst.
HooldaalmoezenierJ

1Serstmis!
, \,

"
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KERSTPAKETTENNIWIN
,. Het onderstaande artikel over de'

NIWIN KERSTPAKKETTEN geeft
een!.. l.nz1cbt In de moeUijkbeden, die
Wellare heeft, om haar taak naar
bebooren te vervullen.

Wij zelf hebben eenlgen. tijd gele
den een beroep op jullie gedaan. om
ons te belpen aan goede cople. Wij
wtsten. dat er aan ons blad nog veel.
haperde en vroegen qm medewer·
klng. Deze hebben wij gekregen en
jullie ziet bet resultaat, de Wapen
broeden gaat dank zij jullie hulp
vooruit.

Zoo La het ook met Welfare. Ook
daar weet men. dat er nog veel ba
pert. en ook daar verwacht men, dat
als jullie zelf gaan belpen. om door
het doen van gezonde auggaatles de
zaak te belpen opboUwen, ook Wel·
ware in de goede richting komt.

Er zijn ten slotte mensehen onder
jullle, die In den handel ge.....erkt heb·
ben, of door hun ervaring op ander
gebied Welfare aan WUJ"devolle ge
genDa kunnen helpen. Mocht dUS bet
onde.rataande artikel stof tol schrij
ven geven, zendt dan je. brief aan;

.JI:MMY VUURSLAG p.a. Redaf:Ue
Wapenbroede.u Leger VoorllchUnp
Dlenat Roomsche Kerkweg 2 Bat.-e.'

De RedactIe.

NEDERLAND'S BOODSCHAP
De Niwin-kerstpakketten zljn de eerste
taBtbare bood&chap van Nederland aan haar
zonen in IndH!, dat men nu eindelijk wak
ker is geworden, en het niet meer is: "Uit
bet oog, uit bet hart" en "knappen jullie
het in lndU! zelf maar verder op", waarop
het in het afgeloopen jaar zoo vaak geleken
heeft, maar dat men langzamerhand l'Cnlg&
z\n.ll tot het bC!grlp Is gekomen, dat bet
welZijn der troepen In Indlti een Nederland.
sche zaak is,

Juist daarom staan dan ook deze pakket
ten In bet brandpunt der belangstelling van
een leder, die er ieta mee te maken heeft
en niet in het mlnat iln de belang8telllng
van onze jongen8, die ze ulle.lndelljk zullen
mOfiten ontvangen.

Wlj willen er dan ook op deze plaal.s teta
van vertellen.

EEN BELANGRIJKE VRAAG
De eeste vraag, die 0113 Interesseert 18;

,,Krijgt nu tederen man een kerstpakket
of niet 1" Het antwoord van Welfare hierop
i.lI' "JA"_

..Alleen," zegt de ottJcler, die mij de in
llchtlngen VeI'1ltreKt. "Ik zit met de moeilijk
heid, dat m'n verstrekklngseijfer hooger iS,
dan de eUectieve sterkte van onze troepen".
A1a ik daarover mtln vel"wondering uit
spreek, legt htl het me uiL

"De kwestie la, dat op 80mmige milltalre
"kantoren aan burger pel"«)neel ook leger
"Welfare verstrekkl.ngakaarten zijn ge
.,geven, terwijl deze van de burger Wel
,,fare moeten betrekken en niet van het
,,leger'.
.,Corruptie dus", constateer Ik want ik

kan me niet vooratellen, dat degenen, die dit
goed gevonden hebben, niet zouden weten,
dat dit niet juist Is en niet kan. "CorroptIe"
tB bet wederwoord, "zou ik het nu niet
direct willen noemen. Er is tegen dit kwaad
overal uitgeroeid",

OP TlJDl
De tweede vraag, dIe mij op de lippen

brandt is; ,Krijgt nu eiken man zijn pakket
op tijd 7" Het ~ Immers duidelijk, dat het
vervoersprobleem 10 den beschIkbaren
korten Ujd heel wat moeUijkh!den zal op
leveren.

Bij het distrlbutie-sc:hema heeft men van
de eerst aangekomen partijen cent. de verst
afgelegen plaataen vool"Zlen. De eerste pak.
ketten k\l,'amen op 26 OCtober aan met üe
"Oranje" en op 1 November gingen de
eerste tOO pakketten naar Maka.saa.r VOOI"
distributie 10 de Groote Oost.. Verder werd
practlach deze gebeele undlng naar Makas·
sar gedirigeerd, w-aarbij de Koninklijke
llarine haar bemlddellng verleende. Voor
Makassar ls de distributie over het uitge
strekte gebied van de Groote 008t en
O-Borneo vanzelfsprekend een probleem.
Om de moeilijkheden te helpen oplonrn,
w~ll~bereen~v~gru~

naar Makassar gedirigeerd worden, om van
daaruit ua dagen kerstpakketten naar
verschllJende piaatsen te brengen.

Daarna. kwam N. Sumatra aan de beurt.
Naar Medan en Padang werden halt No
vember de pakketten afgezonden. Zuid
Sumatra werd van het benoextigde aantal
voorzien per LCT. van de M&rine, die op
9 December Priok verUeL De partd voor
Pontlanak werd op 6 December verscheept
per KP.M.. De Kon1okltfke Marine zorgde
'\'001" Soerabaja, op de daarvoor bestemde
partij werd op 3 December atgeacheept,
van waaruit dan ook Bali, Lombok eD de
kleine SOenda etJanden zulen worden voor
zien. Op He December zullen de benood:lgde
pakketten naar Slnppere worden gezonden,
die dan een aantal door zal zenden naar
den Riouw Archipel.

Deze regeling is echter voor Rlouw
niet erg beVredigend, omdat de verbinding
tWlschen Singapore en den Riouw Archipel
erg sle<:ht is. Getracht zal dan ook worden,
om alsnog luchtvervoer te krijgen voor de
voor Riouw bestemde pakketten.

De pakketten voor Semarang liggen
gereed voor verzending en wachten op het
moment dat wij dit schrijven - 12 Dece.m
bo< - op eerste scheepgelegenheld, om naar
die plaats gezonden te worden.

De pakketten voor Batavta en Bandoeng
kunnen eenrt. op 20 December te Tandjong
Prlok verwacht worden. Komt het scblp op
tijd binnen en kan prompt met de lossing
begonnen worden, hetgeen natuurlijk ook
weer afhangt van allerlei factoren, dan
beslaat Ct' dus een kans, om de zaak nog
tijdig voor lÇerstmls 1n Bandoeng te IttIjgen,
v..-aa.rtla dan Batavia aan de beurt zou
komeQ. Als liet lukt, om ook daar de pak.
ketten op tijd in banden van elken militair
te krijgen, dan ta het met de hakken over
de sloot alleen er wordt Ner allea op haren
en .snaren gezet om het voor elkaar te
krijgen.

OP PAPIER KLOPT HET, MAAR••••
Zoo op papier lijkt het allemaal prachtig.

toch zijn er nog heel wat addertjes onder
het gra.s. Een zoo'n lItorende factor la het
feit, dat in OCtober en November lv.m.. de
overname van de taak van de Engelachen
nogal eens wat troepen·,·erplaatslngen heb
ben plaat.ll gehad. Het gevolg ta, dat voor
eommige pl.aa.taen te yeel z.enend la, voor
andere plaat.lle.n te welnlg. hetgeen natuur
lijk gereetlftceerd moet worden. \\--aannee
tijd gemoeid is. Leefden we nu onder voor
oorlogsomstandlgheden, dan %OU voor het

vertrek nog even gesltlnd worden or het te
verzenden aantal klopte, doch juist naar de
afgelegen plaatsen duren telegrammen le
lang en zou het zes tot tien dagen nemen
voor men wtwoord had. Het is duidelijk,
dat dit niet gaat.

DE RATTENPLAAG
Bet tweede ernstig na-oorlogach verachijn.

sel, dat zeer storend werkt zijn de nog 8teeIà
voorkomende dlefstaUen. Men zou zoo ver
wachten dat een leder wel met zijn banden
van dezen "kerstgroet uit Nederland" zou
afblijven. - Helaas met. Zie bier enkele Cij_
fers; bij de "erzending van een partij naar
Medan werden t9 pakketten te weln1g ont
vangen en kwamen er 35 beschadigd aan.
De ~Igtng WilS zoodenig, dat de In.
houd gedeeltelijk verd\\'enen WilS en de pak_
keften dus voor distributie onbruJkbaal"
wann. Dat \\-11 dus zeggen. dat op een rel.
van nog geen tien dagen 8{ dieven kans
hebben gezien, zich een heel of een gedeelte
van een pakket wederre<:bieli;j'k toe te dge
n.~

Bij een ze.ndlng per burgerluchttransport
waa het nog erger. Op 16 November 'VCritet
een partij per vliegtuig Kemajoran met ba
atemmnig Hollandia.. Door een vergl&slng
werd deze partij te 80erabaja uitgeladen
om plaata te maken "oor een aantal p.....
&iers. Vergtssing is hier eigenlijk tets te
zacht ultgedntkt, doch daar wUIen "11 ver·
der niet al te zeer den nadruk op leggen_ Een
extra toestel, dat uit Batavia vertrok om de
partij op ie halen, liet de zaak weer staan.
Ten slotte bereikte de partij cent. op 29 No
vember met een derde vliegtuig HoJlandia.
Inmlc:!dels waren van de kleine partij er 66
veniwenen en 16 aangebroken.

Er zijn maatregelen genomen om aan de
diefstallen paal en perk te atellen, doch uit
het bovenstaande blijkt wel, dat deze. nog
lang niet effectief genoeg zijn.

CLEMENTIE GEVRAAGD
Iedereen hoopt, dat toch maar alle pak

ketten op tijd zullen zijn. Bekijken we het
bovenstaande eens rustig, dan blijkt wel.
dat als dit niet: lukt., het te wijten moet zijn
aan omstandigheden, die men hier In Ba·
lavia niet In de hand had. Mocht het nu
hier of daar haperen. heb dan wat clemen
tie, want het was geen eenvoudige opgave
en Iedereen begrijpt, dat het een teleurstei.
llng is, als op een eenzame post de pakket
ten te laat zouden komen. We leven helsu
nog eteeda met onder normale omstandig
heden.

Jlmmy Vuur.rag.

.Am, beglA ia moetliik, maar Joh"y ia "'"
toch ZOOt-'eT op v;-eg dat hij ill het Hol·
landach kG.. verteUa. hoeveel tlfllgen er

aan ztjII 1J.aoden zitten.
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... en nog een keer ...
Een mensch ken niet altljd ""offen.

En een ander mag ook wel eens bolfen.
Toch maar (ün dat er twee Kel"lJld&gen
ltijn. N(m zit er mora:en ook nog wat an
voor 'm. 1'.(orgen? Wat gek dat een menach
toch altijd. zoo zeker !.ll van morgen, terwijl

En één
leert iets begrijpen

En mel wild. woortlC'1 komt het "crhul
van de jeep die atopt voor de kamp<m& Aall
den overkant "an het kanaal waar de w&cbt
J1gt, Kees, die met z'n ann ~'aalt naar de
wacht, eruit springt en met een uitbundig
..Just a minute!" het grauwe gangetje in
draalt. Dan een schot en nog één en nog
érn, En de als ~kken wegr:ljdende BrltUn,
die ook ongewapend zijn. En het te hulp
rennen vso de halve wacht; "Hoor je? Hoor
je? Vijl man tegen de heele kampong! En
laten juUle Kees daar maar liggen, lul?"

"Kees blijft daar NIET llg~n. En
NIEMAND gaat hier weg, En Ik vertel
""at hier gebeuren moet. Het tweede pe
loton van wacbt? Het eerste gewapend aan
treden. Jij rustig wachten, Floor. Haal je
een slok voor hem. Zwart? Taaie, haal JIJ
m'n wapens op".

Zware schoenen donderen door het huls,
ratsen over het grint, de droge kllk van
de bajonet op het geweer en de drlftige
klap van den grendel, die de eerste patroon
IIChultt In den loop.

"Geeft acht!! Recltta rIchtén!! SWt!!!
Nummeren! !"

Lang voordat de truck is weggeraaad met
gekalmeerde, maar
grimmige k~re1s, la de
opwinding op de com..
pie reeds weggel!bd.
Het schieten dien
kant op Is trouwens
al opgehouden ook.

Welbeschouwd la
alles nog net zoo als ..
een uur terug. Alleen
Is het donkerder. Aan
de poort klinkt telkens gelach van meisjes,
dat telkens ook even plotseling afbreekl

Wat kan je anders doen als een sigaret
opateken en zitten piekeren?

Er komen twee mannen het erf op, on·
zeker op de beenen. Britten, redcapa

.,Golng to have a jolly good Chrtstmal.
aye!"

..No".

.,No?"
.,One of our boy. just klUed."
"Very bad ?tlerdeka aye? TIle bloo<ly

basterds. Weil. we're very sorry tor you",
.. All rlght",
"Ccod nJghtJ"
"Good nlght".
Het sigarettenpeukje schiet als een

komeet de donkerte in en Is verdwenen.
..Haai die rommel maar van de tatel en

de muren af, Taaie".
"Jawel, dubbele".

atrooken rood crfpe-papier met op de krul
alneen de tje.maratakju met tierlantijntje.
van zilverpapier

Over de Wel hing de wucblUn In feest
ornaat.: rood. en witte linten, tjemara
bouquetjes, bonte ballen en rozeUen en
voldaan wiegende lampiOn!:, terwijl de kale
muren ditmaal dekking hadden gezocht
achter gekrul..ste palmbladeren en kioder
tafel·kerstaervetlen,

De dubbele monsterde voor de laatste
maaI met zijn berucht 1nspectie--oog het
wonderbaarlijk geheel, streek met zijn
wijsvinger langs het voorhoofd, mepte de
vergaarde transpiratie achter zich en sprak
het dankwoord tot de hap:

"De heere wOrde bedankt. Mandieje. Ult·
gasnspakkle aan. zeven uur aantreje met
elge etensblIkkie, eventueel met dame.
Kees. JIJ denkt nog om de taarte!"

.,Komp voor mekaar!"
In de keukensmook glom het zware

lichaam van den kok, die zorgvuldig de
braadpannen en gameUen afdekte, een mok
leut vtsc.hte uit de kof[ledrum en er voor
het eerst vandaag bij ging zitten om er op
z'n gemak eentje te rollen.

Streep onder de voorbereidingen. Over
een uur aanvang van het eerste Kerstfeest
:wnder Jappen,

Op de bank onder den asem·boom op het
voorert komen ze zoo zoetjes aan bij me·
kaar, krakend pakkie aan, natte haren,
want een paar jongens, die haastig weg~

gereden zijn, komen straks met extra·mels
jes terug.

Kees staat op straat te duimen. Na twee
afzwaaiers een treffer: twee Tommies in
een jeep.

"You bring me overlhere, okay? No,
daarzoo. F1ve mInutes-ommetje. Christmas
cake you eee? Merry Chri.stmu. yes, thank
you_ Ook 800. Tot strakkies, lul!"

Met het vallen van den avond vallen ook
de schoten. Niks loos. A1tljd om dezen tljd.
..Terrr!" kletst. het plstoolachot en "porrr!"
rolt de knal van de Lee Enfleld. Soms zegt
een Sten "rat.-tet-tat-tst!" als een stok
langs een jalouzle. Vandaag komt alles In
hoog tempo plUB het geras.s van Brenn en
het "klabengzz!!" van handgranten van den
kant VIlJ1 Goenoeng Sahart at. Daar ligt
de sectie van Tjoh op wacht bij Jenne.
Pecb voor dIe lul. Straks een extra s~e
Kerstpot naar ze toe maar. DJen kant op Is

~ Kees ook gegaan.
Straks eens hooren.

..Goelen avond,
jongens!"

.,Kapteln!·'
~ ..Wachten jullie op

'l: ~.,,- de me19je8?"~; ..Niet kaptein. Op
• Kees met de spekkoek.

Hier maar zitten kaptein, al schO?n".
"Merel. Een sigaret?"
.,Nee, kaptein, neemt U Hever een goeie.

Me rookt nou van die rot - Kooa!"
',Dat zou je een jaar terug ook niet ge_

zegd hebben, Taale!"
De truck, die bet middageten rondbrengt

naar de wachtposten, komt met een rot·
gang het crt opgeraasd. Er tuimelt Iemand
-,an at.

"Kees neergeschoten! In zijn nek. De
londen! Wij blazen ze nou. Hoor je? Hoor
e? En die stomme Kees zonder spuit! Ajo,
ia mee!!"

Spierwitte gezichten en vtIt, zes gedaan
.en die aI wegrennen.

,.HIER blijven!! Niemand verlaat het
erfll Hi8.l' blijven, hoor jfo'''' Majoor,
nJemand verlaat de compie! Floer, hou
direct je a-em&k en brenl' rapport uil!"

t944

t945

De tijd slaat vaak ...
..Volgend Kerstmis betoel thuis, Taaie?"
"Natuurlijk, Chick! Hap :te!"
Elk jaar maar weer hetT.el!de zeggen.

Als je twijfelt ben je de sigaar. Is hel in
1945 weer mis, dan wordt het in '.6 wel
raak Door alles been vertrouwen op dengoeden &noop. Wat nog, als je morgen
kapot bent? Heb je in elk geval deze Kent
roJa luisterrijk gevierd. Kapot ga je toch..
Zoo niet nou, dan tocb zeker over vijftig
jaar. Hoofdzaak is dat je eiken dag dat je
leeft, zoo prettig mogelijk leeft. Sjonge.
sjonge, wal ben :IU een filosoof geworden,
Taale! Wal kan je anders doen als je net
zo leeft als Diogenes. Die bad nog ccn ton
en een llUltaam. Maar hij b8.d weer berl-beri
en een juweel van een tropische zweer. Vrij
van zware co~n voorlooplg. Dat happle
was goed. zeg. Daar zie je nou weer hoe
een mensch toch stom kan griepen. Om
dat ze twee weken lang eiken dag~ lepel
voer hadden moeten opsparen \-"OOr
Kerstm1s. Nou heb je toch maar een pot.
waar je je betoel een Indigestie aan eet..
Maar dAl l.s een zorg van morgen. Vol
gend jaar bij Srie A Poen eten. Kakap
rojal met gembersaus. Eerst pang-elt en
kikkerbilletjes. Zoo'n knoert-groot glas ijs·
koud bier erbij en natuurlijk een goeje si
garet, Als je goed. nagaat, valt er altijd een
hoop van het leven te verwachten. Als je
maar blijft gelooven dat het goed MOET
loopen. ,.Ha, die Kees!"

..Ha, die Taaie! Als je 't niet op kèn!"

.,Val daar niet in! Volgend jaar beter,
KeIIlI!"

"Wera.tje! Daar durt ik op te zweren! Als
je een torpedeerlng en de cholera hebt over,.
ledd. dan m6et er een goeie Kerst voer je
weggelegd zijn, wat jij!"

"Allicht! Houe zoo maar!"
..Cheerio!"
..lIolnunm!"

In de royale voorgalerij strekte zich het
wonder uit, waar den heden mJddag door de
halve compie aan gewerkt was; de kerstta·
tel, Over dG taald aaneengesehoven IlIaapo
taIe19 waren de rollen hage'wit papier ge
trokken, daarover de lange. eD dwan·
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hij toch genoeg ondervindt om te weten
dat je morgen pas weet det je morgen
leeft. ALs je goed negut: wet zijn er niet
een hoop kepot gegaan In vijf jaar. Van wie
je het nooit gedacht had. Het Is toch een
reuze.onzeker leven. En hartsUkked.onker

Geen klap kan Je zien. In die kampong
rand staat nu een kerel misschien heel
rustig drukpunt te nemen. Z'n oog, vizier,
korrel. mijn kop.

Ik zal maar even wat naar links gaan
staan. Trouwens. als je lang staat, gaan
je pooten slapen. Het kan eigenlijk heeJe
maal geen kwaad om In de schuttersput
te staan. Tus9chen de zandukkles. Waar
staat bet ding Anders voor 1 Ellendig dat
er net een voet water te veel in staat.
MIllSi'blen zitten die sloeberS daar met een
mortier te matsen. ZOO maar in het w1fde
weg. Floep, béng8! Weg mortiergranaat,
peat-bGOgje, nét In de schuttersput! Zegge
ze daarbinnen ook: "Wat heert die Taaie
gemankeerd? Nooit lltaat-Ie In de put.
Haalt·ie het In z'n suffe kop om In de put
te gaan. Bang ts_t_ie nlel Nee, om de dooie
dood niet. Als dát geen NOODLOT ia!"
Niks te noodlotte. We zijn in Gods hand.
Verdraaid als dat niet mooi gezegd la. Dat
heen htI toch verrot lang geleje. gehoord..
In Gods hand. Hand open, daar zit TaaJe.
~n keer blaze en we~ ilI Taaie. Hand
dicht en TaaIe 18 asJe. Verdraaid goed, die
voorsteUlng van zaken. Wat ken je ala
menseh toch een zelfverbeeldlng hebben.
En wat ben je anders als een snertpukkel
tje op de aarde. En die 18 weer een snert·
pukkeltje In het heelal. En nog een hoop
kouwe drukte om zoo'n atoombom. Eén klein
schilfertje. hoen er maar van de zon af
te vUege en wég is de aarde.

Zei er Iemand nog wat van dat snertpuk
keItJe-mensch? Nee, er zit toch een hoop
meer In dat "God8 Hand". Je voelt je
lekkerder. God Is Iemand op Wten :Je. ken
anJeune. as het mls'oopt. Ken je soms on
leune bij een atoombom 1 Zoo'n Hand ~eert

hoope vertrouwe. En van vertrouwe alleen
ken een mensch bllJve bestaan. Van niks
anders. Dat bestaat nIet. Morge eens met
De Waal prote. Dat kleIne zwartc boekje
leene, waar-t-Ie zoo vaak In zit te loense.
Daar zit je dan wel op te schlmpe, maar
as je goed nagsat Is Táále toch de drolf
met z'n sappige moordverhnle. staat hct
wel j:l'ek om opeens om dat boekie te bedele.
Zoo losles kommc aanloof.le maar en :r.el'E"~:

"Zeg de Waal. Ik verveel me de pokke.
heHe wnt te lcze voor me 1 Oeh ja, dat
boekie is ook goed..."

"Drijf maar af, Taaie. Nou ga ik maar
weer een uurtje staan".

..Schrik ik me dt\Ar efte de bloedstolsels!
As ie ann de dulvpl denkt zoo befloel
ik bet niet, de Waal, een mensch zit toch
leelijk vast aan z'n hebbelUhede. Ik blijf
nog wat prate. Wat moet ik anders doen 1"

In dat wachtlokaal zit ie mekaar maar
te bekoekeloere. Hel-je wat te leu 1"

,.Nee".
..En dat kleine boekie dan?"
,,Dat is de bijbel. Wat.. hlf ligt on-

der m'n pet op de bale-bale. Zal je er
netjea op zijn 1"

..Gemst! Nou, maf ze. En een gelukkige
kersem1a!"

Wtl zP j" d$ wereld geko1lul", niet
om met d$ walgellfk/leden UIl" het
be.ftaaJt genoege1t ta neme., tr.~r om
er tege1t te t.'eC1ltCIt e1t om ze te

~"ltelt.

""'kL

, 1941- .
Een .!Itukje sawah, prikkeldraad,
'0 DagverblijCje, waar 'n bar in slaat,
Soldaten Kcntfeest - zonder Vrede
'n ijdele hoop, 'n stille bede;
..0, God, ob het eens anders kon
"Uw Geest, de Kerstgee&t nu een! won
"Waarom toch haat, waar liefde moest regeeren
..0. God, wilt Gij Oll! bijstaan, om die dreiging nog te keeren?

1942
Een tukje leven; prikkeldraad
'11 Kamp, waarin de tijd haa8t stille staat,
uh weer 'u KerslCcesl, zonder Vrede,
'0 ijdele hoop, 'n stille bede
0, God, ach waren wij toch vrij
Uw Geest, de Kerstgcest zou dan blij
Al haat in liefde doen verkeereo
0, God, wiJ 0115 toch bijstaan, om die waarheid nog te leeren !

19<3
Een junglekamp nIet prikkeldraad
Een doodenakker waar 'n kruÎ!l op slaat
Het derde Kerstfeest zonder Vrede
Nog .!Ileeds 'n ijd'le hoop, een stiUe bede
0, God verlos ons, help ons Heer
Wij zien thans heel geen uitkomst meer
Een droom van Kerstfeest, vreugd' en licht

0, God wilt Gij OIlS bijstaan voor Uw bablt gericht,
Hl«

Een stukje dood, met prikkeldraad
Een wereld, waar een wacht voor staat
Het vierde Kerstfeest zonder Vrede

Geen hoop, alleen 'n stille bede
0, God als het U kon behagen
Wij mogen tOell om Vrede vragen
Laat toch dit Jijden snol verJoopcl1
0, God, opdat ook wij nog op bevrijding mogen hopen

1945
Bevrijd maar achter prikkeldraad
Een wereld waar je vrccmd in staat
Het vijfde KerstfeC8t, i8 dit Vrede?
Is nu verhoord mijn stille bede?
Om recht, met mijn gezin, 't geluk
Of doeg de oorlog alles stuk?
Een droom van Kerstfeest, stille nacht
0, God, waar is de Vrede, clie G'ous nu toeh hracht?

1946
'0 Stukje sawah, prikkeldraad
'n Dagverblijfje wamr een bar in sta3L
Soldaten Kerstfeest, wat Î! Vrede?
'0 ijdele hoop, '0 ltil1e bede?
or is 't voor hem die 't wilde zien
lets wijders dan dat prikkeldrll8d miMchien
Eeo Vrede, die in 't eeuwig Licht van Zijn gedachte
Veel grooter is, dan dat wij er van verwachten. J. Vuurslag.
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EEN BEETJE MINDER GRAPPIG
Generaal Patton ontvtng eens een berIcht

van zijn Hoofdkwartier wlLlUin hem werd.
verzocht een beetje minder grappig te zijn In
zijn rapporten, omdat deze een deel zouden
vormen van de offlcleele geschiedschrijving.
Het bericht eindigde met orders om Trler
links te laten liggen omdat voor-dë inne
ming van deze stad vier divisies noodlg
zouden zijn. Toen Patton het bericht kreeg
was TrIer reeds gevallen; de generaal ant
woordde: "Heb Trler genomen met twee
divlsles, wilt U dat Ik de stad teruggeef?

bang dat %ti ab mosterd na den mll81lijd
met Paschen komen aanvaren en dan is de
101 er toch wel een beetje af en eigenlijk
zou het toch niet hoeven, want een paar van
onze jongens, die In den handel hier ge
weest zijn zeggen zelf, dat zij best kans
zien om het zaakle netjes en op tijd en zon
der zooveel gappen op zijn plaats te krijgen.

Ik bedoel natuurlijk met op zijn plaats: bij
ons, want het zal toch ook wel voor ons
In de frontlijn gelden mijnheer, of het zou
net moeten zijn zooals een paar van die
kankerpitten zeggen, dat het alleen maar
voor de lul in de groote steden 1.s en nIet
voor de klelne buitenpostjes.

En van dat gappen Is ook heusch waar
mijnheer, vraagt U het maar aan de men
sehen van Welfare. die ergeren zich er Ook
zoo over, maar kunnen er natuurlijk ook
niets aan doen.

Nou mijnheer de redacteur, Ik hoop, dat
U In Wapenbroeders eens wat schrijven wil,
misschien hebben wij dan een leuke Paschen,
als wij hier nog zltfèn met dien tijd. En het
beste mijnheer en bij voorbaat wel bedankt.

Albert de Haan
U-Brigade, Padang

Strijk die nekveeren maar weer glad, De
Haan, en "spaar je asem" zou de Ameri
kaan zeggen. Want "Wapenbroeders" heeft
zich er sinds kort voor gespannen om zijn
strijdmakker "Welfare" te helpen. We heb
ben een tijd lang z.Itten Îulstercn naar de
nijdige (spaar me!) en geestige (die kiek
van de schoentjes is onbetaalbaar!) com
mentaren uit de troep. Maar we hebben
ook zitten te luisteren bij Welfare. En die ke
rels kunnen hun lol heelemaal wel op. Daar
is heelemaal geen geestigheid meer te beo
speuren. Want als er een dienst in de blub
ber zit, dan is het toch wel Welfare. En als
je niets dan kwaaie menschen om je heen
ziet, die geen hand uitsteken om te helpen.
dan raak je je gevoel voor humor toch ook
kwijt! Maar zooais gezegd, we gaan Welfare
helpen. Door den troep regelmatig te vertel
len waarom de zaak. vaak. stagneert (herlees
het artikel In nr. 26) en dan zal je ook wel
bekennen: ,Ja, dat zit wel érg dwars!",

•maar ook door Welfare aan de hand van
jullie correspondentie te vertellen wa.t an
ders kan. Alleen als we aJlema.a1 de handen
uit de mouwen steken, krijgen we Welfare
en onszelf uit de blubber. Vinger In den
boed, wie er mee doet! - Red. Wapen
broeders.

TWEE DAKOU'S [

zijn nog geen Skymaster
Het volgende gebeurde op één van de

talrijke kleine vliegvelden die over heel In
dië verspreid liggen en waar het landen van
een kist steeds weer het evenement van de
week is.

Zo'n kist kan wel eens iet.! bijzonders
meebrengen en het Is altijd te proberen om
"crew" een paar clgaretten of wat lectuur
af te troggelen.

Op het vllegveid dat Ik bedoel zaten sinds
maanden een handjevol M.L. mensen en deze
hadden wel eens lets gehoord over Skymas
ters en COll1ltellaUons en andere Sprookjes
maar nog nimmer had één van deze "Won
deren der moderne techniek" zooals ze in
de wandeling heten het noodig geacht om
zich op deze verafgelegen basls te gaan
Introduceren, zodat het beeld van boven·
genoemde ...lIegtulgen beperkt bleef tot een
Jules-Verne-acbUge voorstelling van een
wolkenkrabber met vleugeltjes en de, vol
gens de publieke opinie zeer overdreven,
verhalen van iemand die beweerde er één
gezien te hebben toen hij, lang geleden, met
verlof in één van de wereldsteden van Indië
rondZwierf,

Men had langzamerhand alle hoop opge
geven om nog eens een stukje beschaving
te zien en enkelen begonnen reeds aan het
bestaan te twijfelen, toen op een zekere dag
de gehele basis In rep en roer verkeerde.

Eindelijk zou dan uit een heel ver land
een Skymaster op hun V1legveld landen. De
twijfelaars kregen weer nieuwe hoop en de
ex-verlofganger kwam weer In het mkl:del
punt van de belangstelllng te etaan en werd
verzocht om nog eens te vertellen wat hU
alzo gezien had, een verzoek waaraan hij
maar al te graag voldeed. daar zijn mln of
meer getaande glorie hierdoor plotseling
weer tot een ongekenden bloei kwam.

Aan Wel werd de op komst zijnde fees
telijke gebeurtenis druk besproken en de
voorzichtige suggestie van Iemand die
meende te moeten opmerken dat het mis
schien wel een gerucht zou blijken te zijn.
werd direct. de kop Ingedrukt want de me·
teo-man had het zelf van den Welfare-oftl
cler geboord die er persoonlijk bij was
geweest toen de commandant het In de
keuken kwam vertellen, dus daaromtrent
bestond niet de minste twijfel.

Het berlcht verspreidde zich als een
lopend vuurtje en drong door tot In het en
kele kilometers verderop gelegen stadje,
zeUs tot In de ..society" die nu weer iet.!
had om over te praten, en die eenparig
besloot om zich op de bewuste dag "en
masse" naar het vliegveld te begeven.

Eindelijk brak het grote ogenblik dan aan
en reeds vroeg In de morgen kwamen van
alle mogelijke en onmogelijke kanten de
nieuwsglerigen al of niet beladen met ster
ren, en voorzien van vrouwen kroost, In
jeeps, nleuwe-, of twecdehauds-Iuxe wagens
en zel,fs In ordinaire vrachtauto's aangezet

Toen dan ook bet personeel van de basiS
met kloppende harten naar hun werk ging
vonden ze daar een uitgelezen zenuwachtige
heen-en-weer lopende schare en zelfs de
mededeling dat het noK wel even zou duren,
kon de uitmuntende stemming van de en
thousiaste menigte .niet In het minst bein
vloeden. De spanning steeg met de minuut
en de tower-operator die zich zeer wel van
de belangrijkheid van zijn positie bewust
was, moest tientallen malen dezelfde
vraag beantwoorden van de Intussen zo
goed en zo kwaad als het ging wegwijs ge
'Ilaakte aanwezigen, en die steeds weer
neerkwam op "Meneer (n, weet U al wan
neer-Ie komt?"

•••

Hoewel de JcCf}6 schOlmen dctn01lstratlef
voor de volle Wcl/are--goedang stonden, en
:1)61/8 het walGT en stroo niet Wa.! vergeten,

blevem %6 làch leeg .

Mljnheer de redacteur,
Wij zijn allemaal reuze in ons schik mijn

heer nu wij lazen van al die dingen, die
Welfare voor ons wH doen, Het doet je echt
goed a.s je zoo merkt, dat er aan je gedacht
wordt en over je gepraat en dat er zoo voor
je gezorgd wordt en dat ze wat voor je
doen.

Het was maar UId ook, mljnheer, dat er
wat gebeurde, want wtJ zijn nou al een goed
jaartje lUer in de hette en wij hebben maar
weinig lol ervan gehad, dat wtI hiernaartoe
zijn gekomen, al zijn wij dan de jongl:ns van
het eerste uur en fijne kerels, lIlet helden.
Want het ia. natuurlijk wel leuk zoo van
tijd tot tijd een pakje Nep te kl"\lgen, krijgt
U die ook wel eens? (reken maar! Red.)
maar wij bedoelen zoo echt lets extra's. Nou
is dat allemaal wel lastig te regelen, (lat
je zoo eens een verzetje hibt, ook al zit je
niet in Batavi'a of SOërabaja ol Bandoeng.
tnttnr heusch. wIJ hebbe~ook Wel eens iets
noodig voor een opkikkertje en als de jon
gens het goeie spul niet kennen krijgen.
gaan ze rotzooi koopèn van langs den weg
Ol nog etter hun verDer zoelte:h e:1l rni.t ia
natuurlijk niet zoo best.

"-aar wat wij nu 8lTemiûtl nooren, VAn

radJo's en tooneelgezelsehappen en Lau
Bandyen Nlwln_kerstpakketten, mijnheer
d redacteur het klinkt bijna te veel. We
durven gewoon niet te verwachten dat wij
hier bulten er ook wel eens lets van zouden
kunnen krijgen, want totnutoe was het
maar erg schraal.

En waarom niet, dat vragen Vlij ons ook
aI, want ofschoon er heel wat fijne bullen
in de opslagplaats van Welf;p-e ligt hier,
was het met Sinterklaas toch maar erg
poover. Toen hebben wij niets van Welfare
gemerkt, ofschoon w1j wel onze Behoen had
den bulten gezet en nog wel st1"OO en water
erbij hadden gelegd.

Ma.ar noppes in onze schoenen hoor, we
zijn zeker stout geweest. want de Sint van
Welfare heeft niets gereden. Zou het nou
niet mogelijk zijn eens een organisatie op
te richten, die speciaal voor de feestdagen
voor ons iets doet, w1j kunnen zelf wel wat
koopen maar het is jp.1st zoo leUk om lets
onverwachts te krijgen. al is het niet veel
want het Is niet het cadeautje dat het hem
doet. maar het idee.

Natuurlijk Is het te laat om met Kerst
feest lets te doen, ofschoon die Nlwinpa.k
ketten wel Kerstpakketten zijn zijn wij toch

Over verzetjes en zoo.10

Wapenbroeders
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e) popUlaIr woord voor alcohoUca hU
K.N.I.L.

.T.v.d. Schot,
Kan. tkl. stb. 95311

m Bg. V.Artillerie
Veldpost TjlandJoer.

Tempo doeloeh na ontvangen
van traclement, "ergens in 'n dagverblijr'.

Daar zitten dan: de "rooie", de "blau
we", de "neus",de "kromme", ".Tanllen
bctoel". de ..dolle" .

U kent ze: de eeuwenoude bijnamen in
het K.N.J.L. En ot je nou van àe artillerie,
int'anterle, ot' gerue bent, <wera! kom je %8......

Dat die z.g. "oude garde" graag 'n •.hap
Mert -)" lustte, zaI. OOk wel bekend ZIJn.

Wat kon dat toch lekker wezen, zoo'n
groote .,ijBkoude lummel" na 'n berat
dienstje.

Natuurlijk werd er ook wel 'os een
botteltje tevéél ,koud" gemaakt, en dan
waren er wel 'ns lUI die met "haarpijn"
,,'n spljker in dl! bolus", ot' met ,,'n sne~
In de neus" rondliepen " ..

Maar dll:mst mee! dienst, en Iedereen
kElllde zijn baglan.

5ekarang In 'n stadje, op de
lijn: Batavla-Bandoeng, op 't terraaaie
van 'n Chlneellctt restaurant. Een stuk ot'
wat verweerde tropenkoppen wa.
rempel!!! De "hlauwe", de "neUll", de
"rooie" en ".Tansen Betoei" achter 'n
leVeMgroot glu melk, 'n "Ct'UIlSIe" en 'n
achapI met tompoezen en roomsoessies!!!!!

Eerlljk, da's geen gezicht...... je wordt
er wee van .

Ik ga in dl! buurt zitten, en dan vanf{
Ik op: Jonge, jonge. waar Is die goeie tijd
gebleve, toen je van die groote "Ijskouwe
jetsen" kocht voor 'n soekoe Wanneer
:zclle de tabrleke van de ..zllvernekkle'l"
w~ 's gaan draaIe ! Hou je kop, neus,
Ik word beroerd van de dorst .

Toen Jrn.-am de "dubbele": En zal ik ju
Ie 's wat vertelIe!!

AB de tabrieke draale, dan krijge. we
nóg niks; we motte immens export.eere.

Devieze motte we hcbbe .
Toen ben Ik opgekrast.

KNIL-FLITS

B. Berends.

bed, dat een Ukje vochtig begtnt aan te
loopen en In volkomen onve.rschllllgheid
voor de hee1e verdue rataplan. Tenzij een
miper door het dak begint te lIChieten ot

.. aneere laaptaand eujet een handgra.n.aat
~UL

Dan wordt Plet kwaad wakker en ge
bruikt hJj .strikt onbehoorlijke taal, vloek·
verbod ot' niet.

Overdag lIJ Plet ook niet precies als In
de krant. Dan doet hij zijn werk goed en
terdege ook, maa.r hij" kijkt toch heuseh wel
uit Zijn doppen. Hij komt lIever loopend
thuis dan op een draagbaar. Gelijk heen
Ie. .Tammer alleen, dal het niet zoo schUde~
achtIg is.

Het eenige, dat klopt, is, dat de vijand
inderdaad balen tabak ervan heeft om le
dicht in P1eLs buurt te komen. Dat klopt
want als er werkelijk geknokt moet ",orden
Is Piet geen garnaal, dan Is Pietje een haai.
Maar ja, de krant wil nou eenmaal een
Iluierstaart.goudvlsch hebben.

Met muz.lek en palmen.

bloeddorstig genoeg en Is het een mitrail
leur. Kanonnen beb ik nog niet gelezen.

En als dan de sergeant komt met de at
101llllng, gaat hU terug naar een IlCbUder
achtig bamboehutje. Daar staan tropen
bloemen om heen te geuren en te bloeien
c1a.t bet een lieve lust is en aIa hJj op zijn
wIllge bed zich omdraait slaapt hij In in
een atInoll1'eer, bezwangerd met orchldeet!n
geur.

Nou het II maar echt tijn, dat die knaap
het zoo heelt. zoo 'a nachts. Overdag is bet
al net zoo. HIJ patrouilleert en gedraagt
zich dapper, onvenchrokken. heldhatUg,
~erachteDd en aIJI ik het goed bekijk
la hij een roekeloos stuk IIOldaat. Maar al·
tt)d plekt'tfn in orde.

De IIchrik van den vijand met het weeke
gouden hart van btnnen.

FUn hoor, goed zoo. Zoo mag Ik het wel.
Maar alleen voor de statistiek, om te

laten zien, dat er ook uitzonderingen be
staan, wil Ik even Plet Introduceeren.

Plet Ziet er uIt, als een uit zijn krachten
gegroeide garnaal.

De haren die hij hee1't _ de kapper WM
er wat slordig mee den laatsten keer - zUn
zwart. En ztfn oogen Idem. Hij Is onge
trouwd, maar heelt een soort coUecUe waar
hij al een jaar lang bezlg Is keus uit te
maken.

Over klndenn zullen wtI het niet hebben,
want ik weet van Plet geen kwaad. Plet
heeft wel een paal' dingen boven zijn veld
bed hangen.

Maar Ik geloot' nooit, dat het zijn moeder
11. Jk geloot' nIet, dat het iemands moeder
la. Maar wel Het' om naar te kijken als je
opstaat.

Als Plet bU nacht op post staat zou je
raar opklJken. Want bij ziet niet.. Geen
panOl'81tla'S van va.èlerlandsche groene
dreven. Ook de wiebelende klappen interea
aeeren hem geen blOalem. Rtl Iet alleen
maar op dat dijkje. .Ala' die 8Choolers daar
over heen komen zijn ze zuur. Want Plet
mUmen wel. Hardop, prevelend. HU vloekt
de muskieten .tIjt' en die x x x regen, en de
wachtat'IossIng - waar blijven die ellende_
lingen nou weer - en ik wou, dat die
rotzooi maar fLt'geloopen was en ik wou, dat
Ik in Mokum terug was. En bij Is t'el gebeten
op die schotfies aan den overkant V8ll het
kanaal, die de directe oon:aak zijn van P1eta
tegenwoordigheid hier. Direct verantwoor_
delijk voor zijn slaaproode oogen en zün
natte voeten en de rheumaUek, die hU voelt
aankomen en voor de heele donderscbe
boel

En als de wacht.atlOSl1ng komt, moert
Piet ze uit en elsdat er niets te beleven
Is geweest en ot' ze nou maar op WUien_.ten.

Zijn verblijt' la van bamboe en Jlgt midden
tunchen een groote hoeveelheid modder.
Zuur Irt1nkende modder, echt moeras, en
bloemen zijn er n1eL Zijn wel wijzer om hier
te -gaan groeien en bloeien.

Binnen het hutje stÛlkt het naar :tweet,
opgewarmde comed beet en ongewasscben
kleeren. En zoo slaapt Piet in op een veld-

"
lJ~

en werkelijkheid

Plotseling viel een doodse stilte over het
vlleg;zeld, men kon een speld horen vallen,
en Iedereen keek elkaar veelbetekenend aan.

Heel uIt de verte, bijna nog niet te ho·
ren, kwam een gezoem dat gaandeWeg ster
ker werd en dat al lpoedig In un zwaa:r
geronk overging.

Voor men zich eigmlijk goed reallseerde
wat er aan de hand. was, landden voor de
spraJceloo3 verwonderde, hevig gedeslilusio.
neerde menigte twee Dakota'lI.

Vier motoren maar geen Skymuter!
Het was zeer merkwaardig dat zU, die

zich anders nooit op het vliegveld vertoon
den, zich plotlellng herinnerden.. dat ze
daar allemaal nog een zéér goede kennis
moesten opzoeken.

In een minimum van tijd wu de t"Urt
weer hersteld en nog steeds weet men
niet hoe een Skymaster eruit ziel.

"VIteUus"

Dit Is de soldaat uit de krant:
Hij l.I blond, heert blauwe oogen, lengte

ongeveer' 2 meter, wat je noemt atoer van
bouw, HtI heeft een moeder, een vrouw,
bloeien van kinderen en van allemaal een
portnet boven zijn veldbed hangen.

HIf echijnt altijd en eeuwig bij nacht en
ontij op post te etaan en doorboort dan met
zijn oog - blauwen fier waar onveraclirok
kenheld en wilskracht uit spreekt - de
dulll'tcmls van den tropennacht.

Overigens ls hU allemachtig onvoor·
dehUg. want al doorborende ziet hij een
panorama van Holland aan zich voorbij
tnkk...

SOIlUJ ontwaart bij jandorie ook nog de
aehoonheld van dlenzelfden tropamaeht en
bewondert hIJ \\1egelende klapperboomen.
Die klapperboomen hooren erbij. net als de
aawahrancl Het geval Is natuurlijk nJet
compleet zonder mm:lek. Die muziek moet
trqplach zijn, dua hoort de stakker alsmaar
nacht in nacht uit gamelan muziek.

Waar die muziek vandl'l.an komt mag jooat
weten, want om maar goed te laten uit
komen hoe onrnensehelljk eenzaam dle knul
het toch heeft, iJl de heele landstreek om
hem heen verlaten. Maar ja, vanwege de
stemming in het stukje moet er muziek bij.
Gamelan dus.

En dan .t.aat hU 14 mijmeren. Over het
huls, dat hij achterliet en hij komt uit een
lIeOijk dorpje ve~olen tus.sehen de lom
merrijke dreven ergens in Holland, ot' den
achterhoek ot' zoo. En Det alll de arme
jongen op het punt ataat een zenuwaanval
te krijgen van heimwee en In tranen wiJ
ultbB.r8ten, denkUe gode-zij-<lank aan zijn
plicht.

Die plicht Is een goede vondst. Die plicht
Is heilig en grootach en àuur en zwaar; het
Is een echte onvervalschte verplichtende
pU<hL

Net als zijn taak. Borns gebruik je "taak"
en dan, om niet twee keer hetultde woord
te gebruiken, dat doe je niet a1IJ lltterator,
gebruik je weer ons plicht.

Als hU bêkat' van het mijmeren en nacht
doorboren is, streelt hU zijn trouwe kame
raad, zijn geweer. Soms 18 een geweer niet



12

Hoewel er hier in Indlö geen oWcleele
Btaat van oorlog heerscht, zullen niettemin
de kerels, die aan de fronUtnle. - die, al
weer officieel, geen fronUinJe Is, -liggen,
van den wederom oUlcieele wapell5U1stand
weinig merken.

Het is in het bijzonder voor hen, dat wij
h; -:-onder een uittreksel geven van het
KerstartIkel van prot. Walter Russell Bo
wle. dat hij in 1944 .echreel voor de "New
York Times Magazine."

Kerstmis en een "'ereTd vol verwaning.
twee tegenfllrlJcligbedon. welke tot nadenken
stemmen. "Vrede op aarde" Is de gedachte,
die we steeds aan dIt Kersttl!('st verbinden,
maar deze vrede Is nIet overal. Feestelijk
heden, vooral daar, waar bet kanon nog
spreekt, komen eIgenlijk nl..t van pu. Er
wachten ons nog te zware lakrD en we moe
ten ons gOt'd reallBel'ren, dat nog teveel van
onze jongens dit jaar Kerstmtl; Vler.:n In de
jungle. NleUemin mi !:let Kl"rlot!eest er zijn
els leder jaar. ZelC.s zal de beteekenls van
dIt feest dieper gaan dan vóór den oorlog.

•
Honderd Ja.a.r geledrn schreer Dlckens

zIJn onvergrte1ljke C'hrUtma8 Caml.
Er woedde In die dAgen geen groote oor·

log, maar zijn wereld was ook duister. :zij
het op een andere wijze. Engeland worstelde
met de onmcl1schellJke toclltonden. die de
steeds toenemende Industr:lallsatfe :Det zich
• "'Bcbt; bet zonllcht werd verduIsterd door
de rook uit fabriek.!J8Cboorsteenen, kin(lcren
wel'... '1 met veel te lange werktU(len in
t"briek~n geplaatst. de alopen der ste

den getuigden van onzegbaar leed.
De heele afeer llil triest wanneer (Ie

Chrlstmas Care1 aldus begint: "Het was
koud. guur ""-eer...... De stadsklokken
ba(lden juist drie uur geslagen. en toch
wu het al aardedonker. Kaarslicht flik·
kerde in de vcnstE'n als roulge vlekken
in een schier tastbare, wU-brulne lucht.
De grauwe mist drong dool' spleten en
sleutelgaten naar binnen...... een smerige
wolk. (lie alles verduisterde".

Maar uit deze smerige wolken ontortBsn
(Ie personen van DIC''1u'n's fantasie. die met
een niet te stuiten kracht in koor aanhel
fen: "VI"OOIIJk Kerstfeest" met lIlotWoorden
van Tlny Tlm. "God :r;egene on!! all~n!"

Welke beteekenls houdt het Kerstfeest
thans voor ons in?

•

De ster
die schitterit
in de
duisternis

In de eerste plaat8 moeten we ons re&l1
seeren, dat bet niet de groote waarneem.
bare gebeurtenl.s8en, maar de kleine, intie
me (lingen 7Jjn, die werkelijke waarde be
Zitten. De geschJ.e(lenIs van Kerstmis heelt
het gezin al.s centrale gedachte - (Ie Hel.
lIge Famille van Jozef. Maria en het kleine
Kind. En leder geZin heeft deze heilige
sfeer In zich - lets. dat de menscben op_
beurt en ben beter maakt, lets. dat ze
zouden mIssen, wanneer ze alleen waren.

In S8royan'lI ..De menscbel.öke comedle",
praten twee 8Ol(laten van een troepentrein
over het thuIs, dat één van :ben heeft en
dnt (Ie ander graag zou willen hebben, het
thuis In de kleine stad, waar C!Cnvou(llge
goedhartige menschen het vuur der liefde
brandend houden, T1endutz.en(len soldaten
over (Ie gebeele wereld zuDen met wee
moed aan een dergel.ök thuis (lenken.

Ook EU, die geen godsdienst: beltI(len
zullen In die (lagen sterker dan anders In
gedachte zijn bij hen, die ze lelfhebben,
hetgeen op zichzelf ree<ls religieus is.

Verder leert bet Kentfeest ona dat de
menschelijke geest: machtiger en belangrij_
ker Is (lan atle ulterl.öke kracht. Was bet
niet in (len tijd. toen caesar Augustus zijn
geheele rijk (len belastlngspllcht oplegde,
dat Jezus te Bethlehem op Kerstdag ge
boren werd. waarheen Jozef en Maria zich
begeven hadden om zich voor deze belas·
Ung te laten regtsteeren? De aandacht van
allen was volkomen op dezen belasting.
maatregel geconcentreerd en niemand be
kommerde z:Ich om den pasgeborene. Be
velen van de regeerlng, practisehe zaken
als belastingen en prijzen, de groote beslis
sinKen van een schijnbaar groot volk. der·
gelijke dingen werden beschouwd als te
zijn de meest belangrijke. De geboorte van
een kln(l, dat de wereld In een geheel nieu
we richting zou sturen. kon verwaarlooa4
worden.

r,nemand heert vandaag aan den dag
nog belangstelling voor caesar Augustull.

Niemand zal er spijt van hebben, wan·
neer zijn naam voor goed verdwijnt.

Maar mlWoenen menscben be8effen, dat
wij lets van onzegbare waarde zoulen ver
liezen, wanneer we voor altijd afstand wu~

den moeten doen van den Invloed van
Hem, Wiens geboorte<'lag ons Kerstfeest:
geworden Is.

Walpote .tehreet eena terecht: Bet zUn in
wezen (Ie groot:e gee8te1ijke lel(len, die de
wereld veranderd hebben. Het zijn een
voud.lge uitspraken als: "Laat (Ie kinder
kens tot Mij komen" en "Hij, d.le zonder
zonde I.s werpe (len eersten steen" die het
leven in andere banen geleld hebben.

Een (lerde feit, dat Kerstmlll ons leeren
kan I..s het geloof. dat in onu wereld lets
nieuws geboren kan worden. In het Kera'l·
verhaal wonlt verteld van een sler, dle
een glans verspreidde, die nooit eerder ge·
zien was.

Voor meenlg vader en moeder heeft de
geboorte van hun kind iets van dit licht
gebracht. Zij hoopten. dat hun leven een
diepere beteekenb zou krijgen. Tbana wor
(len er plannen gemaakt van werel(lbetee
kenls, (lie gUnsteren aIII: een ster aan een
venlulslerden hemel. En wanneer (leze ster
gezien moet worden als een voorteeken
van een betere toekomst, dan dient (Ie ka
meni!e generatie daarvan doordrongen te
zijn.

Er zullen overal Jongemenseben opstaan.
(lie een zekere grootheid In zich bergen.
Het Is thans harde noodZaak, dat niets
gezegd of gedaan zal worden, (lat ben cy.
nl.sch kan maken. Zij moeten gesterkt
worden in hun verwachtingen, wanneer
(leze voortspruiten uIt een vurig verlan~

gen. (Ie wereld te verbeteren. Dan zal bet
mogelijk zijn, niet voor enkele menacben
or een paar volken. maar voor de gebeele
menschhel(l, t'l8t (Ie woorden, waarmee
D1ckenll 7Jjn Chr\lJtmas cal'Ol besloot, nl.
"God %egene ons allen!" werkelijkheid zul
len worden.

gA..U'5 * '"
'" KERSTFEEST

.,Ik wU(le wel, (lat er een nieuwe manier
~f"rd uitgevonden om mekaar een gelukldg
Kel"8tfeest toe te wensehen".

Tweemaal reeds beb ik die opmerklng
vandaag gehoord en ieder keer zei ik vol
eerbied tegen mijzelf:

"Goddank dat het niet zoo Is".
De. geest van Kentmls la even eenvoudig

als het hart van een klnd; bij behoeft geen
nieuwe leus en geen speclale verkoopa.etle.
Geen reclame-agent kan aan 7Jjn oude too
verkracht nleuwen glans geven.

Hij Is als de zon en de wind en (Ie regen.
als de sterren, die op een helilgen nacht bo.
ven GalUee !lCbltteroen en nu hun zelfde
nlStige. vaste licht over een oudere en mts
8Chlen wijzere wereld ultscbtlnen.

Neen. er I..s geen nieuwe manier om "ge-
Iukklg Kem" te wen.scben. Ook zouden wij
er geen willen bebben,

De boom, dle ge zult versieren Is dezelfde
als al die boomen die op alle heuvels heb
ben gestaan vanaf het oogenblk, dat (Ie we
reld nog Jong was.

De vreugtle In de oogen van een kind op
Kerstmorgen Is (Ic vreugde. die in de oogen
van alle klnderen gegtanlld heert alnds
Kerstmis een jaarl\1kach teest werd.

Achter (Ie geschenken en de vroollJkheid
staat de eeuwenou(le geest van "In (Ie men
scben een welbebagen".

Kerstmis I..s nog steeds Kerstmis. Laten
wij, in een -wereld vol schokken(le verande
ringen dankbaar :tijn voor (leze Eéne kost
bare bestend.lghei(l.

(Vert. van .,Merry ChriBbnas" door Merle
Coweu In ROCKEFELLER CENTER
WEEKLY)

WapenbroedeT.'C
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.... We pikken lIeel g6ICOOIl het hort 00"
eell andere Idkker (het hart dat tfr' ZOO~

jukt ia KUgcrwmeft. ligt op het 1I1lker
g1lJzen 4CJwteJtje). '_00__

..Bup. het IuJrt 00" 't kikkertje " er uit"

VER WISSELEN:?

EVEN VAN HART

1

Mies heelt donker baar en wil 'wel
graag blaUWe oogen er bij hebben, terwijl
ArulIe met blond haar wel eens zou Willen
zien, boe donkere oogen hierbij psssen 
Okay, rullen maar evenl

Jonge, jonge, wat een tijne wereld zullen
we dan krijgen! Dan komt wellicht ook de
tijd, dat We elken dag wat anders kunnen
nemen. Dan zullen er overal groote insti
tuten zijn met allerlei harten, levers, her
aens, oogen van diverse kleuren achter
vitrines en dan.... uitzoeken maar, net als
In de "Bijenkorf'.

"Ik wil weI graag die bruine oogen
hebben en morgen heb ik examen, dus dan
neem Ik ook maar die groote hersens
daar!"

En als nu de "Taaie" eens zijn hersens
ruilde met die van den grooten Elnsteln (Ik
wed natuurlijk niet, of Dr. EJn.steln hierin
zou toestemmen), zou de "TaaIe" dan een
atoombom kunnen mSken?

-

Deze twee knappe knoppen zijn druk be
zig ieder met zijn eigen proefnemingen.
Dr. Sinltzyn houdt zich nog bezig met
kJkvorschen. HU neemt één van die sprin
gertjes, pikt op een bandige wijze iIlet hart
via den wijden bek er uit, plant er een
hart van een andere Jdkker voor in de
plaats en.... twee mlnuten na de operatie
wordt het diertje eenlguins verba. sd

wakker, maar huppelt even daarna weer
vroolijk rond! Het beest weet gelukkig
niet, dat het een kort oogenbllk zonder
hart. beeft "geleefd", anders zou bet waar·
8ChljnUJk met Zijn nieuw hart een hart
verlammlng hebben gekregen!

,,BIJt hGrl cl4t dood WGa', kelt weer tvJtuiJI vvr Iaftg.

Dr. Sttrgei AftdNJY6V aal! h6t wer"."

Jo. het Amerikaa.nsche tijdschrIjft "We"
van 2 September '46 stond leta over hel

werk en de onderzoekingen van den Russi
schen geleerden Dr. Berge! Andreyer van
bet Botkin bospltaal te Moskou en Dr.
Nlkolai Sinit%yn te GorkL

l-

.v

We ,PNn--Wlo doet me wat,
Den weM/I>

.... Sloppen het t'oor.:icll11g, door d.CJl tcij.
den bek, til liet harlloo.:e: !'ikkerljo (duurt
maar ro tot 30 ~ndell tn tolam) Q ••••

- .•.A18jCbZieft!

Na tien minuten kom je uit de kamer,
de juUrouw staat al klaar met de reke
ning: "Dat ia dan J 1,M voor de hersens
eD. / 2,50 per paar VOOr de oogen, samen
f 10,-.... Dank U wel.. .. Dag mtInheer!"

Haar alle gekheid op eeD. stokje: dat de
ze proetnemingen een gebied van fantasti
scbe mogelijkheden opent, %al ieder wel b&o
gtijpen. Wij vragen ons af, waar ia de
grens, die de wetenschap uiteindelUk niet
zal kunnen oventellrtlden?

Het Amerlkaanltflbe blad eindigt met de
opmerklng dat er ln deze proeven de klem
voor een Idee en een methOde zou kunnen
liggen om het ten slotte mogelijk te maken
zieke harten door gezonde te ve~angen.

Dt vraag me alleen af, w1è wil nu in
's Hemels naam zijn gezoD.de hart met een
ziek hart nLilen1 Dus: alleen gezonde bar·
ten van doode menacben komen in aan
merking.

Wel een raar Jdee, wat!

.. El, 2'ehn4.

• "Goed. 'Vilt U maar even meegaan,
mijnheer? ... Dezen kant uit.... hier la nog
een operatle-kamertje vrij.... Dokter, een _
klant voor U: oogen en hersens!"

Toekomstbeelden:
"Zeg, Jan, zullen w. eenJi van hart ver

wisaelen 1"

De heeren geleerden zijn bescheiden en
zeggen, dat ZIJ heusch nog.niet In staat zijn
om die klkker-proeven ook op menschelljke
organen toe te passen maar het. zal wel
voor Iedereen duidelijk zijn, dat zij hard
bezig zijn dien kant op te werken. En &la het
dan eindeLtlk lukt?-Groote Hemel, wat
een mogelijkheden doen er %ich dan voor!
Als harten ve~ld kunnen worden. dan
óók wel: oogen, levers, longen en Joost
mag weten, wat nog meer, missc.h1en zelfs
hersens!

"Ja goed, Piet: reuze Idee..•• weer eens
wat andera, hè 1"

Jan loopt met Plet'. hart en Piet met
Jan'. hart rond. - Wordt Piet nu opeens
op Jan's me18j. verliefd en Jan op PieV.
me1aje?

Tot zoover de proeven van Sln1tzyn.
Dr. Andreyev heeft bet gepresteerd om

bet hart uit bet Ucbgam van een man, die
reeds vier dagen dOOd. was, te lichten en
door middel van een lngewikkeld instru
ment en een constanten toevoer van een
speciaal bereid vocht dit hart nog twaalt
uren lang woor te laten kloppen.



Wim'. moeder: " ...•..ik *'OU bt1 'IOfze OOft
~rek6n .zoo 1:'. d~t kKnnen ~etl!"

H08 groot de bclang3teUino ia OOOT de
JcmgClUl in Indië blijkt wel uit de C1Iorme
beiang$telling voor de tJCTgaderif'lgel~ van
de \leTeeftlginu .,Band NedeTkJnd IfldlB'.
Euetl kiikefl. joftge:n.a, of t:r hier '!tOg bekettde
"ezfc.llfen tttUCJl6n * We hoPt"- flOg meer

-va,. :rwlke loto'. MU Holland te kTjjgtm.

o zoo trotscb Is. Wim van Sluys ia sinds
Februari. In de tropen als OVW-er. Hij
beert de vuW'doop bij Tjenne ondergaan.
Het bevalt hem uitstekend In Soerabaja
en de 1nhee:msche bevolk1ng vindt hU
vriendelijk. betgeen bij helaas niet van dil
Nederlandsclle Durgers kan zeggen.

"Ik wu hem natuurlijk grnag bij me heb
ben, maar Ut weet dat het hem goed laat
en wat mag ik meer wenschen!" zeet ze.
"Hij achrtirt me tweem"! per week en
ook zijn dagboek .Ituurt bij op. ZOO bUijt
Ik fijn op de hoogte van hetgeen hij a!Je
maal beleen en Ik zou bij wijze van spreken
zoo z'n dienst kunnen overnemen".

Zie, dit iS gezonde taal van een moeder,
die meelee!t. met haar zoon en begrljpt wat
het vaderland van hem verlangt. Wim is
verloofd en het melaje komt regelmatig bij
de moeder. Riet, zoo heet zijn verloofde,
heeft het volste vertrouwen in haar jongen
en zoowel zij als haar La. schoonmoeder
nemen de kletspraatjes over bet algemeen
onzedelijk gedrag met een stevige korrel
zout Wel zouden ze wat meer ontspanning
voor de jongens willen bebben en vooral Is
er gebrek aan radio's. Maar daar staat
weer tegenover dat er ruimschoots gele
genheid is tot het bijwonen van kerkdien
lIten, iets waardoor Wim heel veel moreelen
steun heeft.

BAIIO NEOERLAIIO ooit:
Verder vertelt de moed!!r mij met groote

waardeertng over de vereenJging "Band
Nederland-Indiä", een vereen1g1ng die alle
famillebetrekkiDgen in Nederland in verga
deringen bijeenbrengt en die via haar ac·
tleve hoofdbestuur veel bij de betreffende
militaire In8tantlell weet te bcrelken.

Ik heb zoo'n vergadering bijgewoond en
de stemming d!e er heerschte, was er opper
best. Zoo ging er een daverend gejuich op,
toen een bC8tuurslld mededeelde, dat alle
OVW-eMl VÓÓr Kerstmfa 't? naar bu1.s zou
den terugkeereIl. Ook de familie van dienst·
pllchtlgen vindt langzamerhand in deze
vereeniging ~ onmlsbaren steun.

Ik verlaat de moeàer van Wim, nadat
wtl het er roerend over eens %ijn geworden,
dat dM',.e veroenI&tnl" van onschatbare waar
de la.

Een geheel andere sfeer trof Ik aan 1n
bet rezln van Soldaat X.J. Lenj:ton waar
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huis.
HETIN

een

eens op te zoeken, en te informeeren, wat
hem scheelde. Toen de oftJcler in het
kamp arriveerde en Kees bij zich liet roe
pen. verscheen voor hem een flinke, frlaache
Hollandscbe kerel, die correct het saluut
bracht. De officier haalde den bewuaten
brie! uit zijn :tak en toonde hem aan Kees.

,,Heb jij dat geschreven?" vroeg hij hem
vriendelijk.
Kees kreeg een hoogroode kleur eD
stamelde:
.,Jawel kaptein".
"Hoe kom )e daar in vredesn"m bij?"
"Oh, toen had ik een echte putbul", luid·
de het commentaar.
Ziet ge, hierin schuilt een groot gevaar.
Kees bleek al lang geen moordenaars·

neigingen meer te bezitten en ze in feite
ook nooit gehad te hebben, maar hij had
in een. opwelling gehandeld.

Dit geval staat waarachtig niet op
zichzelf. En heel ander historisch voor·
beeld toont hoe gevaarlijk ondoordacht
aebrijven kan zijn.

SOldaat A. schreef aan de verloofde
van z.tIn strijdmakker .B een briet', waarin
hij haar mededeelde, dat hij in de loop
graat lag naast B. toen een uitval van ter
roristen hem het leven koette. De verloofde
schrok zoo hevig van deze onvoorbereide
mededeeJ.ing, dat f'4I een ernatge zenuw
aanval kreeg en er nu nog, zes maanden
later, voor in een sanatorium. verpleegd
wordt. Had zij den brie! uitgelezen, dan had
zij ergens een paar tippeltjes gezien met de
mededeellng "dat droomde ik". Dergelijke
lugubere grapjes kunnen Iemand voor
het leven ongelukkig maken.

Maar nu genoeg over gevaarlijke brie!
achrilve.rU. Ik wilde eens lets vertellen over
de geZinnen 1n Nederland, dle tamWebe
trekklngen in Indlti hebben.

HET GEZIN IN BOLLA/ID
Enkele dagen voor mijn vertrek uit

Nederland, nu ongeveer twee weken gele
den, heb ik voor mij volkomen vreemde
gezinnen bezocht, die respectievelijk een
zoon, man en vader in Indi~ onder de wa·
penen hebben.

Het eerste gezin woont 10 Krispijn
te Dordrecht, waar Ik dnJ.1pnat en. koud
als ik was, vriendelijk door de moeder
werd ontvangen. Achter een gezellig
snorrende kaChel vertelde zij me met

enthousiasme van haar zoon, waarop ze

slaal
oIlanb

BEZOEK

3Jn·

OP BIJ FAMILIE

"\
Er worM" wd ren.t rare brlet1en

ontOOllgeln tn Bolland. Dat zvn dan
Ik ln'feuell, die ook 1«UIr de minillte
"U en de krallteft gaa" tnt lieel tc.t
OPSChudding 'tleTOOrzaken. Maar al die
duiZernle7l bTieuen, die naar Holl41ld
t06 gaan en eenvoudige, eerltjke ver
tollfngen .t'jfn van een Jongen aan ZiJn
familie, daar wordt nooit wat va:II

gehoord. Ell toch dt /Illat dddr Mt
DUte fti,eanc3' in. Hoe ~e brieuex i"
Holla"d, worlkJJ ontL'allgtm, hoe ze ü.
HollMd met jullie meeleven, daar
zullen wo in dit artikel en flog 'Vole
"JUWre geregeld van \l6Ttclum. Wcat
denk Je d4lU"tXlII, 'WapeJtbroecfera ua"
het tlergeten botoljoftt Ik hoop dat
we den tijd klu,""en kriJUCft en de ge_
Icg871heîd om heel 'Vtle' gezinnen al
te reizen, en dan bl"ijvcln er natuur1Vk
nog heel wat "vergeten ge.a:innenn
o~r. Maar dat " tI01I J.ater zorg. NU
den goden kam opga,tM fa à 1woJ~
UlGk. Dat 1&ebQm we van jtdlie ge-
lecra ell toe zullen ermee doorgaan
ook, En mot jullie hulp kunnen we
een hoop "cm. Aanpakken maar 1Ia.
= •.

'--- ..J
Doe croot kan IIOms bet verlangen CUn

om thul6 tn JloUlUld eens e\'en om de deur
te kUken en te zien hoe onze ram.1lJe het
maakt.

Men betitelt dit verla.Dgen maar al te
puw met bet woordje helunree, dat lu tdt<.
een geestelijke storing beteekent. Zouden
dan aUen, die naar huls "erlangen geestelijk
eestoord moeten zijn' Neen immen, dat
\'erla.nJrC.ll is heel nonnaal en het zou niet
goed :tUil, wanneer men zoo mAkkelijk thuh
verpten kOD.

SCHRIJFT VERSTAllDlGI
Een andero kwestie wordt het wanneer

dit verlangen zijn grond vindt In m1nder
l"OCde beriehten van thula, berichten, die
dikwijls In een a1echte bul geschreven zijn
en die ISChrijfster of schrijver maar al te
graag den volgenden dag zou willen her
roepen.

Omgekeerd komt het even goed voor.
Militairen, die b.v. een beroerde wacht
hebben geklopt, kunnen soms ZOO onbe
SUiSd naar de pen grijpen om hun nood bij
familie In KederlalJd te klagen. Wat achIe
ten ze daar mee op?

Een veN;lehrikte vrouw of moeder in
Nederland, die allea zou willen doen om
man of zoon te helpen, maar op 1(.000 km
·'stand volkomen machteloos staaL

Zoo l.a er de historische brief van Kees
den soldaat. die in Holland door de censuur
(deze Instelling l.a lumlddela afgeschaft)
geopend werd en waarin hij o.m. sebreet'
dat het zoo'n bende bij hem op Sumatra
was, dat hij, zoo gauw htI weer in Den
Haag was. de heele stad zou platbranden
en alle ministers een kopje kleiner zou
maken. Inderdaad krasse taal!

De censuur ga! den brie! door aan een
1nstantle, die een officier op Sumatra ver
zocht dezen adspirant·massemoordenaar
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eind van mijn voet, daar waar de grote teen
ergens uithangt, tegen een uitwas, veroor
zaakt door een bovengrondse wortel en tot
overmaat van ramp glijdt mijn pistool tua.
sen mijn koppel 'o'andaan.

Het geluld, veroorzaakt bij het neerkomen,
bezorgt mij ecn licht gevoel van huivering.
Modder. in dJt geval nog iets ergers, rode
kiel·blubber! Grabbel met mijn handen om
mij been, als een geblinddoekt kind bij een
spelletje en voel me erg hulpeloos

Vanuit de verte, daar ergens tussen de
bewoonde wereld vandaan, jankt een band
I walk alone .

In leder geval passende muzikale om_
lijsting.

Na veel gewroet vind ik het schiettuig
terug, veeg het apparaat at aan mijn zak
doek.

Ik steek het nu maar In mijn zak. als
voorbehoed tegen derg~lijk':!l stoornissen.
doch zo, dat ik het aanstonds grljpl"n kan.

Zuchtend trek ik. weer van leer, volgl"nde
post, zelfde recept. M'n laatstg gang voert
me qver een onbegroeid paadje hemelwaarts,
maak rare grimaasen, zoiets als een dronke
kerel, doclî "'heraUt zonder ongelukklm mijn
doel, en heb het gelukzalig gevoel het ge·
nkrt te h"olen, zoietS' a:S' na nflv"ll van nct
balmasqué, als Sinterklaas. De laatste stel
ling, alles in orde.

Ik. wil de terugweg aanvaarden. ,,0, ja.,
sergeant, die zware mltrnllJeur vertoont
kuren, hij voert de patronenband niet aan".

Ook dat nog! Ik ben g<!en expert in
Japanse schiet-dingen, en prevtll een schiet_
gebedje, alle goede geesten sta mij bij en
geef mij vIndIngrijkbeid, om dat dlng weer
op gang te krijgen.

Gelukkig dat ze de smekende Uitdrukking
In mijn ogen niet kwmen lezen.

Morrel hier en daar, trek en dmat, l!b me
een "jutter" op m'n vinger, zeg nu: ,Stik.",
en dan, na uiteindelijk veel gepruts: verge
zeld gaande van nog mooiere uitdrukkingen,
gaat het weer.

"Als jullie weer eens lets weten, roep dan
maar een 8lIder!"

Het is ondertusschen droog geworden en
een flauw schijnsel, dat wel iets lUkt op 'n
verwaterd oog van een zaklamp, bijt zich
door de wolken.

De maan. wel geen knots, zoals die soms
in Holland placht te verschijnen, doch lijkt
er met veel fantasie wel iets op.

Der Weg zurtlck!
Als Ik m'n benen uitstrek onder het

geimprovlsèerde bureau in de zogenaamde
hal van onze woning, wijst mijn horloge een
uur vijf en veertig later aan. Mooie tijd voor
een afstand vWl zes honderd meter. M'n ge
dachten gaan vergezeld, samen met bet
gesnork van Paddel, 'n collega, die in een
boek ligt te maffen.

Maar ja, dan een nijdig rinkelen van
de veld_telefoon, en een stem vraagt ot er
nog iets bijzonders lso

M'n antwoord klinkt enigszins zakelUk.
met een ondertoon van militair gebaar:
,Neen, alles is rustig, geen bijzonderheden",

leg de hoorn neer, en ik geloot dat ik toen
iets heelle~ks gezegd beb.

Sergeant Ben Holtkamp, 250"100"

Y-Brigad6, PALEMBANG.

Het Is donker, zo zelfs dat de vleermui
zen thuis blijven, desondanks de ononder.
broken nachtserenade der krekels wordt
voortgcZE.'t en, om het geheel een volwaar
dIg aspect te geven, valt er lets uit de he·
mei dat het mIdden houdt tussen regen en
misten. Ik stap naar bulten. Op de tast
vooruit, om m'n ogen eerst even te wen
nen aan de overgang van Jicht naar vol·
slagen donkerte.

Het welig opgeschoten gras langs het
modderpad -dat btl iedere poging om voor-

• •Uit te komen tegen je benen zwiebert en
je bekladt.

Prachtig-. Verder drie gaten, voorzien
van water, dat een kleur vertoont van drie
dagen oude koffie en tevens van een on·
passelijk makende geur vergezeld gaat.

Dit laatste merk je eerst, als je enn
trapt en dan komt te laat het besef, dat
hier ergens zo'n imitatie-moeras' ligt.

Enfin, je wordt er op uit gestuurd ot
nl.l

'n Zaklantaarn gebruiken is er niet btl, de
..overzij" mochten het eens in hun hoofd
halen. hun kunsten te g-aan beproeven op
een levend doel, welke jn dJt gl"val ergens
achter die wiebelende llchtschijn moet ver
toeven.

Naast het paadje prikkeldraad. Afkeer
over deze wijze van scheiding dateert al uit
mijn jeugd, want ik weet het bij ondervin
ding. Als je er kennis mee maakt Is het niet
de lieftallige omhelzing van een jonge
dame.

Blonde Mientje heeft een hart van prik
keldraad, en het beroerdste, je hebt het
gevoel langs de a"trasterIng van een coneen·
tratlekamp te wandelen, ot In dit geval,
proberen op de been te blijvt:n.

M'n gescreende Jappen.-laarzen, die als
uiting van mll1talrlsme op verkeerde leest
geschoeid over en door de bagger glibbe
ren, doen verwoede pogingen in het gareel
te blijven.

Het centrale punt van waaruit zij bediend
worden, vertoont soms kleine storingen in
de vorm van enig geluld dat over opeen
geklemde lippen komt en nu niet speciaal
bestemd Is om onder de Kerstboom verteld
te worden.

Ik doe mijn best te denken, zoals ik al zo
vele keren tevoren gedaan heb, maar dat
lukt niet goed.

Rotzooi. Schamper komt het btl me op.
Stuur dJe lanterfanters van ginds hier eens
naar toe, politieke misbaksels "Halt!"
...... "Oké! Ik ben het"

,,0, sergeant, jawel."
"A111"8 zeker in orde, he 1"
"Ja, niets te bespeuren al liggen ze miS·

schlen wel ergens achter het draad uIt
hun neus te vreten, hun bakkes durven ze
toch niet te laten zien."

Ik nem zwijgend in, rnl"t het Mokums
Nederlands van den eenzame!'! wachtt'r.

"Goed, ik kom straks nog wel even langs"
Ik loop nu onder de bomen, dikke spetters

vallen met een ntIdige Uk tussen de rotten
de bladeren. Stoot mijn kop tegen 'n laag·
hangende tak en Ik geloof dat er een barst
In de ruit zit, want ik zie niets dan sterre
tjes. Ik voel eeu'1 en dat lijkt n,lgal mee
te vallen, alleen een blijvende herinnering
in de vorm van een bult.

Maar weer verder, rammel met het onder_
(Lu71 Y1i.).

De superieure mensch iII atandVailtig
waar tloodi9. niet koppig .l'07Id6r

Ol de tllannen elkaar in ltuiiii geregeld zien
weten toe niet, maar hlln. VTOllwen doen het
wel. E» elk6 brie/ die uit Indië komt Î8 een.
vreugde, die g611leensc1Ulppeljjk gedeeld
wordt. Een aanm.oettlging voor OM om

trouw te 'blijven IIchlijven.

het een gezellig geroezemoes van kinderen
was, die geen oogenbllk ruit hadden, omdat
ze op de toto moeaten. Maar tusschen de be
drijven door zag ik toch nog kans de vrouw
van L. die nu samenwoont met haar schoon
ZUster, wier man nu ook in Indië zIt, zoo
het een en ander te vragen. Ook zij kan
met vreugde constateeren, dat haar man
het reuze naar zijn zin heeft bij Bandoeng
cn dat hij grang in IndU! zou willen blijven,
wanneer het tenminste! niet te lang duurt
dat vrouw cn kinderen kunnen overkomen.
Maar zij vertelt er dan onmiddellijk bij, dat
zij zelt eigenlijk mocllUk naar Indië kan,
omdat zij zoo lastig van haar lamlUe kan
scheiden. Ja, dat zijn zoo van die dingen,
waarin je bezwaarlijk advies kunt geven.
Maar in een tamllle, waar een dergelijke
gezonde geest heerscht, zal ooit dit vraag·
stuk te zijner tijd wel opgelost worden.

En dan doet Soldaat Lengten iets, waar
aan menig collega een voorbeeld kan
nemen. Hij schrijft lederen dag naar huis !
Klagen doet ze dan ook niet. Salaris krijgt
ze regelmatig uitbetaald. En dan spreekt
ze met groot enthousiasme van het Sinter
klaasfeest voor de kInde!ren van leden van
den Band Nederland-Indië. De voorbereidin
gen beloven veel en de 85 soldatenkinderen
uit deze oude provlncie-stad, die In haar
geschiedenis zoo heel veel gedaan heeft
voor het behoud van het vaderland. zullen
een festijn beleven dat hun nog lang zal
heugen.

Toen ik wilg ging, vroe!g ze me of ik bet
gerepareerde horloge van haar man wUde
meenemen. Met plezier heb Ik dat gedaan
en zoo gauw als Ik In Bandoeng kom, zal ik
het afleveren. Dus soldaat L je weet het.
Je kunt het ook bij de redactie van Wa
penbroeders laten afhalen.

Zoo ziet ge, beste lezers, ze zitten in
Holland waarachtig niet in de put. 0 ja ik
weet wel, er zijn uitzonderingen en dat is
heel jammer, maar daar 13 weinig aan te
doen. Maar neemt een voorbeeld aan de sol
daten, die ik hierboven beschreef. Stuur
regelmatig brieven naar huls, maar schrijf
zoo weinig mogelijk over Uw zorgen, want
daar staat Uw familie machteloos tegen·
over. Ge verontrust ze alleen en ge schiet
er zelt niets mee op.

Probeer het zelt uit te vechten aLs
een kerel!

Jf'apenbroeàers
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Voorzichtig met
prullebakken

zelfs pnillebakken hebben haar geheI
men. En om die te beacbermen gaat men
op de vergadering der Vereen.lgde NaUes,
den mauwen Volkenbond, die sedert te New
York vergadert, de pruUebakken uiterst
zorgvuldig ledigen. De inhoud komt in lin
nenzakken, met groote hangaloten en ten.
slotte worden de papieren in een verscheur~

machine vernietigd. Er zijn nog meer merk
waardigheden op deze vergadering. In de
groote zaal

l
waar de vergadering bijeen·

komt. bangt achter de voorzlttersplaats
een enorme wereldkaart. Maar bet !s een
blinde kaart. En dat la elgenl\:lk wel jam_
mer. Want het kon zijn nut hebben, wan--ncer op die ka.art een rood lampje opl1cbtte
op de plaats waar lets aan de hand is, dat
slecht in overeenstemming UI met bel hooge
doel van do vereenlgde Naties: één wereld,
cen wereld, dle In vrede leeft.

Griekenland tegen
Joego-Slavië en Albanië

Al aanstonds zou een rood lampje op
filtsen In Griekenland, waar communlsten
en regeeringstroepen slaag. zijn geraakt.
De opstandige commuol.sten kregen hulp
van den anderen kant van de grens, van
groepen uit hel Joego-SlavUi van Tllo.
Vlak in de buurt zou een ander lampje
gloeien. In Albaniä. Hel la een vreemd
geval mel AlbanU!. Hel kleine Balkan·
landje werd op Goeden Vrijdag van het
jaar 1939 onverwacbla door de Italianen
overvallen. Koning ZOgoe. koningin Geral·
dlne en hel drie dagen oude kroonprlnaje
Skander moesten vluchten. maar in de een
zame bergen bleven partLsanen tegen de
Italianen vechten. Tegen hel einde van
den oorlog slonden deze partIsanen geheel
onder oommunslisrCben invloed. Hel bevrU
de AIbanlU alool een verbond met Joego
Slavië, wiens goede betrekkingen mel Ru&
land bekend .zijn. Voor Koning ZOgoe b

geen plaata meer in Albanli.

•

Triëst

De Grieken, die hadden gehoopl bet Zui
delijke deel van Albanië te kunnen annex
eeren, krijgen daar nu de kana met meer
voor. De rollen zijn zelfl omgekeertl: aan
de GriekBche grens heert Albanlti opmer
kelijk veel troepen gelegerd. Dezer dagen
liepen twee Engelscbe oorlog&'bodems voor
de Albaneesche kusl op mijnen, die er kort
te voren waren gelegd. Wel een vreemd
verschijnsel in vredestijd! Of zou dlt roode
lichtje soms verband houden mel dat an
dere lichtje, dat den laalBt.en lijd iets van
zfIn onheIlspellenden gloed heeft verloren,
het lampje op de plaats van TrU!st l' A1a
we de kaart goed bekijken zien we dat Ai·
baniE! juist aan bet open einde van de Adria
tlscbe zee ligt en Triëst aan hel andere uit
einde is te vinden. Tri&! b ee.n uer goede
haven en Italië zoowel als Joego-SlaV1ê ti&
twisten elkander deze baven nu al maanden
achtereen. Achter Itam! staan Engeland en
Amerika, terwijl Iedereen weet dat Joego
Slavië in de Russlache invloedssfeer ligt......
Op de ParijlJChe conterentie heeft men een
middenweg gevonden: Tribt zou worden
geinternationallseerd onder toezicht der
VereenJgde Naties; Joego..SlavUl, dat dUB
zijn~ niet kan krijgen. heeft nu een eigen
aardig aanbod aan Ita1H! gedaan: "Nemen
jullie Triëst heelemsal, zonder dat er an·
deren aan te pas komen, maar dan krijgen
wij GoriZia". De Italianen wilden echter niet
op den rull ·ingaan. Bij afstand van de ltad
GoriZia zou slechts een cnalle strook Itall·
aansch grondgebied naar Triëst lelden ......
Maar Joego-Slavlë heert ook nog zijn goeden
vriend Albanlti, aan de andere zijde van de
Adriatische zee, waar EIIgelsche oorlogs·
schepen op mijnen loopen.. .....

Dat als aanwijZing. dat men op die plaats
- de Adriatische Zee Is juist voor AlbanlU
tamelijk smal - den toegang uit de Mld~

deUandBche Zee naar TriE!at heel goed zou
kunnen afBIllJden......

Stembus alferlei

Behalve prullebakken hebben 80ms ook
stembussen geheimen. Dat bleek-toen de
Berlijners dezer dagen gingen stemmen en
oude Bt.embussen te voorsc:hIjn werden la
baald. Ze bleken nog vol te zitten met
stembUjetten uit 1938, toen het Dult.sche
volk immers vrijwel eenstemmig "ja" anv
woordde op de vraag of het de ..A.nschlUBB"
van Oo8lenrljk goedkeurde. Men had toen
niet eens de stembriefjes geteld! Bij
de jongste stemming echter telde men wel
en de uitslag bleek, zooals bekend, niet in
het voordeel der eammunlsten uit te vallen.
Dat was wel het geval met den ultalag der
gemeenteraadsverkieZingen In de groote
lta)la9nllCae steden. Nog opvalleader wu
het feit, dat bij de Fransehe k.amerverJde-
zingen de commun1rten als I'terlÜite partij
uit de bus kwamen. De lIOt'lu1-<lemocraten
moesten flinke verliezen noteeren, maar de
rechtsche partijen wonnen ook. ZOOdat het
er naar uit gaat zien of Frankr1Ik in twee
scllerp gescheiden kampen zal worden vu·
deeld: commun1StJa:h en anti-communif
tboh.

KER8TKlANKEN
door den aelher

"Wapenbroeders" verschtInt met Kent
mi.B in een apart gewaad, maar ook andere
diensten doen hun best om dlt Kerstfeest
op waardige wijze te vieren. Zoo hehben
"Welfare", Marvo en L.V.D. de koppen bij
elkaar gesloken om voor deze belde feest
dagen een apart radlo-progra.mma. aa.men
te stellen. Wie op 25 en 26 December zijn
toestel inschakelt op de golflengten 29 en
U5,3 meter, kan van het ondervolgend pro
gramma elk naar zijn 81Du k, de prettigste
kerslklanken opvangen:

Uitzending op den centen Kerstdag,
WoenS<lag 25 December 1946:
19.45 -19.55 De Legercommandant ZE.

Luit.-Gen. S. H. Spoor spreekt
tot zijn strijdkrachten.

19.55-20.00 Muzikaal intennezzo.
20.00-20.30 P. C. J. relay. Lt. Gen. Mr.

KruIs spreekt een KerstbOOd
schap ult.

20.30-20.32 :Muzikaal intennezzo - ver
volg.

20.32-20.'0 De Hoofdulmoezenler U-
Kol. Pastoor E. I. M. Baron
van Voorst lot Voorst.

2O.t0--2O.(2 Orgelmuziek..
20.•2-20.50 De Hoordveldpredlker Lt.

Kol. Ds. J. C. Konlng8berger.
20.50-20.55 Orgelmuziek.
20,55 - 21.00 Een woortl van hart tot hart

van een Nederland.sche vrouw
lot de Strijdkrachten.

21.00 _ 2L15 Kenrt.liederen uit den troep
o.l.v. Kapt. .J. DanckaertB.

Uitzending op den tweeden Kerstdag,
Donderdag 26 December 19.6.
19.45 - 20.00 Vice Admiraal A. S. Ptnke

spreekt.
20.00 _ 20.15 P. C. J. relay; de Luitenant

Admiraal C. E. L. Helfr:lcb,
bevelhebber der Zeestrijd
krachten richt lM!t woord tot
Ind11!.

20.16 _ 20.22 Na een kort tuaschenspel
hoort U den Vlootpredikant
Dr. J. H. Stelma en van

20.22 _ 20.30 De vlootaalmoezenier Pas
loor W. Kwaaltaal.

Ntmt: ,.Ik dacht dat je eoo tleraot \OU
op~ makB, atx»lterïer. Wrom
griep je dan, ONe we wegfJOO*!"

Tame: ..Omdatte me aUtid weg motte a.t
W. ON Mt ktlll&tiU begil""1 tn t.

Tic11tIJ""

" aponbroodo,., ,
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LEGER·VOORLICHTINGSOIENST
ZOEIT

RADIO-KRACHTEN

"
RADIO-ARTI8TEN VOOR!

Hoort U graag '8 avonds een gezellig
gnunofoonplaatje? Stelt U prijs op een
goed nIeu~"80venlcht dat eIken dag op
hetzelfde tijdstip wordi uitgezonden door
het radIostation binnen welluJ bereik Uw
onderdeel ia gelegerd!

De een prefereert Mozart boven CbopIn,
de ander wil met anders hooren dan Louis
Davids of de Rhapaody In Blue, terwijl een
derde niets geeft om een muziekprogramma
en Uever een lntereaaant commentaar aan
draalt, dat hem &tof tot nadenken geeft......

Wapenbroeders, op radlogebted ia bet als
op elk ander terrein: zooveel boofden zoo
veel zinnen. Zoolang er nog volkomen on
voldoende ontvangtoestellen waren, behoef·
de men el' zich eigenlijk het boofd niet over
te breken, je kon wel wen.scben maar boo
ren nI6tj nu echter in de laatale maanden
de toestand bijkll1Ul met den dag verbetert,
nu de meeste eantlnes en dar-erolijven een
radJo hebben, nu moet er voor "den mJll
talr"! - net alsof de burger niet meelu1.s
tert!-meer, véél meer gedaan worden in
den aether.

Wij zijn daar druk mee bezig. Wij werken•
naar eigen idee, zoo bard we kunnen, maar
...... we komen menec:ben te kort!

..Dat lledje hoort men overal zingen",
zult ge zeggen. Maar bU ons kUnkt het nog
ieta luIder dan elders. WIJ hebben niet alleen
mensehen noodlg, maar: wij hebben enthou
a1asleUngen. handige, vlotte kerels broed
en broodnoodlg.

Wanneer ""-U Ra advertentie zouden moe
ten plaataen, zou die er ongeveer aldus ull
zien:

Ieder, die in staat Is om een causerie van
eln kwartier te schrijven en uil te spreken,
die naar inhoud en stemgeluid den luister:
aar kan boelen;

Voorts ieder, die meent een gezellIg hoor
spel, een pakkende iDteUigence-teBt in el
kaar te kunnen zetten en

tenalotte leder, die denkt een ooggetuige
verslag van een voetbalwedstrUd, een mili
taire plechtigheid, een parade of welke an
dere openbare bijeenkomst ook, te kunnen
leveren,

ZIJ" AI;rEN worden dringend verzocht
onder overlegging van een door ben ge·
schreven script, met vermelding van uit
voenge persoonsgegevena en al wat verder
kan dienen oJn ons een oordeel over hen te
vonnen, zich te wenden tol:

"Legervoorllchting8dlen.st R_ Kerkweg 2
Batavla" •

Wapenbroeders! Willen wij deze, terloopa
neergeschreven advertentie hlerbU beschou
wen aIs DEFrnlTIEF GEPLAATST?

Doe aan 't radJowerk mee: 80111clteerl bij
den L.V.D.!

(uiteraard vla Uw bat. edtl)
Wij hopen, dat het brieven zal atroomen!

Elk daarvan zal de volle aandacht hebben_
Komt dus op, radlo-entbouslasten, en weet,
dat wanneer wij U kUnnen gebnllken, U
door b~ dan te wrrlchLen werk ontspan
ning en afleiding kunt brengen aan duizen
den mliltalre lulsteraal'8, verspreid al8 ze
leven over den i"ebeeleo arcbJpel!

1945

B, Jl~.

•voor je lever en je schJet er toch niets mee
op. Nog een whisky en over wat anders be_...

Mlsschlen la het de alcohol. maar voor
we er erg In hebben zitten wij politiek te
bedrijven. We snappen van de situatie niet
zoo bijster veel. In eigen huis worden we
als schoolkinderen, en nog wel als ondeu
gende schoolkinderen, behandeld door uil
gerekend die lui. waarvan je zou verwacbt
hebben, dat ze naast je zouden staan als
makkers, In plaata van voor je ala verguld
bllkken godjes.

Neen. we Mappen het niet meer. Dat ho
pen we tenminste. Want als waar zou zîjn,
wat zoo hier en daar nuialerend als een
vermoeden wordt uitgesproken, nou .

In de verte wat geschIet, dat is ftO goede
8Lflel~ .

Een of ander automatisch geval ant
woordt. A1ll een ketting breIdt het vuren
zich uit over een wijdere area. Dat moet
meenens ZUn. Met een zucht staan we op.
Vaarwel whlsky en genoegltlke rllBtige
avond.

Dan houdt het vuren oP. even onverv.·acht
ala het gekomen ia. Je kan verdorie een
.speld hooren vallen.

We gaan maar weer zItten. De wijn Is
warm zoet en valt op de whisky als een
druppèl water in een pan kokende oUe.

We zitten bij elkaar, drie ex-krlj'pgevan
genen, zwijgend, leder met zijn eIgen pleke-

"""'.
"Duurt nIel lang meer, die rotzooi," zegt

Oom troostend.
Neen, maar intusschen. Een vierde

vriendje komt binnen. Heeft zijn vrouw op
gezocht in het Tjldengkamp.

Woont zelf bier "Vanwege de gezInacher_
een1ging," grijnst bU, niet eens bitter meer.

Bij krlj'gt ook zijn borrel, hoe sommige
lul op de lucht afkomen .. een wonder. HIJ
plant zijn geschut In den hoek, legt een stuk
of wat handgranaten als fantastische eieren
van een Ijzeren vogel op bed en komt een
beetje meezwtlgen.

Want dat La het eenige, wat wij hier nog
kunnen doen: zwijgen en wachten.

Het Is alweer een stille nacht, heillg ia 't
niet wo direct, want in de verte knettert
het al weel',

®@

KERSTMIS
Daar zitten wij dan, drie ex krljgsvange

Den uit verscblllende hoeken van Aziij hIer
in Batavia. terecht gekomen. Wij waren ver
baasd te ontdekken. dat we DOg leefden dat
er DOg een wereld bestond bullen onze prik·
keldraad·helnlngen. Wij dachten aan gezins·
hereenlgingen, aan hulZen met ramen en
deuren en zonder wandlUiZen.

En nu Zitten wij" hier in BataVIa..

In leder geval hebben wtl vanavond be
hoorlijk gegeten, dat ia te zeggen, de omatan·
digheden in 8anmerking genomen, en een
hoop grootc onaangenaamheden des levens
met e"n schouderophalen voorbij te gaan.
WIJ hebben geleerd de kleine luxes met ont.
zag in ontvangst te nemen.. En vanavond
hadden wij luxe.

Engt'Ische sigaretten, een nesch wijn,
strikt legaal verkregen en een stuk of wal
tinnetjes bler, niet zoo legaal. Maar wte
daarop let is een kniesoor.

"Oom", zoo geheeten vanwege zijn praCh
Uge witte bos haar, beeft zelfs eenIge ecbte
wb15ky uit het niet (Batavia) te voorschijn
getooverd. dus bet kan een goede avond
worden.

In den hoek, een beetje gerieflijk bij de
hand ligt en staat ons arsenaal. Je kunt
maar niet weten.

EIgenlijk kan je het 'wel weten.
EIken avond la het wo'n beetje prijSllChle

ten. 80mB zUn er een paar lul Uigger-happy
en scbleten ze op de schaduw van een ima
ginaire ral Soma ia het inderdaad meenens.
worden er een paar knapen betoei kwaad en
wordt er een kJein huIselijk partijtje op de

" Bren weggegeven.

,
In ieder geval als er lul plannen mochten

hebben, ZUn we klaar voor ze.

Voor het oogenbllk heeft de whlaky onze
aandachl Ze Is een tikje aan den lauwen
kant en glijdt als onversneden brandspiritus
door Je strot, die niets meer gewend ilJ.
We kletsen, Over vrouwen, onze vrouwen,
van wie we nu, na maanden bevrijding (wie
lacht daar?) nog nielll gehoord hebben.

Oom'. vrouw zit in Bandoeng. veill.ll'. In
leder geval nog in leven. Wim'. vrouw in
Semarang, niet zoo velUg, ook nog in leven.
De mijne" zoek. Met over piekeren. Slecht

•
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Daarom h.ijsch ik me nu weer even op aan
m'n kerststemmlng toen; ik loop op m'n
klinkerende klompen door de posten en
met een breede grijns groet Ik den kapitein
onder z'n lekkende tenlZeIltje, den luitenant
dIe op de drempel "lIn z'n barak z'n p1!ltool
schoonmaakt, den wachtCommandant In z'n
wachtlokaaJtje met stot en splnraggen, den
vrachtrljer bij z'n lekkende benzineleIdIng,
den soldaat bij :oo;'n bad aan de put, déll
verpleger bij z'n 3.768sle verbandje, den
schildwacht bij het prikkeldraad

.,Goele mOrgen!" groet lk, "en een vroo
JJ;jk keraUeestl"

fUrnen draaien, de danclnp zijn vol. In mijn
verbeelding hoor ik lachen en giechelen. Er
wordt gebeden en gezondigd. Weg .tad nu
ik wil alJeen zijn en mijzelf. Daar zie Ik hel
Heilige Paar aansukkelen over de landWeg.
De ezel stapt onzeker; Ingespannen pro
beert Jozef de kuUen en plllMen te vennij
den. Ze komen uit de richting van de stad.
Waarom zochten ze daar geen onderdak?
Geen plaats? Niet verwacht? God achijnt
altijd ongelegen te komen.

Snel valt de duatem1a in deze landen. .
't wordt nacht, een Stille, Heilige Nacht ..

God doet alttJd v.-ondere dingen. Wij zou
den het veel anders doen. Nu gaat Hij g'!
boren worden in een slal,inplaats van In een
paleis. Je denkt verblind to worden en vindt
een lief KInd. 2000 jaar zijn verlopen. De
Kerstatal moet plaats maken voor de Kerst
boom, de godBdleJUltige innigheid voor ~e

zelllgbeld en aurpriselJ. Het ..Stille Nacht"
golft van bet pod1um de WUfte zaal 10 als
een ergernis..

Ik zit op mijn eenzame post en ben ge.
luk.klg dicht bij de lltal. "Kom, kameraad,
oe herders verlieten hun schapen, wt1 even
onze post." We trappen tn kuilen, onze
acboPnpn zulgen in de modder. NoK eeD
honderd meter...... Klop ...... Jozef doet
open: ..Komt binnen, vrlenden,. .

Ponn.

die naar de kerk caan. Straks la er een
aparte pot van de keuken. Slrab la er
geen dlen!rt.. Straks Is er .en aparte aIga
retten-verstrekking. Strak!l t- er ults eeD
kerstboom.

Er zal wel heel veel voor me in het vat
moeten :oo;ltten, als Ik dit Jaar weer zoo'n
vroolijk en gelukkIg kerstfeest heb. Ik mis
de jongens van m'n club wet erg. Ik vind
meuelt een ondankbare vlegel omdat Lk
deze kerstmls zooveel heb, ....t Ik het vorig
jaar wcnschte en niettemin nog mi&mGedlg
m'n kantoor rondkijk. Ik reali.wer me dat
Ik door m'n werk en zoo een halve bUll
ger gewordcn ben en dus ook halt burger
lijk, En dus niet zooveel blijmoedigheid en
goed vertrouwen heb, om als de jongens
van mijn club voor deze twee kerstdagen
alle zorgen en zorgjes onder m'n veldbed
~-eg te frommelen, rugtasch ervoor, zle
zoo opgeruimd staat netjes, en ....-erkelUk
onbezorgd van deze magere kerst een rijke
kerst kan maken.

•

nacht"

Jkerstfeest

Heilige
heel het volk zal zijn: dat U heden een za
llgmaker is geboren Die ChrIstus de Heer lso
in de stad van David." De Engel zal zweven
van post tot post, boven de jagers op zee
en de mijnenvegers en corvetten en patrouil
levaartuigen en boven onze kazernes: "Uw
Redder Is gekomen. Kom.t, laten wij aan
bidden."

Ik zit met m'n kameraad op een eenza
me utlkljk en speur het land at.

'n Uur lang hebben de sluIzen van de
hemel open ge.taan en de sloffige wegjes
ltfken nu wel modderslooten. Zo trokken, lang
geleden, Joaet en Maria met de GezegeM\!
Vrucht van haar Uchaam langs de wegen
van het HeUlge Land, heuvel op, hCO..lvel at,
door plassen en kullen. zwijgend, los van
de harde werkelijkheid en vervuld van het
Goddelijke.

De .tad l1gt ver achter mlj. Daar toeteren
dfI auLo'., krioelen de mensen dooreen; de

tekoekoer poete:rt, dat het docbtertle van
de waachmeld net et1nder Behatert als mijn
eigen kleine meld en dat mijn compie toch
een club is zoo leuk ala Ik In m'n heele
burprbeataan niet heb gekend.

.c'S"'I'

Vandaag merk ik dat er Dieta leukers ia
dan ln een badkamer te mogen st&an met
zea andere Jongens, die een bouw hebben
als Jease Owena en een stem als Blng
Crosby en dat baden op SWing-muslc een
bekonJ;lg heeft, die Ik altijd gemist heb en
missen blijven zal.

,,D'm-te-d'm-te-daaa! Ha, die sljssleslij_
mer! Vroolijk kerstfeest! ZIll Je je voor
deze eene keer in het Jaar heusch Behoon
baaje! D'm-te-d'm-te-daaa!" Het water
gorgelt in de atvoergoot; op het
dak is een vlucht duiven neergestreken met
opgewonden gekoer en buiten laat de kok
een gameUe valJen en roept: "Eeete
haaale! !"

Er komen schoone pakken uit de kaat-

~~j. ~e~o:e~e~=~plannen uIt de hoot-

Straks zijn er mooie melsjell op waal,

l'roolijlt

Hier in IndH! zal liet Kersl:ml.l zijn zonder
meeuw en zonder kou. En er.taan. geen
Kentkrlbben in onze kaZern~ Wij Zulléll
mlasen bet .Wle hulselijke geluk; wij zullen
niet met onze lIu1sgenoten, met onze klnde
deren samen naar de Nachtmia gaan en de
heerlijke Kerstliederen m.eezingen. Geen
mooi koor, geen orgel, geen groota verslerde
al..,.",

Maar Nederland en al onze lieve bekenden
daar mogen weten, dat ook wij hier In IndU!
willen ondercaan die gdtel.n:l%innle-e Ke.rat.
steer. die mengeling van tederheId, ontroe
ring, stil geluk, goedheid en. verlangen
naar de onschuld van onze kinderjaren. De
Kerstboodschap van 2000 Jaar terur, elk
jaar opnieuw herhaald. klinkt door tot de
meest verlaten posten.

Ons oor leggen we te luisteren en ons
hart zetten we wUd upen voor de aankondI.
pog van den Engel: ..Vreest niet. want
ziet, ik breng U I"l'Ote vreurde, die voor

Op dit oogenblik vergeet Ik dat Ik op een
kantoorstoel zit achter een slofd,lge schrijf
tafel met het uitzicht op nog meer slordige
IJebrijrtafea met verfomfaaide redacteuren
er achter, cUe met een frons boven de neus
.m. drukke handen probeeren voldoende copy
btl elkaar te .echarre1eD om een behoorlijk
KeraUJummer In elkaar te draa~. Op dit
ooge.nblik. boor ik de roddelende 8Cbt1Jf
machines niet, noch de opdringerige tele
foons en de Harley van den ordonnans. Het
la: er wel allemaal voor m'n oogen en in
m'n ooren, maar nu ik muiBsl1l achter m'n
typmachine zit te spln..n, zijn m'n gedae.
ten een vol jaar teruggedraaid.

Ik loop in den vroegen eersten Kerst
morgen met m'n handdoek om m"n nek.
m'n zeepblIkje in de hand en m'n taDden
borstel tusschen m'n kiezen Daar de badka..
mer. M'n klompen klinkeren helder over
de plavuizen en ik gmet en wen.sch ml!t
een heel breede lach terug naar het monter:
"Goe:)e morgen, Penn. Een zalig kerst
feest'" .,Monege Taaie, en een vroolijk
kerssemiB'" en al die andere eigenste
vartatlea van de keI'BtgrOet, die komen om
bet hoekje. van de barak, waar Chick zich
Btaat te schcre.o, bij de gootsteen waar Torn
de modder van de vorige avond van z'n
schoenen krabt, op de galerij waar Boe.ng
JtJe tu.sschen veel vet en veel onderdeelen
van een uit mekaar gehaalde Sten gehurkt
alt, in de tuin waar R1gault de waschmeJd
plugt.

Vandaag merk ik dat bet zonlicht toch
onnavolgbaar gracieus door de. takken van
de ketapangboom kan spelen, <lat er heel
dichtbij een kapodang slaat en heel ver een

"Stille nacht

1.
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voetbal-competitie bracht

3 Zwolsche clubs boven aan
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de aannemersfirma

INGENIEURS
EN TECHNICI

(bouwkundigen)
die na afloop van hun mili
taire dlenscverbintenÎs een
werkkring in Indiê; zoeken
Reflectanten wordt venocht
lollieLt.tie. met uitvottige
gegevC'OI in te zenden aan:
POSTBUS ~Z BAT'"VIA

Dinsá'á.g 1 October was er groot feest
voor de padvindsters In onze streek. Toen
bracht nl. Lady Baden Powell, de Chlel
Gulde, een bezoek aan Zwolle, waar zij in de
werkplaats aan de spoorwegen feestelijk
werd verwelkomd en waar haar bezoek ge
vIerd werd met een indrukwekkend kamp
vuur. Diezelfde week heeft zij een bezoek
gebracht aan Meppel, waar ledereen ook
zeer enthousiast was, en men heeft dat baar
laten blijken ook.

DedelIlBvaart staat op het oogenblik In
het centrum van de belangstelling.

Eerst werd de nieuwe burgemeester, mr.
Johan de Wldt, gerepatrieerd uit Inditi,
ingehaald, en dat wll wat zeggen, wanneer
men de atstanden kent van de gemeente
Avereest; probeer niet te loopen naar Balk
brug van Blu:is 7 of van Dedemsvaart. De In.
tocht geschiedde met auto's, overal weeIl
klonk net WUhelmus en werden bloemen
aa.ngeboden - mevrouw de WIdt bezweek
er haast onder - en dat alles zal een goed
begin zijn van de ambtsperiode van den
nleuwen burgervader, wiens eerste optre
den het vertrouwen wel heeft gewekt, dat
Avereest bij zijn bestuur wél zal varen. Dan
1s te Dedemsvllart een nieuwe groenten·
velling geopend, een bijzondere vooruitgana:
voor het geheele land- en tulnbouwende ge.
bied. De fokveedagen zijn ook weer aan
gebroken; vooral die te De Wijk mag zeer
CesIaagd genoemd worden,

Johan Moojen.

ASSOCIATIE
Selle en de Bruyn
Reyerse en de Vries
Noordwijk 39,
Batavia-C

WENSCHT
in contact ce komen met

•
UIt Overijssel

InZwolle zwierden de draaimolens

Zwolle beeft zijn feestweek weer ieb&d.
Een echte, ouderwets:c.be feestweek, waarin
het hooogtepunt natuurlijk "gevormd werd
door de groote kermis. WeliBwaar werkte
het weer nu wet bepaald mee _ het re·
gende namelijk bijna iederen avond dat
het goot - maar dat bleek niet in het
minst een hIndernis te zijn voor de duizcn·
den, die uit Zwolle en wijden omtrek naar
het Roodertoren - en Groote Kerkplein
stroomden om daar vertier te zoeken. En
men vond bet er In ruime mate, want de
kermi8 bleek haar crisis van. tijdens en
vlak na den oorlog geheel te boven te zijn
gekomen. Alle tenten, die we OM nog zoo
goed konden berinneren waren weer aan·
weZig. van de goedkoope draaimolen at
tot de dure autoscooters toe. De entree.
pzifzen zijn natuurlijk hooger geworden,
maar dank zij de prijsbebeerschlng toch
nog vrij redellJk. Voor een kwartje zag
men de vlooIen weer de ongelooflijkste
kunstjes uithalen en voor hetzelfde geld
werd U de onfeilbare toekomst voorspeld
Er waren drie tenten, die voor volle ruim
ten haar variétévoorBte1llngen gaven, en
ook weer de aloude nougatkraam, die de
lekkemtjen ecbter alle op de moepbon
verkocht. Oen Zond9.g na de KermIs begon
de voetbalcompetitie weer, en na eenlge
weken spelen .is het resultaat tbans, dat de
drie Zwo.ische clubs bovena.a.n staan in de
tweede klasse B; want het is U natuurltfk
bekend, dat PEC het vorige seizoen ge
degrade&d 1s, en dat Vitesse haar plaats
in de Oostelijke eerste klasse heeft
Ingenomen.
, Bovenaan staat Zw. Boys, onmiddellijk ge
volgd door PEe en zac. Op sportgebied valt
er trouwens~f1Inkwat te beleven III Overijs
sel. Na de geslaagde motorraces In de Wolfs
kuU te Ommen, daverden op Zondag 29
Sept. voor de eerste maal de wedstrijdmo
toren op het circuit van Twenthe. DIt ter·
rein, dat om en nabij Tubbergen :is gelegen
blijkt, na de 'succesvolle rennen, een ernstige
concurrent te zijn voor het TT. terrein te
Assen. De beroemde Plet KonIjnenburg, die
ook in Twentbe van de partij waa, ontmoet.
te geen emaUgen rivaal in zijn klasae.

Er wordt te Zwolle op het oogenbUk bard
gewerkt aan de sportuitwisseling met COl·
chester, de stad, die Zwolle adopteerde. De
zer dagen kwam de Zwolsche delegaUe, die
een bezoek aan Colchester had gebracht, met
aan bet hoofd burgmeestcr;lhr. mr. G.A.
Strick van Linschoten uit Engeland terug
en zij kon verheugende mededeeIlngen
doen. Er zal uItwJ.sseling komen op het
gebied van hockey, voetbal, tennis, golf,
J;Wemmen, athietiek, tafeltennis, zeilen enz.,
doch voor alles zal er een nauw contact
worden gelegd tllliSCben de twee steden op
soc1a.al en cultureel gebied. Tus8chen twee
haakjes: voor de golfsport Maakt voor&!
Hattem een &,oede kaM.~~~

Een kind La dat bent U G<x1'.
Zoon?. ....... Geen gesproken antwoord,
ma&r onweerstaanba&r zinken we op onze
knieën. Tastbaar voelen we de aanwe21g~

held van God . 'n Geluk doorstroomt on8,
zoals we nergens vonden, in geen dancing,
in geen fUmzaal, ook niet temidden van
uitbundig gelach.

Ik stoot m'n kameraad aan: "Heb je een
geschenk voor het Kind 1"

Onze kleren zijn bemodderd, onze zaJCkën
:rijn leeg, maar ...... ons hart is vol ...God.
delljk Kind, wij zijn soldaten. Het Moeder·
land zond ons uiL ter bescherming van eigen
rechten en voor de rust in deze gebieden.
Hebt U ook een groot leger dat paraat staat
voor U? Zijn het goede soldaten of zijn er
veel kankeraars onder? Gaan ze voor U
door het vuur? Kunt U OM ook nog gebrul·
ken? Wij willen Uw "Vrijwilligers" worden.
Vooraan w1Uen we staan waar het Uw :tnk
geldt. Blind zullen wij U volgen, want Gij
zijt de Enige Leider, die enkel en alleen
het welzijn der mensen voor ogen heeft,
wars van alle achterbaks gedoe. Zet ons
voorop en wij zullen het uitschreeuwen, zo
nodig bevechten: "Heqen ia de Redder va.n
de wereld gekomen. Luistert naar Hem. Wie
Zijn orders verwerpt brengt onheil over de
mensheid Goddelijk Kind neemt 'L
ons aan?......... Dank U...... '

We zitten weer op onze post in de vol
slagen duisternis. Zeg, zouden veel van onze
kameraden in de steden naar de Nachtmis
gaan? Staan ze in lange rijen voor de Com·
muniebank? Geven ze zich ook op als "Vrij
wllllgers in het leger van het Kind? Kom,
nog even op de knleën voor de anderen die
geen KerstmIs vIeren. De boodschap is Im
mers voor de mensen van goede wil. 't Is
donker, anders zou ik een brief willen
Ichrijven aan al onze jongens In Indië.

Ik zou schrl,1ven: ,Kameraden, Ik heb
vannacht de stal van :Bethlehem gezien. Ze
staat langs de weg, eenzaam en verlaten,
niet tussen de hulzen, kantoren of maga
zijnen van de stad, maar in de open vlakte.
Ze is nIet moeilijk te vinden. Trouwens je
moet er wel eenmaal voorbij komen, want
alle wegen naar de Hemel lopen over deze
vlakte. Ben je rijk, ben je arm, ben je helUg
of een zondaar, je kunt er gerust aanklop·
pen. Iedereen is welkom. Je hoeft er niet
te wachten. Komt met je zorgen, je verdriet
je geluk. Hier voel je de Hemel. Je krijgt: er
kracht om de wachten te kunnen kloppen,
om schrobberingen te kUlUlen slikken om
onrechtvaardIgheden te kunnen dragen, om
een edel meM te blijven, om voor het goede
op te komen, en het kwaad te béstrljden.
Komt dan, maar brengt een oprec.ht hart
mee. Ziet ...... en je zult aanbidden. Je vin
ger za.! omhoog gaan: "Neem ons soldaten
:o~~:.'?od·B Zoon, Gij zijt onze Leider, wij

Zijn jullie allemaal binnen? Hoort nu,
dan kun je de Engelen horen zingen: "Glo
rie aan God in den Hoge; vrede op aarde
aan de mensen van goede wlt"

Op je post, jongens. Zalig Kerstfeeat.
W. Kwaaltaal.

Senior Vloot·Aalmoezen1er.
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IN EN OM DE DESA

Rang Toeab
Kenmerkend voor een volk zijn de helden

die bet zich kiest ter verering bun daden•en karaktertrekken die hierbij op de voor-
grond worden getrokken. Hebben we te
maken met een volk, dat b.Latoriacb besef
beeft en kritiek kent, dan moet menige
daad van hun held goedgepraat worden,
waarbij allerlei kronkelpaden bewandeld
worden. Daar v.'&&1' nog weinig geschiedenIs
geschreven wordt en "wlsbfu.l tblnking"
wellg tiert, Is het gemakkelijker, een volks
heId in allen dele te doen beantwoorden
aan de idealen dea volks. Wa. de U·
teratuur van deze eilanden maar beter
bekend, dan konden we ons een voorstelling
~aken van de voornaamste helden der ver
schillende volken, en konden we daaru1t
zien, welke eigenschappen bet meest bij
ben in ere staan.

Gemakkelljk zijn in dit opzicht de oude
Maleise landen aan weenijden van Straat
Malakka. In de legendarische bi.storle treedt
één man in het bijzonder naar voren, om·
trent wien wij ook historlacb zijn ingelicht.
Dit 18 Hang Toeah. "de Fortuinlijke". Had
hU niet zo de wind mee gehad, dan zou hij
niet %0 beroemd geworden zijn.. Geen drUp
pel blauw bloed stroomde hem. door de
aderen: hij was maar een gewone
jongen, wiens moeder een waroeng hield.
loIaar hij kon goed de bijl banteren om
brandhout te hakken voor zijn moeders keu
ken, en toen eens de pasar in panJek ult·
eensloof voor een amok·loper, wist hij
den dolleman bet hoofd te klieven! Hij be
zat tegenwoordigbeid van geest; uiterma.
te op zijn qUi-vive, waa hij niet alleen vin
dingrijk, maar ook bn.ltaal al. de beul.

Door zijn algemeen gedrag, maar vooral
door zijn onverschrokkenheid, lrad hij zeer
op den voorgrond.

's Konings rechterhand de patih, de•

HELDEN

De Portugeezen hebben alle monumenten
uit den tIJd van Hang-ToeG 'tlernietfgà.,
Deco albee/dino toont het OO1&ig ovorgoblOo
'V6n grol oon ce'l 'OOr8t uit Malakka, onder
wiCI18 opperheerschappij HanO-Toea weI-

licht atou

De oocrwill1d"9 in de.. atrtid ia niet
ttitahdtend afhallkcltJk t:a... hst Ga,...
tal, ol vtUt grooteren moed; allee"
bedrcucmAeid en d,-,cipli116 kunnen
haar garalldC6nm. WtJ zien, dat de
1,1eToverlng der wereld door de Ro.
:meinetl 8lechta hieraan te daflk6n
WB8: 't/OoJ1tdltrcnde ?/lilitalre geoe/6fld·
hcid, atTikte dooM1Oerlng van de
d18cipllno tn do kampen en d6 aa.....
holtdend6 atudfe 1,1an de over/ao

O7Iderdcelen der krtJg8klfnIJt.
Veger,ua, de. Ro Militari, .00 AD

now"

•

En ""1:1 zullen blijven lachen, al is het ook
de grtIns van een doodskop.

God, wat eUendlg klinken die gescheurde,
gebroken, kapotte stemmen. Ik wilde wel,
dat ze maar opbJeldeD.

Toch wtl ik ook, dat ze doorgaan. Vrede
op aarde, kerstboomen, Santa Claus, een
griezelig, aardonl8c:h grapje.

Dan gaan we over naar meer populaire
repertolre8.

"Sbe'll be coming round tbc mountalns",
wel, daar in den hoek Is er een, die haar niet
verder hoort komen. Dood, heel erg dood.

Het feestmaal arriveert. Langzaam kau
wen wij, elke korrel rijst wordt apart
gesavoureerd, elk stukje varkensdann
apart, langzaam en welbewust gekauwd. Ik
bewaar al mijn stukjes tot het eind, om eens
een Idee te hebben hoe vleesch eigenlijk
smaakt.

OP. We vallen terug op onze planken, vIn
den, dat we uitstekend gedineerd hebben. Na
een uur ZIjn we allemAAl doodziek.

Te zwaar gegeten.
"Won't be long now", zegt een knaap

kreunend. Niemand antwoordL Dat ia pre
cies, waar we allemaal bang voor zijn.

We moeten doorvechten. we moeten ons
volgend kersUeeat thuis vieren.

Lichten uit wordt geb1uen De .Jap
schUd\\-acht buiten 8chreeuwt onverataan·
bare .Japan8Che kreten.

De lIcbten gaan UIt.
Stille nacht, ja .

I

be long"Won't
Het 111 Kerstmis, de derde, die wV In dit

door van God en alle menschen verlaten
kamp doorbrengen. Bovendien la dlt het
beroerdste gedeelte Uit het kamp: het ho&-
pltaal ..

De .Jap heeft een macaber gevoel voor \.
humor.

Deze atap-1oods, waarin een zesUg man
zonder obat, zonder voed8cl en zonder hoop
liggen weg te teren noemt de Jap een h0s
pitaal. Wij noemen het anden. Er schUnt
IR een van de Britsche of Amerlkaansche
gevangcniasen een cel 34 te bestaan. Die cel
kom je alleen Uit als je naar de galg of de
stoet gaat.

Wij noemen het hospitaal cel 34. Er zijn
er al heel wat binnengekomen, maar de
meesten worden er uit gedragen...... toege.
dekt met een vlag.

Maar vanavond Is de stemming werkelijk
zeer goed. Zelfs een paar lul, dIe eigenlijk
liggen te Irterven deelen 1n de algemeene
hIlariteit. WIJ lachen om zeer onbenulllge
dingen. Vanoaag lachen wij omdat wij heb..
ben Uitgerekend, dat het Keizerlijke Japan·
sche Leger in een vlaag van onberekenbare
edelmoe<tJgheld ons per man v8.1lwege
Kerstmis ongeveer anderhalve meter var.
kensdarm beeft wtgedeeld. Ook de fantast!·
llCbe hoeveelheid rijst van een gram of
twintig la nu op 30 gram gebracht. Wu :tul.
len 0118 werke'ijk kunnen vooratellen, of
wij aan een feesttHner bezig zijn.

Wij kletsen; door de stank van onverbon·
den, onverzorgde zweren en dysenterie en
stervenae, uitg~putte mannen heen kletsen
wij..•... Over Vl'Ouwen.. ..... over fee&ma.al
tijden, voorbeen. en toekomstig. Werkelijk.
we hebben nog de bravoure over de toe
kOlD.8t te praten..

"Won't be longnow", zegt mijn buurman
link&. (Hij had gelijk, een uur na het feest
lijke kerstmaaI van varkensdarmen, onrijpe
pisang en rijst, met wurmen en torretjes,
knapte hij af en lag hij bij de andere dooden
van den dag met verbaaade oogen den nacht
in te staren).

Scotty vJndt, dat we maar wat moeten
zingen. De Jap heeft namelijk gezegd, dat
we mogen zingen. Dat Is lets zoo onge
hoords, dat 19 zoo ontstellend coulant, dat
oe eerste geruclJten-ana1ysten er u.It hebben
afgeleid, dat de oorlog bes1IBt Op een eind
loopt. Dat hebben ze echter al 2 jaar lang
gezegd en persoonlijk geloof Ik er niet veel
meer van. Eerlijk gezegd geloof Ik niets
mer, wO Ik ook niets meer, ik wou alleen.
dat deze rotzooi op een of andere manier
ten einde was. Bet leven moet wel erg zoet
zijn. Driekwart van ons zal noelt meer vrij
bUIten het draad loepen.. Tocb blijven ze
doorvechten.. Jlmmy daar In den hoek, met
open Lb.c. vecbt al een maand een bopelO().
zen strijd. Wij hebben al lang onderUng uit.
gemaakt, dat hij zich veel beter kon laten
gaan. HlJ haalt het toch niet en maakt bet
alleen zich zelf maar lasUger.

Goddank, de lichten mogen op. Klapper
olie_pitjes flakkeren en werpen een apook4
achUg schaduwspel over het lugubere,
uitgemergelde troepje halve dOOden, dat
hier ligt.

Dan houden wtf onze sing-song. Oude
liedjes, Engelsche en HolJandsche, waarvan
we de woorden half vergeten zijn. klinken
door het "hospItaal". De Jap schl1dwacht
bulten komt CCllS kijken. nij snapt er nIets
van. Gele schooier. Hij mag ons kapot ma
ken, hoogstwaarschijnlijk zal hij ons ook wel
kapot maken, maar :d.ngen zullen wV.
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VERVOLG

]apansche opmarsch naar Bandoeng

DE STRIJD OP JA.VA.

21

Verloop van den strijd
in OOSI- en Midden-Java

ding op een oogenbllk dus, dat hij zich la
een kwetsbaren toestand bevond. was niet
mogelijk, aangezien de atwachtingsopste1_
lingen van de troepen zich op te grooten
atstand bevonden van het Iandlngspunt, dat
juiSt bulten het gebied van de me DivLale
was gelegen, te~1 ben'endlen in verbe.nd
met den el.scb, dat Soerabaja voor alsnog
niet van troepen mocht worden ontbloot,
er dientengevolge over onvoldoende kraeb
ten werd besch1kt om dezen aanval in te
zetten. Teneinde voor de concentratie tijd
te winnen. werd aan een bataljon met ar
tnlerle opgedragen, den vijand bet over
&e.bJiJden van de eerste groote hindernis,
welke bij op z:ijn weg zou ontmoeten., Lw.
de Kali Solo, ter hoogte van Babad en
Bodjonegoro, te beletten.

In den loop van 2 Maart drong de vijand
krachUg op en wist. op verschillende plaat..
sen onze opstelUng langlI de Solo-rivier te
doorbreken. Deze troepen werden in den
nacht van 2 op 3 Maart teruggenomen en
er vond een hergr'Ol'peering plaats met
het oog op eecn plan van Generaal Dgen,
met de beachlkbare. krachten op te rukken
naar Tjepoe, om aldaar over1JChrijdlng van
de KaIl-Solo te beletten dan wel den vijand
aan te grijpen, nadat hij deze rivier mOCht
hebben overschreden.

JmtgenJI die' t6i1t. tlochttm, die' ftU .ceer
'VeChten, die altfJd klaar n11t'Yl bljit1en "taaft
al.! er harde "oten gekraakt moete7J

worden, Jat.'{WMche KNIL-soldate,,:

Word! vervolgd

een open weg bOvendien, dle onder ge~d
bombardement lJlond

Dit allC8 overwogen hebbend, viel In den
namiddag van 7 Maart omstreeka S uur bet
zwaarwegend bealult, Generaa.l-Majoor Pes
man op te dragen, zich met den bevelhebber
van de zieh tegen Bandoeng ontwikkelende
strijdkrachten in verblnding te stellen en
zich mel deun 'loVer een capitulatie van de
tot de groep Pellman beboorende troepen
te verstaan.

Alvorens het verloop van zaken om Ban~

doeng verder te volgen, zal een overzicht
worden gegeven van den .strijd In Oost
Java.

In herinnering wordt geroepen, dat aan
Generaa.l Dgen op 1 Maart de noodlge vrij
beid van h811delen was verleend met dien
verstande, dat voor de ven:ledlging van
Soerabaja troepen moestc.n blijven bestemd.

GenClraa} Ilgen die, zooals wij zagen,
beschikte over een versterkt regiment, he
Bloot om zoodra bij de volledige beschik
king over zijn troepen zou krijgen, den
vijand bij zijn opmarscb van het Jandlngs
punt (Oost van Rembang) naar Oost-Java
aan te vallen. Een aanval kort na de Jan-

In den loop van B Maart werden de te
Bandoeng aangekomen bataljons uit Che
ribon en Midden-Java, zoomede S com
pagnl~ van de troepenmacbt uit Midden
Sumatra, die in den loop van 11 Maart na een
doorgestaan bombardement aan de WUn
koopsbaal aan land waren gezet, naar Lem
bang gezonden, tenelnde aldaar de uit de
Tjlatentelllng terugtrekkende troepen op
te nemen en den vijand een verder oprukken
te beletten. Voorta werden eenheden gefor
meerd uit de op 11 Maart teruggetrokken
onderdeelen van bet 2de Regiment, dat
tegen KalIdjatI in actie was geweest. Zij
werden bestemd om verrassende tegenaan
vallen op 's vijands Westelijken vleugel te
doen, zoodra de Japanners zich tegenover
de Lembang-steU1ng - welke niet aan hooge
e[schen voldeed - zou hebben ontwikkeld.

Op 6 en 7 Maart had een onafgebrol:en
bombardement plaats op onze - In de lucht
onbeschermde - troepen. Annvoer van
verpleglngaartlkelen, welke slechts langs
een open bergweg kon geschIeden onder·
vond door de aanhoudende bombardementen
zeer groote vertraging. Ds troepen hadden
de grens van hun uithoudingsvermogen
bereikt.

In den middag van 7 Maart. werd de
tOOlltand van de LembangsteUing door den
commandant precair geacht. Een nadere
besUsslng moest worden genomen.

Voor de venJterklng der troepen in de
LembangsteUing waren geen krachten be
acblkbaar. WellBwaa.r waren er eenlge ln de
Preanger Hoogvlakte gelegerde depot-batal·
jons, doch deze konden, gelet op de grringe
geoefendheid van de ongeveer 4 maanden
in opleldlng Zijnde Indones1scb.e recruten
niet voor acUe worden bestemd. Het mee
rendeeJ. der uit het We.sun aangetrokken
troepen ""... op 7 Maart nog niet te B&n
dOftlg aangekomen_ De reeds gearriveerde
eenheden waren vermoeid en bevonden :tich
nog niet In gevecbtswaardjgen toestand.

Te Bandoeng was een zeer groot aantal
\-'rOUwen en kinderen, ook uit l4a.Iakka en
de Buitengewesten, lIlLmengestroomd. Zijne
ExE.'lIentie de Gouverneur-Generaal, die op
5 Maart het Opperbevel aan den Legercom
mandant had OVE.'rge<1ragen, bepaalde. dat
in en in de nabijheid van Bandoeng niet
gevochten mocht worden, teneinde den
Japanners elk vool"'Wendsel tot een vernieti
gend optreden tegen de stad en daarmede
tegen de daar sa.m.engepakte bevolking te
onthouden.

Het Legercommando alond nu door den
loop, welken de zaken badden genomen, wel
voor een zeer moeilijke besllsslng. Het
voortzetten van den strijd, nadat de Lem
hangstelling zou ztIn doorbroken, was door
bel bevel om Bandoeng te sparen onmoge.
lijk geworden. OOk konden de reeds inge
zette, oververmoeide troepen, niet uit het
gevecht ten Noordea van Bandoeng worden
losgemaakt, gelet op den eenlgen bergweg,
waarmede verblndlng achterwaarts bestond,

inmiddels had de vijand om Soebang met
stilgezeten, maar wu gesteund door zijn
luchtmacht, den opmarsch ln ZuJdelijke
richting begonnen. Onze gemotori8eerde en
semechanlseerde eenheden vertraagden haar
beweging. doch moesten voor den uitgeoe·
renden druk wijken tot achter het zadel
van den Tangkoeban Prahoe, waar zij wer·
den bestemd v~ de versterking van de ~
deelIngen. aangewezen tot afsluiting van
den over Tjlater en Lembang naar Ban
doeng voerenden weg.

Gedurende den 5en Maart wisten de tr0e
pen zich In de z.g. Tjlater-stelllng dapper
te handhaven. In den morgen van 6 Maart
had overvleugeUng door den overmachtigen
vUn.nd plaats en moest dIt belangrijke sleu
telpunt worden prijs gege.ven.

rijksbestuurder dus. hield natuurlijk een
equipage, maar Hang Toeah moest zich met
grooter gevolg op weg begeven1 Kranig WRll
bij met de wapens in de vuist, voortreUelijk
ook als aanvoerder, maar hij muntte ho-
ven teder uU door zijn moed en vermogen.
Erfelijke vorsten, Oosterse potentaten, zij
het dan leenvorsten. werden door hem in
hun eigen paleis gebrutaliseerd en op hun
plaats gezet. In de legende maakt hU nIet
alleen een verre reis, zoals blijkbaar het
verlangen waa van tijdgenoot en nazaat,
maar maakte er vele; hU bezocht zelfs elk
vreemd land, waarvan men zich in die da
gen een voorste11lng kon maken, Slam en
Java herhaaldelijk, Voor-Indië en China,
Atjeh, Mekka en Byzantium. HIJ komt er al1J
koopman, krijgsman en diplomaat; hij vleit
en hU dreigt aldaar. en krijgt altijd alles ge.
deen Geen gedachten worden van hem
overgeleverd; hij La man van de daad en
bet succes. Dit La de held van de Maleise
landen, die tijdgenoot geweest. zou zijn van
paUb Gadjah Mads In de bloeiperiode van
het rijk van Madjapalt. tljdeI15 de veertien
de eeuw, en die nog vóór zijn dood getull';"e
la van de inname van Melakka door de V.O.
C. In 1641!

Belangwekkend wordt nu, na te gaan.
welke helden het Javaanse volk zich heeft
uitverkoren. mer ligt de zaak niet zo een
voudig, daar er velen zijn, die elk een deel
vertegenwoordigen van de Javaanse ziel en
van Javaanse Idealen. Volkshelden zijn er
drie: de ridder Pandjl, mlnnaar en zwerver;
Prins Rama, zedelijk held, die ook ten strij
de trekt, maar bovenal de eigen undriften
onderwerpt: tenslotte de Moall.m.se strijder
Amlr Hamza, de ridder-blj-ultstek, dan ook
aIa Ménak bekend Sinds een eeuw heeft
zich hieraan toegevoegd Dipo Negoro. ver·
ongelijkt pretendent op een betere plaat.!:
onder de zon. Tenslotte door onze geschjed
voralng weer beter bekend geraakt en be
scbouwd aIs Java's krachtfiguur: de rijks
bestuurder Gadjah Mada.

Over hen in een afzonderlijk artikel.
Dr. C. Hooykaas.

(Auteursrechten voorbehoudel'l).
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Kerstfeest in IndUt ld1nch1en een stukje kerstversiering. ),{la.
5Ch.Ien een kenltgroet door de radJo. Minchlen de kentpost net op
ttjd binnen. MiMcblen. tijd om apart te genleteq, van het Nlwtn
pakkot.

J's., misschien.
We bebben de laatste weken meer contact gehad met de verste

van de aJlervente troepen. En we weten dat het met de verzending
niet zoo vlot gaat als zelfs de meest pesshnlstlscbe afzender ver
wacht. Omdat booten te laat aankomen. zware regens weggedeelten
volkomen onbrUlkbaa.r maken, ge-"land.mönde" verbindingswegen
noodeIoos ophouden en de troep zelf door voortdurende verhul.z.l.ngen
alsmaar niet te achterhalen ls.

Aan hen denken we al8 we deze toto bekijken van een kerstvIe
rinkje, waar de boel wél op tijd komt en er tierlantijntjes te vinden
%ijn om wat bijzonders te maken van het heilige teelrt.

Dan Is dit kerstgeschenk van de Holland8che bUrgerij een heer
lijkheid, dan zijn we een tikkeltje geroerd door éven die gedachta.
aan hen, die we in Holland achterlieten en zich zoo uitalootden om
ons dit te geven. Dan kunnen we zeggen: "Dankjewel beste men
sehen. En we hopen de volgende kerst met julUe mee te vieren."

Maar er zijn er onder ons die het Niwlnpakket toegestopt krijgen
met een "Vang!" in een haltdonker, vochtig en tochtig wachtlokaal
tje. Die alle mooiheid van dit plaatje missen. Maar voor hen, die
Immers nog zooveel meer missen, Is dit pakket het rijkst en bet
mooist. Het klinkt gek om op een dag van gedenken van geestelijke
waarden dolblij te zijn met een plak: chocola, een rolletje pepermunt
en een blIkje sigaretten. En toch 15 het niet gek. Evenmin als de
vredesboodscbap van het KersUeest gek 15 in een ~d VM krijgs-

gew""Het ls Immers een bewijs dat het Goede hardnekJdg blijft door.
werken, ook al schijnt alles slecht te gaan. ZOO gaat bet In het
g1'OOt, zoo gaat het ook in bet klein.

Dan is er nog een groep monnen, die zeIts dat Niwin-pakket
aadja niet ontvangen hebben. N6g nlet. Om redenen die we boven
reeds beachreven. Om deze jongens willen we geen meewarig ge
:z;Icht zetten. Daar l'eDeeren we 0111I werkelijk voor. We hebben aJ·
leen mf,t hen spijt dat het niet mogelijK kon zijn dat deze zoo goed
bedoelde daad in Holland hier op tijd kon worden uitgevoerd. We
blijven erkentelijk voor de mooie bedoellng. Zooa1s we ook door
blijven bijten, aJ gaat alles nog zoo moeiltIk. Wil dat niet vergeten.
Wil dat niet verpten. """n.

22 Kerstfeest •
In Indië

Wacht . ..
't 115 nacht.
Donker la het niet, want een heldere

mAAn lItAat er aan de hemel. Jammer, dat
bJj zo al en toe verduisterd wordt door een
wolk, die er langzaam voorsehuirt.

Een zacht Windje ruin door de bomen;
moot geluld 1s dat. Wat lIJ het een beer.
lUke n.acbt nu., zo koel, zo lris en wat ll!J
het mooi om me heen.

Gek toch, reeds een jaar %l.e Ik die klap
perbomm. maar telkens weer tre1t bet me.,
dat donkere grillige silhouet tegen de lichte
hemel. Om me heen krieken de krekels;
vervelend lawaai L!l dat; hel irriteert je.

Hoor, daar roept een tok.k6. een, twee,
drie, zee. zeven. nu ophouden beeR.Je.
acht Ik tel al nlel verder meer.I) Lanp
me been fladdert een vleermuis; moet je
dal beest ~mge wendingen zien maken.

Dat zo'n dier nergens tegen aan vliegt.
Hoeveel muggen zou zo'n vleermula nu op
een nacht bemachtigen?

DeJ. die wolk 1.1 al dicht htl de maan,

direct zal bel weer donker worden.
HoelanI' zou Ik nu al etaan! Toch ze·

ker al anderhalf uur. Nog een half uurtje
dUI, en dan zit ik weer in het wachtlokaal
en kan Ik een !!tukje eten en ....at drinken,
Je krijgt toch honger van al dal staan. En
ik ben benieuwd, waar l1Ie tjitjak gebleven
ls, dIe me straks wel een kwartier lang
beeft bezig gehouden. Motdorte. wa.t zijn
die mU8kieten weer laatJi:'.
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Ga je weg, beest! Hoe laat Is het nu in
Holland?' Och, pas balt negen.

Daar zitten ze nu vast bij de kachel;
moeder met haar breiwerk, vader met zijn
krant, mijn broertje met zijn mec:cano-dooa.
Zou Rietje er ook zijn? Ze schreef, dat ze
de laatste tUd dikwijls bij ons kwam. Liet
melBke.

H6, daar heb je het, daar komt ie die
wolk. Wat .det hU er dreigend uit; als de.t
maar geen regen wordt

Zou het nu aJ koud zijn In Holland! Dit
worlit de tweede winter, die ik niet aee·
rna.'\k.. volgen1 :Jaar ..buts ik ml!l'Sl:ble!1
weer met Rietje.

Bam!!! Nou, wie die klapper op .r:ijn kop
gekregen had zou h.et ook gevoeld betben.
VerdoM 1V&t een bol1ll; ze kunnen een
mens laten aebrtkken.

Over drie weken 13 RIetje jarig. Wat zou
ik haar geven! Bet moet een mOOl pakje
worden, 't zal me wel platen kosten, maar
dan deze maand maar wat zuinlgjea leven.

:Morgen eens lekker uIUllapen. Dat ls nu
het enige voordeeltje van wacbt kloppen.

Ze moesten eens weten daar in Holland
dat Ik hier nu op wacht sta.
'k Heb wel kans. dat Ik ovennorgen met
verlot mag. 't ZOu niet gek zijn want Ik
heb een bende bood8chappen te doen. Zou
den ze. in die kampong nu eens nooit 0p
houden met dat geala op de tong-tonI'.
Daar word je baloorlg van. Die lul hebben
ook dlkwtJls teest.')

Ik ben toch benJeuwd ot Wim ook naar
Indië komt Hij IIChreet, dat Ie zou komeD,
maar Ik beb in lange tt1d nieta meer van
bem rehoord. 't ZOu verdraaid leuk!:Un.

SUl boor Ik daar wat? Ja, dat moet de,
af10esing zijn.

Die kerel mag zijn voeten wel eens wat
hoger optllien.

Ziezo, maar die wacht :z:lt er weer op.
Straks nog even en dan kunnen wc gaan
maffen. En opletten bij de vlaggenparade,
dat Ik bet blauw Diet boven doe.

't SChiet toch wel op zo'n wachtje.
't Valt al met al nog mee.

Karp. a. Bo<:k:&, f~OU500J
Veldpoat PADANG.

1) JulBt wel uitluisteren. Weet je dat dlll
Indonesiër de "aanslagen" van de tokkèh
telt'!' Blaat bij maar vier, vijf keeren. dan
komt er leelijk weer, alaat hij acht. Degen
ot meer keeren, dan komt er vast mooi
weer. Let nou DlIUU' eens op ot het uitkomt.
21 Dat zal wel niet de tong-tong, maar
de be<toeg geweest zijn, De tong·tong ls een
uitgehold houtblok ~p alarm ge.eS&gen
wordt (brand, rampok, watersnood, enz.) De
bedoeg is een gebedstrOmmel, die Je elken
morgen preclea om vijf uur hoort als 0p
roep voor het eerale gebed en verder bij
aommlge Mobammedaanscbe f~tdngen

den heelen nacht door.

r-------,
x:a.nkeren la uiting geume. aan eigen
minderwaardîgM'ld.!gcoocJ. Kritiek $a

alti/tt opbouwend.



•

De Militaire Luchtvaart bcschl.kt over een
aantal vllegbases, die over de gehele archl·
pel verspreid liggen. De outillage, en de
daarmede Dauw In verband staande grootte
van dQ bezetting van al deze vliegvelden
lopen zeer uiteen.

Penroei op Zuid-Timor Is een VBD deze
bases en hoewel het aantal kisten dat er mo
menteel in de week landt op de vingers van
één band zijn te tellen, l.\jdt het niet de
minste twljteld dat Penfoel door zijn gunstige
ligging In de toekomst een zeer druk vlieg
veld voor de burgerluchtvaart zal worden,
terwijl het ook uit militaIr oogpunt bezien
van onschatbare betekenl!'! Is, lets dat In de
afgelppen oorlog wel duidelijk aan het !leht
is gekomen.

De talrijke fundamenten en nog niet ge_
dichte bomkraters in de onmiddellijke nabij
heid van het vliegveld zijn de stille getuigen
van vele bombardementen dIe destijds voor
het meel'endeel door het 18e Squadron zijn
uitgevoerd.

Ook de 8tad Koepang. op enkele meters
van het vllegveld gelegen llgt volkomen In
puin, en wekt gedachten aSSOCiaties met
verwoeste Dultsche steden.

Overigens een compliment voor de wij'ze
waarop het l8e zijn raids uitvoerde.

Het Is duidelijk dat de Jappen Timor des
tijds als laatste spI1ngplsnk naar het eind
doel AustraUë wilden gebruiken. Op ver·
schillende plaatsen In bet Zuiden hebben ze
jager-strips laten aanleggen dool' de TI
moreezen. en in de vele grotten waar ze ge_
vrijwaard waren te,gen bomaanvallen liggen
enonne hoeveelheden vlieg'tulgbenzJne en
onbnllkl;;Jaar gemaakte motoren voor ver
schillende doeleinden opgeslagen.

PENFOEI
De vliegbasis op Timor

de uitmUntende onderlinge verstandhouding
van het personeel op het vllegveld. In de
kleine eetzaal worden de maaltijden gemeen
schappelijk genuttigd, Wat dit betreft
heeracht er altijd een goede stemming en
kunnen velen hier een voorbeeld aan nemen.

De bebulzlng wordt met de dag beter.
Vóór de oorlog stonden op het vllegveld
overal verspreid kleine doch zeer geriefelijke
bungalows, maar deze zijn practisch alle
verdwenen. Het wacbten Is op behoorlijk
materiaal om alles weer op te bouwen. Voor
de doorgaande passagiers of overblijvende
bemanning Is er reeds slaapgelegenheid met
een benijdenswaardig comfort

Een nieuwe cantine wordt opgerlcbt.
Iedere week komt de "boemelkist" uit

Batavia, Deze blijft dan 's nachts staan om
de volgende dag een trip te maken naar
Soemba-Soembawa en Flores. Op deze
eilanden waar geen personeel van de M.L.
Is gestatlonneerd, Is dit iedere keer weer
het hoogtepunt van de week. Iedereen die
ook maar enigszins In de gelegenheid Is gaat
dan naar bet vliegveld toe, dat meestal be
staat uit een strip met een windzak. om.
tenminste enige variatie In het eentonige
benaan te brengen. De volgende dag gaat
de kist vla Bali en Soerabala weer terog naar
Batavla. Op Ball staat één Plper-club, die
zijn gewicht In goud waard Is, daar het hier
nog lang niet rustig Is en door regelmatige
verkenningen vooral bij acties onschatbare
Inlicbtingen opleven omtrent troepencon
centraties. Hier bevindt zich tevens een
klein meteo8tation.

Doordat In dit gedeelte van Jndll! de
eIlanden zeer dlcbt bij elkaar liggen Is het
één van de mooiste vlucbten die men kan
maken. Enerzijds door ongemeen grilllge
vorming van de kust en anderzijds door het
enorme verschil In nora..

Het la dan ook alleszins de moeite waard
om, als men In de gelegenheid komt, die
kant op te trekken.

"ViteRU8"'.

23

Ia 19.+2 gaf de M.L, direct geh OOT aan het uerzoek vall de Enge13cllen om
Bingapore te helpen verdedigtm. Enkele Glelm Martini! bOVfM Malakka.

•

,

Foto recht3.
Een Gien", wordt op een van de vliegvelden in de buurt van. Bin.gapor6

van bommen voorzien 07l~ tlrlm aanval op een Japatl8ch OO1I11ooi te doen.

~
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7 December, dat •
lS onze dag!

7 December, naamdag van de dlv1sle. die naar deze ge
westen kwam. om mee te helpen hleT de woorden van H.M.
de Koningin in tastbare realiteit om te zetten, dle hier bet
beWijs kwam. leveren, dat het Ncderlandschc volk zich van
zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van bclIndoncsische ten
volle bewust Is. Het Is niet mogelijk geweest reportages op
te doen, van alle plaatsen, waar deze dag door onze kamera_
den, verspreid over talrijke posten en dorpen, gevierd Ls.
Wij weten, dat men dezen dag gevierd beeft. Waar velen
waren en omstandigheden en omgeving gunatlg, zijn wellicht
de teestelljkheden grootsch opgezet, waar het een kleine
post was, zal er misschien een speciale clgaret zijn op
gesloken en een avond zwaar geboomd ztJn.

Maar dat er gesproken Is over den tijd In Holland, hoe men
zIch toen Indië en zijn taak hier voorstelde, dat er gepraat
is over het Indië, zooaIs men het vond en de taak, zooaJs die
hier In werkelijkheid bleek te zijn, dal staat voor ons wel vast.

En dat men al de dagelllkSChe onaangenaamheden neemt,
zooaIs zij uitvalIen, dat men nog altijd klaar staat met een
lach, met een helpende hand, dat bewijst, dat zij hun taak
ala een goede hebben gevonden Overéenkomstlg de rede, die
ultge!lproken werd op den 7den December.

Dit is de m8l'8Cb "'an de 7 December Divisie. Er zit gang
in, er zit kracht In, er zit pit In. Wij hopen dat deze marsch
voor deze divisie uI wol'den wat het ,,:Manisé" was en Is
voor het KND.., een IJOldatenlied dat de troep door zijn groot
ste moeilijkheden altijd weer naar de triomf .laalde, waarin
een sterke geest zal blijven voortleven ook al Is de troep uIt
straks naar huis. Wij wenlJChen de 7 December Divisie met
deze maneh veel llUeces toe: zjj is het waard.

Den sergeant Gérard Dentener allen lof voor dit mooie
werk. Waar blijven de ..sergeant-eomponisten" van het KNIL
en de a.v.w. er'3? Kom op! Ook voor jullie bekroonde
composities geven we graag een heele pagina!

"

MZEVENDECEMBER"....... ....... _.u.......
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Commando overdracht bij de Marine
Afdeeling Batavia.

Verklarende bet bevel te hebben aan
vaard, memoreerde Kapitein-Luitenant ter
Zee Van Lier bet vele dal zijn voorganger
in het belang van de M. A. B. beert gedaan
en waarvan bet verwerven van een nieuwe
en betere behuizing de krooo. op het werk
~.

Het was spreker bekend, dat bet Overste
Quant een teleurstelling Ls, het betrekken
van de nIeuwe kazeme niet meer te zullen
meemaken, doch hij sprak het vertrouwen
uit, dat het. eervolle commando dat voor
Overste Quant t.z.t. Is weggelegd, hem 7AI
vergoeden wat hil hier achter laat.

"Wanneer U na Uwe omzwervingen over
de werel~n met Uw schip Tandjong
Priok hinnenloopt", aldus beëindigde Over
ste Van Lier zijn toespraak "zoo hooren '\\11
dat U niet zult verzuimen ons te bezoeken
In de kaZerne, die wij in de eerste plaats
aan Uw goede zorgen te danken hebben".

25werd Yenltopt. Na de capitulatie werd deze
teruggehaald, aUeen de letters leverden
enkele moel1ijkheden op, want de Jappen
badden de aardigheid gehad om alle letters
en lettertypen door elkaar te mengen en op
een berg te gooien.

De wegen zijn mooI en goed onderhou_
den. Vooral naar de beroemde gekleurde
meren van Florea. In het begin lijkt de 11&

tutU' op een be8ehrijvlng In één or ander
cowboyboek. Ver beneden den boehUgen weg
ligt een snelstroomende rivier, daarachter
njzen grootsch en woest steile bergketens
omhoog met pracht canyons, waaruit je elk
oogenbUk een cowboy verwacht te zien ko·
men, gezeten op een vurige rossinante.
jagende achter een kudde burrels.

Hoe booger we kwamen, des te meer be
gon het terrein te veranderen. Uitgestrekte
vruchtbaar uitziende gronden vertoonden
zich aan onze blikken, tot op een gegeven
moment de weg zich splitste en we op een
nauwen dicht begroeiden landweg reden.
Steeds wilder werd het terrein, tot ook dit
weer veranden:le en er alleen nog maar hoo
ge kale rotsen zichtbaar waren. Volgens
den chauftetU' waren we bij de gekleurde
meren, hoewel er 1I0g niets te zien viel.
Na te voet een rotswand beklommen te
hebben, zagen we het meest onwaarschijn
lijke wat we ooit gezien hebben. Tientallen
meters beneden ons lag bet roodbruine
meer. Door een dunnen wand gescheiden van
het eerste meer lag een tweede kratermeer,
zoo mogelijk nog mooier van kleUr dan bet
eerste. Hcldergroen, aan de randen een bles
van heldergeel.leek het alsor een reuzenverf
pot in de diepte omgekee:rd was. Geen
rimpeltje vertoonde zich op het oppervlak.
Een steen welke met alle kracht ge~oold

werd, raakte nauwelijks den rand van de
vloeIstor. Steil en brokkelig, volkomen on
begaanbaar voor menscb en dier lagen de
kralerwanden voor ons.

Eenlge honderden meters klimmen naar
den anderen kant bracht ons bij een derde
meer, even grillig en woest van vorm als
de belde andere. De k!Ieur ervan wu
blauwgroen, turquolae haast. Op het hoog
ste punt van den berg, tevens bet boogste
punt van F10res (IMO m.), Is ten tijde van
de opening van den weg near de gekleurde
meren een monument opgericht. Volgens
de inscripties hierop, zijn de mereD eerst In
1912 ontdekt en In 1921 zijn de weg en het
monument klaargekomen.

Vanaf dit punt kan men over de meren
heen kijken, twee l.I.nks en het bla~
rechts. Naar men ons vertelde bevat het
roodbruine meer ebloride, de beide anden
zijn zwavelhoudend..

Mooier. grilUger en onwa.s.rscbijn1ijker
werking van Moeder Natuur zal zeker ner
flell8 ter wereld voorkomen.

....
Mar varia

,·rtIdagocbtend 13 December j.l. heeft op
het Departement der Marine de Kapiteln
Luitenant ter zee L. H. Quant het bevel
over de Marine AIdeellng Batavia overge
dragen aan den Kaplteln-Lultenant ter zee
W. van Lier, M..W.O.

ln een afscheidsWoord been de sehet.
dende Commandant de officieren, de onder.
officieren en manschappen onder zijn bevel
bedankt voor de toewijding en medewer
king, welke hU In een moeilijke periode van
boog tot laag mocht ondervinden. In bet
bijzonder gewaagde de Overste van de
zware diensten welke In verband met de
huldigt!; omstandigheden van hel bureau
personeel moesten en DOg moeten wordenge""""".Het vertrouwen uitsprekende, dat zijn
opvolger dezelfde medewerking zal onde~

vinden, droeg Kapitein-Luitenant ter Zee
Quant vervolgens bet commando aan de
zen over.

MET DE WERVINGSCOMMISSIE
DOOR DE GROOTE OOST

Grut Smid.

euen grillig en ~t 'VaM ",arm ab
de beide ande're'.
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Er la gedurende den oorlog weinig ver
nield, zoodat Cle trieste aanblik van elders
waar we geweest zijn, hier volkomen ont
b~k.

De bevolking is bijna geheel katholie~
er woont een bisschop, er is een R.K. zie
kenhuis, dat ondanks de weinig werk
krachten uitstekend gerund wordt door de
zUstertjes. De missie doet op allerlei ge
bied goed werk, o.m. in de ambachtsschool,
de drokkeJij, waarvan de machine even
voor de bezetting van Endeh In de bergen

De Gekleurde meren van F10res
Gedurende onzen gebeelen tocht door de

Groote Oost, trotten we geen nlstlger en
aardiger plaalsje aan dan Endeb. gelegen
aan de Zwdkust van Flores. Eiken morgen
worden hier de straten. a.l8 ware bet een
Europeeache stad, geveegd, de gooten
worden schoongemaakt enz., door de goed
koopste werkkrachten die in den Archipel
zijn, strapans. De gevangen1s van Endeh
herbergt er een kleine tweehonderd, dIe
dagelijkach allerlei voorkomende werkjes
OlIdsr leiding van een mandoer opknappen.

Waponbro.d."
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Vluchten
ZIJN GEEN SENSATIE MEER.

De {oto's bU dit artikel rijn gemaakt
door Olf. Vl. rr H. P. VALK.

81 uren In een Catallna.
MET DEN M.L.D. VAN TORONTO NAAR

50ERABA.JA
A1lJ in 1938 ec!n P.B.Y. :Mark lS. ottewel

een CataUna-vliegboot, het stoute plan
had opgevat om ,-an Toronto (Canada)
naar Soerabaja te vliegen, dan hadden
weken Io.ng van te voren de kranten er
vol van gestaan. De vlucht zou "headllnes"
beteekcnd bebben in alle bladen en met
spanning zou Nederland de Catallna ge.
volgd hebben.

Thans in 19-46 met precies dezelfde kW
kan men het nauwelijks een avontuur meer
noemen. In Toronto zeggen een paar men
8cheo die toevalllg bij den start aanwezIg
zijn; "Nou, tot kijk dan maar weer" en na
8330 milieu en 87 uren vUegen zeggen ze
In 5oerabaja: "Gut, daar hcb je ze al" en
daarmee Is de kous al.

En als je er op terugkijkt is alles ook
eigenlijk heel gewoon en eenvoudig. Je
vliegt van baJlls tot ba.8ls met de regelmaat
VIUl ecn klok en overal vind je hetzelfde:
"Een stelletje knapen, die weten hoe ze
een CataUna aan den wal moeten halen,
een behoorlijk bed en goed eten." Overal
vind je een knaap ter begroetlng die on
vermijdelijk zeJrt: .,Dld )'OU have a good
trip?" en die bij het vertrek het lebs korter
maakt met: "Have a good trip".

En dit zou eigenlijk {ie heele story ln eén
notedop kunnen zijn, als niet bij je vertrek
uit Batavla Iemand tegen je zegt: ,.Nou
JO, hier begint het verbaal" en je eraan
herinnert, dat je journalist bent en van je
verw&cllt wordt, dat je er een verhaal van
m"'L

Hljzelt ging in de Dakota direct naast de
fllght-nurse zitten, omdat het daar minder
tochtte.

.,Vrijdag naar SOCrabaja," was de op
dracht en dal kan bij den M. L. D. belee
kenen, dat je 's zaterdagmorgens om 6 uur
plaatselijke tijd in J,IanUl& bent En dat.
waren we dan ook prompt, vier Cata1lna
crews en jezelf, samen 21 man, die alle
maal het beste plaatsje probeerden te vlo
den In de! oude beproefde Cat en die voor
de vijf man bemanning nauwelijkS plaats
overlieten.

Een lange start in soerabaja's haven en
daar hlng de Cat. En a.l8 zij eenmaal hangt
blijft ze ban~n tot de laatste droppel ben
zine op Is. En zoo hingen we tot MI:UIWa,
12 uren lang, waarvan 10 uur in het don
ker, met 26 man aan boord.

Wat doe je in zoe'n cat twaalf uren

Wapenbroeden

lang, dat 1.s het grootste probleem. Zoolang
het nog licht is, kijk je een beetje naar bui
ten en ziet de zon ondergaan in de rich
ting waar ze dat gemeenlijk pleegt te doen,
je kijkt een beetje naar de bridgers in de
bllster, hoe'P,"e1 je de mier aan bridgen hebt.
En dat wordt dan je noodlot, want als com
mandant van \Vaarden laat weten, dat er
Iemand naar voren moet, ben je als niet
bridger de kurkeu.k en kruip je naar biD
nen in de Cat, In het voldoening gevend
besef. dat je gewicht hier meetelt.

DaaT binnen ","eten ze met bun tijd ook
wel raad. Bridgen natuurlijk en verder
hebben ze een s111y spelletje, waar leder
om de beurt mee zoet Is. Het Is een eenvou
dig klein doosje met gesehroefd deksel. Het
doosje iS leeg en dat Is het Intereasa.nte.
De eigenaar schroeft met een geheimzinnjg
gezicht het doosje open. licht voorzlehtig
het dekseltje op en kijkt met een zeer be
langstellend gezicht eronder. Zijn buunnan
wordt nieuwsgierig, vraagt om het doosje,
uchroeft bet open, kijkt, ziet niets, maar
geeft het met een hoogst voldaan gezicht
aan zijn buurman, die ook nieuwsgierig Is
geworden. En zoo gaat het leege doo~

de kring rond en leder kijkt hoogstvoldaan
en geIntereB8eerd, als het bij den eigenaar
terug Is .

En als zoo langzamerhand het toppunt
van mellgheld bereikt ls, snurkt cr 1n een
hoekje Iemand; In de bIlster liggen er een
paaT in de mC!C!Sl gewrongen houdingen, de
vier kooien zijn vanzelfsprekend bezet en
voorin brengt de bemanning de Cat in
rt'Chte lijn naar 1'tIanUl&.

Een goed ontbijt daar bij den Amerikaan
en je voelt je weer een heele Plet. Je slaapt
dl<l:n nacht op een echt bed en' staat den
volgenden morgen op de vrachtauto. die
bet heele stel naar de bOOt voor S. Francl.sco
brengt.

"Een-en-twintlg man?", zeggen ze
daar bij die llChuit. "Sorry, \\o'C hebben er
maar t ....inUg opgekregen", En dan weet
je, dat ze ergeJU3 vellteten bebben je op te
geven en sta je met je goeie gedrag op de
kade van Manilla. "Jammer kerel", zegt de
rest. en gaat de loopplank op. "Je komt wel
na, hé1" Je maakt een luchUg handgebaar
in dep geest van: ,,Dat is zoo voor elkaar"
en in jezelf 'Jta je zwaar te vloeken.

17--2fi Augustus.
Een week In Manilla Is net lang genoeg,
Je logeert In een plaats die den lIlusreren

naam van War Crime camp draagt en je
rookt groote AlanWa slgaN!n met de Yanks..
Want de Phlllippijnen mogen dan de jongste
onafhankeliJke natie van de wereld zijn ge
worden, Amerika drukt er onmiskenbaar
zijn stempel op. Iedere Phlllipino spreekt
Engelsch, kan ecn Jeep rijden, kauwt gom
en drinkt Coca-cola. De Philllppljnache
pe90S ls wat je noemt goed geld en in elke
winkel, bar of bank In te wisselen tegen
een halven dollar. Er dm&.len Amerikaan
sehe films zonder vertaalden tekst en nie
mand die bet een bezwaar vindt. Er rijdt
een ongelooflijk aantal jeeps, bijna alle
maal omgebouwd tot kleine busjes met zes
plaatsen, exclusie! de chauffeur C!n de con
dueteur. ze stoppen overal waar de klanten
wUien en de chauffeurs werken met stem. en
gebaren om het busje vol te krijgen. Langer
dan tien seconden boeft men niet op t:ran&
port te wachten en alles schulft en krioelt
door elkaar, met oorverdoovend geschreeuw
en getoeter, llnks en rechts passeerend. zoo
het uitkomt.

En dit alles binnen de ruInes van Ma
nilla, want 8e PhlUJppljnsche hoofdstad Is
steWg de meest beschadigde stad van het
Oosten, met uitzondering van Nagasakl en
Hiroshlma. Er Is hier hard gevochten en
het grootste deel der vernlellngen Is ver
oorzaakt door artillerievuur. De wegen zijn
enonn slecht en vuil. Batavla, Bandocng
en Soerabaja zijn op het moment heldere
steden vergeleken bij ManUIa. Er 18 nog
heel wat werk te verzetten in de nieuwe
republiek. die ter wereld gekomen Is met
eel! enonn budgetair deficit en een tekort
aan voedsel die de 18 mUIloen inwoners
van de zevenduizend eilanden met hongers
nood bedreigt.

De sulkennolens. die door de Jappen
vernield werden, produeeeren slechts een
Uende van de nonnale beboefte, de rijst·
oogst Is gering. omdat veel werkdieren
door de Jappen geconsumeerd zijn. Een
belangrijke bedreiging voor de nationale
eenheid Is de Hukbalahaps-beweglng op Lu·
zon waar een gewapende! boerenstand, die
destijds een guerlIlastrIjd tegen Japan voer
de thanS in oorlog Is met de landeigenaars.

Amerlkaansche bulp aan de Phlllppijnen
gaat door In den vorm van uitrusting voor
het le~r ter waarde van 50 mUUoen dollar
en 620 m(lIioen dolJar voor rel,:ullstructle-
doeleinden. Daartegenover heeft President
Roxas den Amerikanen leger-, vloot- en
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"Nou je boft", zeggen ze 's Maandags
morgens sIs je aankomt In Toronto tegen
je, "Vanavond gaan net de eeMlte drie kis
ten weg. KUn je mooi mee, de andere kis·
ten gaan pas over een paar weken. Je
hebt nu altijd menschen die botten" .

Helt werd een dag iater. maar toen
zaten we ook In de lucht boven Toronto.
Drie HollJlndschc cata.llna-vliegbooten, de
p. 200, de P. 201 en de P. 202 met res
pectievelijk de volgende crews:

Oft. vI. I . .1. R. SchullIng (Commandant),
Ort. ~rn. n E. Schraa, Serg. R. Me:rcr
(2de pl1oot), Sergt. J. H. vap Ba.rnevcld
(radio-telegrafist), Sergeant.llegluigme.
ker H. F. P. van WolIeren (mecano) en Kor
poraal Vlgtm. H. U . .8plesscns (mecano).

Lh. II K. M. R. H. P. Valk (waarnemer,
commandant), Sergt. Maj. VI. J,v.d. Tol
Oe piloot). Sgt. VI. .1. Hendrikse (2de p'"
loot), Bergt. Telegrafist O. B. Bartellnga,
Sgt. Vlgtm. P. E. Dijkerna (mecano), Sgt.
V1gtm. R. Weehuizen (mecano).

Ltz. n H. Poldennan (commandant.
waarnemen, Off. VI. IJ A. 10L Schuyt (2de
piloot), Sergt.. Mal v.d. Plassche (Ie pUoot),
Sgl. V1gtm. J. Bcckers (mecano), sgt.
telegrafist C.H. Svens, Korp. V1gtm.
C. Schlndeler.

Terwijl van Barneveld luistert, van Wol·
feren op zijn mete.rs kijkt, de belde pUoten
den automatlschen piloot het werk laten
doen en Schraa met passer en liniaal jong
leert, prutst bijpaal Splesscna aan bet elec
trillche fornuisje. En als de 200 een halfuur
tje onderweg is, komt bet eerste spiegelei
uit de pan cp vervult de geur van koffie bet
binnenste van de Cal.

Dit is zoo ongeveer bet begin van bijpaal
Spl~os en van een kooktechnIsch stand
punt bekeken IMg geen onverdIenstelijk
begin. En hij Is de eenlge. die daarna de
goede M. L.O.-gewoonte "Na het eten
plat" trouw blijft en op zijn kool kruipt.
Hij kan het rulltig doen! Manus van Wol~

feren zit boven te kijken op zijn 13 meters
en 39 knoppen en knopjes en zal straks
zijn beurt wcl waarnemen om een uurtje
slaap te pikkeln.

Om 19 uur 45 minuten en 42 AeCOnden
plaatselijke. lijd kwamen we los van het
Ontariomee.r met bestemming Ban Fran
claco en om 20 uur 8 mInuten paceeren
we Toronto op MOO voet met een snelheid

Maar dat was normaal volgens den con·
ducteur, in ChIcago zouden we dat wel
ingehaald hebben. We zijn daarna inderdaad
behoorlijk wat harder gegaan, eo In Chi
cago waren wc nog maar twee·en-een.-halt
uur te laat. En boe lang dJe dagen eIgen
lijk wel geduurd hebben besef je eigenlijk
pas goed, als je den enonnen voorraad lcege
fie.sscben z:iet die in Chicago uit de dinlDg
cal' en de clubcar worden geladen. Je mIst
natuurlijk prompt je aa.naIUlting In Chica
go, omdat de verschIllende particuliere
spoorwegmaatschappijen In de U.S. nu een
maal niet op elkaar wachten.

Nee, geef me maar de Nederlandsche
Spoorwegen. Amstcr<\aam-den Haag met de
electrlsche. Was toch niet gek!

17_18 September.
Toron1o - S. Dlego 1950 mijl. 17 uur 45

minuten.
S. Dlego - S. FrancIsco 460 mijl, 3 uW'

40 mlnuten.

luchtbases op de ~lJanden gegarandeerd en
doorvoering van de BeU Act. dJe investee
ring van Amerikaansch kapitaal vergemak
kelijkt.

En voorts zitten cr nog duizenden en dUi
zenden Amerikaansche 8oldaten, tot vreug
de van de honderden en honderden Fllllpino
kooplleden en bu.selgenaartjes .

26 Augustus _ 11 September.
Een AmerikaaD8Ch troepenlra.naportschip

met alle voor- en nadeelen van een derge
IUke reis brengt je naar S. Franclsco. De
voordeelen zijn., dat je een hoop menschen
leert kennen en dat je lets leert van de ma
nier waarop de Amerikanen zoo'n trans
port van 2300 m:m aanpakken, bet nadeel,
dat de reis 17 dagen duurt.

Een Amerlkaansc:h soldaat aan boord van
zoo'n troepentransportsehip hoert zich niet
te vervelen. Er 18 een groote bIbllotheek,
twee maal per avond film, een radiopro
gramma verzorgd door eigen menscben,
bokswedstrijden, pingpongtafels, cabaret
van eigen krachten, een band en ..Quiz
programs" via de radio, die zeer populair
",-aren. En als eenlge Hollander aan boord
valt je de eer te beurt ook eenlge vragen
over Holland In hef prognunma te kunnen
inla_hen. En je staat versteld hoe weinig
een Amerikaan eigenlijk nog van OM weet
als een sergeant vraagt of tbc Netherlands
nou In Holland lagen. of dat Holland In tbe
NethCl'lands was.

12-16 September.
Niet om iets te zeggen, maar Ik had me

den trein van S. FranclllCO naar Torento be
ter voorgesteld. Als Nederlander met voor
oorlogsche herinneringen aan ons perfect
spoorwegnet, ben je misschien verwend,
zelfs voor Amerlkaansche begrippen. Als
je in de San Franclaco ChaUenger van de
Urnan Pacific Ra1iroad atapt. heb je nog
steeds helt kinderlijke idee van een met
fantastische sneiheld door de prairie stui
venden trein. Maar als je In Oakland Pier
In de Pullman stapt en de trein na 20 mi·
nuten al vier ket'r bij een stationnetje ge
BtOpt heeft, begin je je te voelen ot je 10
een Hollandschen boemeltreln op de Veluwe
zit en herinner je je het verhaal van den
maehlnlst die genoodzaakt was te stoppen
omdat cr een koe op de rails liep.

De eerste paar urcn maakten we zoo ge_
middeld 20 mijl per uur en in Ogd(!n WareD
we ongeveer 1 uur te Iaat.

Wapenbroeder!



28 '-an 123 mUI. Van Barne\"~1d heeft Fort
Wayne Radio al te pakken en noteert
tevreden: "Contact. DIrectIon 2M. Helght
65.00. Loud and clear, MOdulation gOO<l".

Bij ChIcago hebben we den wind precies
in (Ic staart en we vliegen er over heen
met een IH mijls vaart, Om OL20 de
lichten \"all Kansa.s City en we zetten
koers naar Wilila-AJbuquerque-San Dlego
op 10.000 voet De rechte weg naar San
F'ranclsco lokt niet erg. Slechte weerbe
richten en bovendien de Rocky Mountains
op 14.000 voet. Het weer ls niet erg best.
WlUla hebben we gclJ.ad en we ziUen te
'W3.Chlen op A1buquerque, dal nog maar
lIteed8 niet komt. Het radJocompas staat
bij en de naald vertikt het om ISO graden
om te loopcn. ten leeken dat we Albu
querque gepasseerd zijn. Dan hcb je het
Idee, dal je ziel en zaligheid van een on
noozele wijzer afhangen en je tuurt in den
nacht or je de lIchten van AJbuquerque
niet ziet. Daar komen ze, eindeltlk. nog
even en daar loopt de wijzer om.

Radio Me. Carthy geeft sombere. be
richten voor (Je route naar S. Dlcg-o: Cel
linK 3.000, VislbilJty O. RichUnK El PaBO
is beter en dus maken we een ommetje om
ult de rommel te blijven.

~.8O uur op (Je klok, maar het is nog
.rt.lkdonker, we vliegen naar het Westen,
wat een lange nacht beteekent. Om acht
uur begint het aan bakboord lets licht te
worden en het is volkomen licht als Spies
6el\lJ: om 8.45 ztIn ontbijt van gebakken
eieren met bacon serveert. \Ve vliegen op
10.000 voet, boven de bergen en het is be
hoorlijk koud. We zitten In de wolken en
dal Is In de bergen niet leuk. Ik llle liever
wat we doen. Door het raampje van de
waarnemersruimte zie Ik een boogen berg
wand recht op me aankomen. Raar ge
zicllt.

..We zagen een gaatje", boor je van den
bok, "en we prikten door de wolken heen".
Het regent en het dak van de Cat lekt
lets. Niet do moeit!:! waard. maar Ik ben
In een ~cmmlng om me er aan te er
geren. Ik voel me katterig en Ik weet, dat
de Cat er niets aan kan doen, maar Ik
tracht mijn kwade bui op haar te schui
ven. Het Is dezelfde mentaliteit, die je
's Maandagsmorl:"ens in eeD sikkeneurige
bul naar het kantoor doet gaan en je weet
niet waarom. Ik probeer het te vinden in

dat eene ~rupje lekwater, dat net op mijn
papier vlei en wacht met gr:Immlg ge
noeg1!n op het \'olgende. Maar dat komt
niet en dus krijg je nog meer de smoor
in. " ... ," ,

9.10 uur. De Cat steigert als een paard.
het is behoorlijk bumpy. Daar komt w~r
zoo'n bergwand aanstuiven, maar ze %UI
len wel weer een gaatje gezien hebben.
Schulllng slingert de Cat feilloos door een
heeieboel gaatjes en langs een heeleboel
wandjes en ik voel me als de (Juopassagler
van een [jetsrijder. die met groote anel~

heid op Znterdaga\'ond door de K&1ver
straat in Amsterdam probeert te rijden.

Op een gegevi'Tl moment gaan we zelfs
recht tegen de zon in, Oost! Maar dan
Is er een gaatje boven ons en als een kur
ketrekker gaan we naar boven, boven de
bergen uit en In het zonnetje. Waar we
met dat gezwfer precies ~n, weten we
niet. eerlijk, we zijn even den weg kwtlt,
maar we zijn voorlooplg boven Jan met
nog 425 imperial gallon brandstof.

11.00 Ullr. Het is weer mil! met het
weer. We zItten mldrlen in den regen, met
heer v..--elnlg zicht. Wc gaan West, dat we
ten we. maar waarh~n precies.. .... Een
hatelijK Z'I\'ljgen Is het antwoord op de
herbaalde oproepen van Van Barneveld,
radio-pelllngen ho maar!

12.15 uUr. We hebben nog 330 gallon
benzine en kunnen nog ongeveer 5 uur In
dl' lucht bJlh·en. We vliegen nog stC('(js
West en hebben zoojuist door de wolken
een schimmetje "an een spoorlijn gezien
en weten zoo onseveer waar we zijn.

"Zeg maar dat het beestenweer wllS",
I"O('pt Schraa.

"Ik hcb het nog nooit zoo lang meege-
maakt", 7.egt van Barneveld "Da.ar
hebben wc San Dicgo", roept hij eenklaps
enthousfaat. ..SQ op 345, hij Is zwak, maar
hij Is het. kRn niet mtssen. Ja, daar
komt-ie, nou isJe harder".

\Ve zitten er nog Ik weet niet hoever
vandaan, maar wc hebben hem. Een paar
simpele morsetcckens in een koptelefoon,
dIe reeds zoo vl"Je vliegers den weg Ke
v..--ezen hebben. .1,. Ziet no!!, wel niets. maar
je hoort en dat La ook belangrijk in de
lucht.

"Te-te·te-ta-la. la. te-ta", dat IJl het wat
boven de Verecnigde Staten een Nederland
sche vliegtuigbemanning een tevTCden glim-

Op K'lOOjaleb. staat een wegwijzer! De
eitandml. in de blmTt staan er op aange
geven. met de aJstartdon. Saipan 1'50 m,~,

Guam. U5S mijl, enzOO\1OOrt.r. Ook Tokio
(U80 m,fil), Berllir& (8880 mt1J) en Londen
(9.80 mUl) 8taall er op. Ell oon, ottderom.,
het bordje met ma:rimum-anel1leid 15 mv1

per _Mrf

lach op het gelaat brengL
Daar ia van Barneveld's stem over de

Intercom..,Het weer In San Dlego klaart
op" en het is voor elkaar. Na 17 uur en
045 minuten landen we in San Diego. De
202 is er al. Val' de 201 geen spoor,

De ldsten de wal op en bijtanken. We
gaan maar meteen door, de 460 mijl naar
S. Franc.lsco zijn de moeite niet meer. Drie
uur en 40 minut~ vliegen In het zonnetje.
langs de caJltomlsche kust. Het kan
slechter.

Op Alameda Naval Base bij S. Fran.
:Isco zien we de 201 terug. Valk had het
-eehtst:reeks gehaald Met nog 90 gallon
;l('nzine had hij zijn kIst dien morgen in
de baai neergezrt..

"Hoe was het weer?"
..Ging wel", zegt hij. "We zijn er b0

ven gaan zitten op 14..000 voet. Verduiveld
koud zonder verwarming,"

1.9-21 September.
We hadden drie dagen In San Franclaco

en er is nog \\--el eens een pan 10 het kIppen-
hok gegooid......... .

Als je in Amerika rijk wtlt "Worden, zegt
het verhaal, moet je als krantenjongen or
als schoenpoetser beginnen. Over de on..
derste sport op weg .naar een carrière aIs
krantenjongen, kan ik niet oordeelen.
maar Ik heb een hal!uurtje naar een Shoe
shlne-boy staan kijken en ben lets van
mUn sceptisch standpunt ten aanzien van
de waarheid van het verhaal kwijtgeraakt.

Een shoc..shin':!·boy krijgt 20 dollarcents
voor een keer !link poetsen. En dan
gUmmen je schoenen, dat moet gezegd
worden. De oJX'ratie duurt ongev~r tw~

minuten. In dat bal! uur had hij vijf klan
ten ~el'tad. Dat maakt 10 per uur, oftewel
2 dollar. Gerekend naar een 8_urige werk
dag maakt zoo'n knaap dus 16 dollar per
dag, want elk uur van den dag zie je de
ahoe-shine stoeltje. bezet. 5840 dollar per
jaar! Ik zie er wel een boterham In. ....

Zoo ::a§erJ wti de u..oJkcnkrabben tlall 8a" F"ran&co.

Wapenbroeders
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29d...nker in ftn buitje. We krijgen een pUr
pracht remous--Ukken en dw"kelen plotse
ling een paar honderd \--oet naar beneden.
In de kist is het een ravage. De bai'll&8
uilt door elkaar, het loodzware landmgs
rear, dat wc meegenomen hebben, komt
VI1I1 opzJJ wcgstulven, een heerlijke pot met
versche koffie wordt van het fornuisje go·
alingerd, Schraa's sextant en horloge smak
ken tegen den grond en zijn onbruikbaar.
En dat laatste 18 niet zoo best. Navlgccren
zonder sextant en horloge gaat moeilijk en
dus .....ordt Baker opgeroepen voor assisten
Ue met de navigatie. Meyer die met Zijn
hootd tegen het plafond vloog, heeft een
ninke buil op Zijn kop en ManUB' hondje
Contact, dat hij uit Toronto meegenomen
heen, jankt onder de kokende koffie.

Na 9 uur en 4ri minuten zijn we boven
I{wajoleln en het wil maar niet llcht wor·
den. Bencden ons zien we de llchtjes, maar
we moeten nog 3 1" uur blijven rondtollen,
\'oor we naar beneden kunnen, want in het
donker kunnen we daar niet landen.

Kwajolein vcrschllt niet veel van John·
non. Een grootc luchthaven, een ,'an de
eilanden nuf waaruit de verwoestende raids
op Japan plaats hadden. In de haven llgt
een groot deel van de BiklJti-vioot. Midden
In het roodge\'crfde en zwaar beschadigde
targetschip. waarop nog niemand aan boord
mag, omdat het nog radio.actlef 18.

Het tanken gaat niet vlot op Kwajoleln
en het neemt bijna een heelen dag, waar
door een AmerlkaRn$Che P.B.M. 4lf.z uur
moest blijven taxiën.

K ....-ajolein-SaJpan. 134~ mijl, 12 uur en 5
minuten.

Dlenzeltden avond nog gaan v.-ij door. De
201 met Valk vUegt. nu voor in verband met
de mankementen aan SChraa's sextant en
horloge. We gaan in het donker weg. Aan
stuurboord houden wij een rij groene lich
ten_ Er staat een behoorlijke deining en het
advies van Schulllng, vlak voor den start:

"Hou je maar vast". was niet overbodig.
Op weg zonder weerbericht, dat de Ame·

rlkanen om een ot, andere mysterieuze
reden niet tijdIg voor elkaar hadden.

We zilten weer in bet donker, volkomen
afhankelijk van de Instrumenten, maar je
vertrouwt er onvoor.....aardelijk op. Bet Is
elgenJtlk geen vliegen meer. Hel is aJsot

hetje in de machinekamer van een schip zit
I

3c."rrmlng en Meyer de automaUache piloot
etaat bij en alles gut gesmeerd. t>lanw: l&
de messen aan het llijpen en heett een paar
pracht steaks op het tornuis staM. Zelden
heb ik een lekkerder luchtje geroken, dan
op dien Dinsdagmorgen boven de Pacific
op 9.000 ft.

"Een beter mesje dan in Frisco• .ManUB·',
merk ik op en: hU grijnst nog bU de gedachte
aan de rew:aehtlge steak in Fr1aco die hU

•om een uur ot t .....ee 's nacht.! met een bot
mee: attaqueerde. En toen hij na het derde
mes er eindelijk in slaagde een minimaaJ
kieiJl stukje los te wurmt:n pikte %iJn maal
het prompt van zijn bord...•..

Het weer is nog steeds prachUg.. "En het
blijtt goed", zegt van Barneveld. Hij kan
het weten, want hIJ krijgt het nieuws uit de
eerste hand.

Straks passeeren wij de intClMlaUonale
datumlijn en dat scheelt weer een. dag. Th
weet nu In welke richting. Op liet schip
hebben We er zwaar op Zitten puzrz:elen, tol
dat lemana de zaak duidelijk stelde: ,Als
je naar het. Oosten gaat, ga je b.V. Din.sdag.
avond naar bed en je staat Dinsdagmorgen
weer op".

Als we dWi nu Dlnedagavond naar bed
gaan worden we Donderdagmorgen wakJter.

"Een dag waarop je niets doet en die je
toch uitbetaald krijgt", merkte e<m van de
makkers op. •

Na 5 uur en 50 minuten landen we op
Jonhslon, een kale plek zand in de gloei
ende zon.

We pikken hier een paar uur slaap en
beklagen de Amerikanen, die op deze klei
ne hel Zitten. :Maar ze zitten er mt.et langer
dan zes maanden en dan gaat het met boe·
ken, radio, rum en sport nog weL

Johnston IBI. - Kwajolein. 144:2 mijl, 13
uur 15 minuten.

2&-27 ~tember.

We zijn op de kalender een dng verder,
hoewel het voor OD.8 dezelfde dag; is. Den.
zeltden avond nog gaan we door. "'roe hadden
lJever een paar uur later gegaan,., want nu
moeten we een tijd boven Kwajolt ~i n blijven
hangen, waar we met donker aal11kwamen.
Maar Johnston heeft geen tacliltoften voor
nachtstarls. Overigens is er e en pracht
vliegveld en een vrij goede vlleu;1.lOOtbasis
als je op de ritjes let.

\Ve vliegen weer en we zi,l.ten in

12 23 September. sa.n Franciaco Ha-
waU 2066 mijl, l~ uur 5 minuten.

In den avondschermer verlieten we Ala·
meda en de lichten van Frisco en de ver.
lichte boog van de Golden Gate Bridge
waren voorlooplg het laatste wat we \'aIJ
de Stotes zagen.

We vliegen den helderen sterrennacht In.
Vlak naaat ons ligt de 201, duidelijk Zicht·
baar, wat verder naar achteren schijnen
zwak de boordlichten van de 202. Het on
derlinJ" radiocontact van de kisten is prima
en met 30 mijiJI v.1nd in den Bt.a&rt etaan
we er niet gek voor.

SC:braa past en meel op zijn kaart, .schlel
een sterretje en alaat tabellen na. Een kaart
die grootendeeiJI blauw is, zee, en nog een.s
zee. Navigeeren ia let.ll moeilijker dan
boven land, waar je nog eens naar benflden
kunt kijken en je kunt orlenteeren op de
lichten. van een stad. Hier zön hel de kaart,
de sterren, het horloge, b.el kompaa en de
radio waar we het van moelen hebben.

Het ia een preWge tocht in prachUg weer
en met een gemiddelde van HO mUe8 gaan
we naar Kaneohe Bay, achter de heuvels
van Bonolulu. Met nog 400 gallons benzine
over komen we daar om 10.30 plaataelijke
tijd aan. We hebben het snel gedaan, een
recordvlucht voor een Catallna, in ruim
15 uur bijna 2100 mijl. De Amerikanen von
den bet "nice work" en wilden bet nauwe
lijks gelOllven. Het was dezelfde tijd als hun
PBM"s-er over vlogen.

Honolulu en Walklkl-be.ach, het Marken
en Volew:la.m van Amerika. Je kunt je laten
fotograleeren met een huJa-huJa-gIrl '1100(
een hulaje of een palmboom, met lange ot
korte rieten rokje.. allemaal kwlBt.Ig g-een_
sceneerd in een klein winkelt)e. Op Waiklkl
.....ordt het zand met. vrachtwagens aange
voe.rd en a.l9 je eens lekker lw op het
strandje wUt gaan liggen, ben je bijna met
je voeten in het water, terwijl je hootd te
gen den rotswand stoot. Er gaat toch niets
boven de Hollandsche stranden, ga ik zoo
langzamerhand gelooven.

De Amerlkaansche militairen dIe er ge
statlonneerd zijn hebben geen gek leven. Bun
ge:d.nnen zijn overgekomen en wonen in
uiterst pract1sche pre-fabrlcated bulZen, ot
in de villa's in de buurt van de baSe.

Op de base etaan honderden en hOllder
den vliegtuigen, allemaal nog voJledig be
wapend met. de banden nog in de mitra.IJ
leUl'8, Hetzeltde waa trou.....ens het gevat In
S. Franebco en S. Diego. Amerika iJl ken
nelijk op alles voorbereid en een tweede
Pearl Harbour zal in haar geschledenls
waar8C.hljnlljk niet meer voorkomen.
24 - 2ri September. HawaU-Johnston Isl"
727 mijl, 5 uur 50 minuten.

We zijn op weg naar de Johnston eilan
den, 727 mijl van Honolulu. Om a.ti9 plaat
selijke tijd zijn wij gestart. We zitten op
9.000 lt. en het is helder weer. Blau~'e lucht
en zon boven ons, wat wolkjes en de zee be
neden. SChuin achter ons aan Ituur. en
bakboord de 201 en de 202. Het iJl de eerste
keer, dal we '.I morgens etarten en het b
wel zoo prettig. Je ziel wat je doet en van
beide andere kisten wat meer dan de boord
lichten. In de blister is de zon lekker warm,
SpleSlleDlJ brengt een mok chocolade en je
constateert met voldoening, dat het leven
nog zoo gek niet Is.

De motoren doen het prima. ManulJ weet
er leta van en de Amerikanen op Hawall,
die doorgaa.na streng zijn met het checken
der motoren, lieten Of18 zonder al te veel
omslag na een ds.g al vertrekken. Van Bar
neveJd heeft Baker en Able te pakken. We
hebben clearance tot Johnston op 8000 ft.

Schraa kijkt door g1Aa8je en op klokje.,
lnIkt streepjes en gomt; op d. bok zf1«n
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De Catalina P. tOD op Alameda alrba6e (Baft FroftcUoo).

30 en uItvoert wat je van de brug krtIgt. Zoo
la het met den piloot, die doet wat de naVi
gator zegt, ot, als b.I;I zelf de commandant
llI, die doet. wal hij in I18.menwerklng met
den nav:lgator op de instrumenten ultknob
..'C

Wij Zijn boven Saipan na bijna lOl.j uur
vliegen, "C1rcling above Balpen at 18.00 ft.
unW1 dayllght". schrijft v. Banieveld in zijn
Jocboek..

En je blijft maar kringetjes draaIen, met
boven :Je Baker op 2.000 ft. en Able op
3.000 ft. Je kijkt maar naar het oosten of
bet nu nog niet dag wU worden, want die
laatste paar uren van den langen nacht
wegen v.>el heel ~.

Na 12 uur en 15 ininuten kwmcn we
naar beneden. Het 18 geen gemakkelijke
landing t"88Chen de riffen. Een boot 100<:3t
Dna naar de boei, Spiessens zit voorop met
de pikhaak om de boei te pakken. Daar
liggen wc elk aan een boel, in den vroe
gen morgen, VOOr Saipan. Er wordt niet
veel gepraat, nJemand heert er lust in na
een nacht van 12 uur vliegen.

Wc zijn weer dichter bij huls. ,,"'og maar
een klein rukje"• zegt van Barneveld, "en
we zijn thwa."

"Thuis", dat beteekent voor ons Batavla
of Soerabaja en op dit moment bese! je,
dat deze namen voor OD3 Nederlanders iets
beteekenen. Ze beteekenen een thulskolJUlt,
voor enkele leden van de crews een thul.&
komJJl in hun geboortestad. Voor OD3 allen
een vertrouwde omgeving, waar we In den
loop der tijden aan gehecbt zijn.

S8Jpan-Soerabaja, Z4.00 mijl, 20 uur.
De kisten worden tot aan den nek toe

vol met. benzine gegooid.. De langste bop.
maar ook de meest v.-elkome. De laatste
étappe., de weg naar huIa!

We starten om 1 uur plaatselijke tijd in de
haven van Saipan. Eerst naar Guam, om
daar het aanvullend weerbericht op te
vangen. Een omweg van 60 mijl, maar op
dezen afstand kijk je niet op een la mijl,
zelfs niet als je een 15 mijls wind tegen
hebt, zooaJs wtl dezen keer.

Na 1 uur 19 minuten krijgt van Barne
veld het weerbericht van Guam. Ziet er
vrij goed uit. Alleen een 10 mljls v,1nd te
gen. Spiessens beeft Inmiddels een steak
gemaakt die er zijn mag. Een sooalt met
een gebakken cl, brood en doperwten, man,

dat onaakt op 8.000 ft. met twee prima
draaiende motoren boven je.

De Palau Ialanda, je ziet niets in het
donker, waarin we nu zitten, maar het
potlood en de pB.8ller van 8ehraa zv.reven
op de kaart in die buurt.

Daar komt de eerste behoorlijke bui.
Precies op de plaats waar hel weerbericht
hAar aangaf. Een stevig ODweersbuitje met
echte bliksemflitsen, zooals het hoort.. De
Cat danst en steigert er door, en bet "alt
weI mee. Er ia eleentijk niebJ verrassends
aan Je weet wanneer het komt en je weet
ook'zoo ongeveer wanneer het over Is.

Langzaam loopt dc kaart onder ons door.
Eén graad ten Noorden van de N.O. punt
van Celebel nemen we den benz:lnestand op.
"Nog 762 gallon", roept Manus. "Rechl.
streeks door naar Soernbaja", beslist 8ehul
Jing, die eerst nog de noodzakelijkheid o\'cr
wogen had om in Ballkpapan een tusscheln
landing te maken. Van Valk en Poldennan
ook gunstiJfiI berichten en gedrle&1 gaan
we op Soerabaja aan.

Nog mnar 7 uur en 15 minuten. We heb·
ben de kaart van Nederlandsch..Indiä weer
voor ons en het geeft je een prettlg gevoel
als je de oude vertrouwdfil namen weer
leest. De eerste lichtjes trekken voorbij,
de N. Kust van Celebes, en leder leeft op.
Zelfs Contact, do Canadee8Che hond, waar
we geen kind aan gehad hebben, gedurende
de reis.

23.45 uur G.M.T. Bartelings die vlak
achter ons zit beeft 50erabaja te pakken
en kan door zijn microfoon vertellen, dat
we er aan komen. Hct Is een beetje belIg
en we zien niet veel. Daar gaat het eerste
prauwtje, dat we ZÎen door een gaatje in
de wolken.

,,Nog een minuut of 5", schat !l.{anus,
dan hebben we de kuaL Het werden er
acht, maar toen badden we bem. Weer
terug op Ja,oa!

En het is kwart over acht in den zate....
dagmorgen, als de motorboot langszij komt
en de boobJman, met een bUk op de barang,
oordeelt, dat we het nog niet zoo gek ge.
had hebben.

Als teder een half uurtje later op zijn
bed IJgt. IJl hij met geen stok meer wakker
te porren. Maar het kan ~r even. De
M.L.D. was weer thuis en ging plat In haar
eigen bedden na 8330 mIjl. _..... _.

Lt. A.J. Schuwdr

Sinterklaas
BIJ DE MARINIERSBRIGADE

..%I. gindA komt d• •Ioombool." ol"
De Ma.riniersbrigade beeft baar eerste

Sint.e.rklaa8!eest iJl indië gevierd op een
wijze, die moeutik te be!JChrijven valt. In
deze moeUijke tijd, waarin men gedwongen
wordt passief te zijn, heeft zich plotseling,
ter gelegenheid van het Slnterklaasreeat,
een activiteit ontwikkeld, die bijna OI1begrlj·
pelIjk Is. Niet alleen in de stad %Clf waar
men tot grootse prestaUea kwam, doch ook
bij de compagnieën aan bet front, zette men
programma's In elkaar, die klonken als een
klok!

Woensdagavond, 4 December, begon bet
reeds in de post waroe. UJt de rlcbtUlg soe.
rabaja kwam Sinterklaas met twee van zijn
knechten In een lichte truck aangereden.
Ter weerszijden van de weg stonden de
mannen van Batterij A van het ArtIllerie·
Balaljon opgesteld en onder bet zingen van
een toepasselijk welkomstlied daalde de goe
de HeUige moeizaam van de hoge truck.

Hij kikkerde echter op, toen hem een fles
werd aangeboden met een blijkbaar smake
lijke en opwekkende Inhoud. Tenminste toen
hij enige teugen had genomen, amakte de
jarige met Zijn lippen en bJcld de fles angst
vallig onder zijn berusting. Nadat de Bat.
te,.-b-commandant een kort begroeUnp
woord bad gesproken, ging het over de rails
van de apoorlijn 8oerabaja·Ma.lang naar een
koelestaI. die In een feestzaal was heracha
pel! Direct werd met het programma he
goon~

Het trio "Trapsgewijs" bracht zijn vr0
lijke liedjes, Jobnny van Darmo begeleidde
Zichzelf op de gitaar en Johnny Schoenma
ker manoeuvreerde met zijn trekka.st.

Deze mariniers treden ook geregeld op
voor Radio Soerabaja, zodat begrijpelijk Is.
dat een en ander er In ging.

Op het podium gezeten deelde Sinterklaas
pakjes uit en hij bad (mLsscblen door het
flesje?) een goede bul. Geestig kruidde hij
ZJ,jn toespraakjes met typische marine
termen. Toen de "executive" een kcurige
veld-latrine In miniatuur kreeg, achreeuwde
de gchele Batterij In koor "Hele beste!" En
zo was ook dc Sinterklaasavond In de post
Waroe: een hele beste!

De volgende dag, 5 December, begon de
bisschop met een bezoek aan de Brigade·
stafcompagnie. Achtereenvolgens kregen
het Magazijn, de "Pay Master" bet Post·
kantoor, de Brigade Kwartiermeester, Ver
bindingsdienst, Personeel-sectie, Tamboers
en Pijpers en ook de Voorlichtingsdienst een
beurt. Voor eenieder had de goede Sint een
woordje en een pakje en de sympathie voor
den reeds bljna. 1500 :laar ouden bisschop
werd dikwijLs uitgedrukt in een spontaan
gezongen lied. OOk bet Brigade Hoofdkwar·
tier werd niet vergelen en met den Com·
mandant der Marinlersbrigade dronk Sin·
terklaaa onder gezelllg gebabbel een koud
pijpje. Met den Vloot·aalmoezenier onder·
hield Monseigneur zich een w1jle met. be
trekkIng tot geloorszaken. Toen werd bet
lJjd voor den Sint om te. schaften en hl liet
een dankbare Brigadestarcompagnie achter.

Ook het Marine Hospitaal kreeg bezoek
van den Spaansen weldoener, die, tot leders
verbazing, .zijn Intocbt, vergezeld van twee
Pietermannen, hleld In een ambulance-wag·
en. Geduwd in een rolstoel door enige ver
pleegsters en gevoigd door een boempa·band,
rolde de bisschop door de gangen van zaaJ
tot zaal, terwijl een grote schare hem volg
de. Onvermoeibaar hield bij op iedere af·
deling een korte beZielende toespraak,
waarna bij Zich langs de bedden bcrevfilD.de,

Wapenbroeders
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Sergt. D. Steenmeijel',

werd Sinterklaas op de post Gedantm in
·~haald. Nadat de pakjes waren uitge
deeld In de tot feestzaal omgetoverde pas.
sar, werd een vlot programma opgevoerd.,
waaraan de band van de Mariniers Veilig
heidsdienst, het trio "Trapsgewijs" en Aki·
motos, den groten goochelaar en snelteke
naar, die zijn loopbaan als marinier begon,
medewerking verleenden. Ook werd een
jiu jltsu demonstratie gegeven, .terwijl bet
bleek dat Compagnie I vele artl.stcn In
haar gelederen telt. Om 23 uur eerst was bet
feest daar op Gedangan afgelopen.

In de post Soekodono was het Sinter
klna.sfeest ook een groot succes. In een
bijna niet te geloven korte tijd had men
een tooneelzaal vervaardigd, waterdicht en
met zijwanden. Het toneel met voetlich
ten en gordijn bleek sterk te zijn en dege·
lijk. Akimotos vertoo.nde ook hier Zijn we
reldberoemde toeren en hlj oogstte, even
als Tilly Portier, sergt. H. Vaas en kor·
poraal K. Valkenburg met hun liedjes, veel
hijval. De "Kalaupapas" tradcn op en en
kele schetsjes van mariniers uit Compagnie
K zelf waren uitstekend.

Sinterklaas kwam wat later op de avond,
in een jeep dit keer.

Hij was In een zeer vrolijke stemming en
bewees, dat hij het Maastrichts uitnemend
beheerste, wat merkwaardig is voor zo'n
ouden heer van Spaansen bloede.

Vijf verpleegsters uit het Marine Hospl·
taal verleenden hun medewerking aan een
toneelstuk, dat te omstreeks half tien voor
het voetlicht kwam. En de mannen van
Compagnie K wisten hun spel en vooral
hun gezelschap te waarderen.

Het bUffet serveerde overvloedig lekker·
Il.Jjen, waarvan we de Maastrichter
"bOlke's" even willen memoreren.

Sinterklaas 1946 is een gebeurtenis ge
weest In de geschiedenis van de Mariniers
brigade. Men toonde initiatief en dat is een
goed teken. En men leerde Soerabaja weer
het aloude Nederlandse feest vleren.... !

omgctoverd in

•
~/:,-

.Reeds woeg in de mor9et~ bmcht de goede Bmt e611 bezoek aan het Mamle HoapltaaI
te Bourabaja, waar hV ~ch met eJketl gewonde 0/ deke cmderhieJd.

J. van Gijn, werd begroct. Nadat alle
voertuigen voorbij waren getrokken, ging
hij de met moeite vrijgebouden ingang der
Cantine binnen. Toen de jarige op het po
dium had plaatsgenomen en het speciaal
voor zijn verjaardag geschilderde doek Ihad
bewonderd, werd hij met zijn knechten,
ditmaal voor de microfoon, door den Ka-
lonel P. J. van Gijn, namens de gehele
Brlgade, welkom geheten. Pakjea werden
met toepasselijke speechjes uitgereikt.
Tenslotte verliet SlnterkiaM de Cantine en
kon met enIge moeite door het nog drukka
gewoel zijn wagen bereiken, waarin bij,
hartelijk nagejuicht, verdween.

Bulten, ver van het drukke stadsgewoel,
werd ook Sinterklaasfeest gevierd. Daar·
toe waren tevoren met de me6.'>t primitieve
hulpmiddelen podium, "toneelzalen" en
buUetten uit de grond gestampt, waar·
voor alle bulde aan de "vaklIeden".

Op een karretje gezeten, dat door de
inheemse bevolking gaarne werd getrokken.

,,,zio ginds komt de stoomboot...!'.
\OOrd door de Mariniers 'Vall do Tallkcompagnie

een 8chip 'Voor 8inteTkl(J,(l,8.·
Een zwaTEl Sherman

tot iederen patient persoonlijk het woord
richtte.

Met de "SOera.ba.ja Welfare Express"
kwam Sinterklaas te omstreeks 17 uur de
stad weer binnen. Een grote menigte had
zich bij het WOllokromo statiQTJ. verzameld
en onder donderend gejuich werd de jarige
met zijn knechten begroet. Toen hij het
station verliet, deed zich het merkwaardige
feit voor, dat een schip op hem stond te
wachten. Een kunstgewrocht van de ma
riniers der Tank-compagnie, die een zware
Sberman van zijn koepel hadden ontdaan en
omgetoverd In een schip, compleet met
brug, stuurrad, kluisgaten, anker, roer en
zelfs de trossen ontbraken niet.

In de machlnek&mer brandde een dot
werk, gedrenkt In alle, wat. een geweldige
rookkolom veroorzaakte, die uit de pijp op
steeg. Trots voer het schip, de MARBRIG
(officieele afkorting voor Mariniersbrigade)
over de Darmo Boulevard, Palmenlaan,
KaUasln naar Toendjoengan.

Honderden auto's van diverse pluimage
volgden het schip en de M.P. fungeerde aiB
paravane. Hoornblazers, die in de stoet
meereden, haalden het uiterste uit hun
longen en op de volgende truck bewees de
Marlnlersband zijn veelzijdigheid door deze
keer Sinterklaasliedjes te spelen.

Duizenden mensen stonden langs de route
opgesteld en mlnza.a.m groetend nam de
mensenVI1end de geweldige ovaties In ont~

vangst. Een pijnlijk moment was bet even,
toen op de Darmoboulevard een namaaJ(

Sinterklaas passeerde, waardoor de vele
kinderen een weinig In de war werden ge-.
bracht.

Bij de Mariniers Cantine had zich on
dertussen een vrijwel onoverzienbare me.
nigte aan weerskanten van en tegenover
de ingang opgesteld. Talloze M.P.'s had·
den dit keer hun handen vol aan Soerabaja's
jeugd.

Plotseling rekten de ,halzen zich uit:
Sinterklaas Is In aantocht.. .. !

Hoewel de luidsprekera uitgeschakeld
werden, werd het lawaai er niet minder
om. ConfetU en serpentines dwarrelden van
de tweede verdiepingen en zelfs van de
daken naar beneden. Temidden van de
honderden koplichten der auto's (het was
intussen duister geworden) gleed het schip
naderbij en meerde aan de Cantine. "Flash
Ughta" flitsten, claxons toeterden en onder
geschreeuw, gezang en lulde toejuichingcn,
die bet gehuil van de ondcr de voet gelopen
kinderen overstemden, schreed de bisschop
van de valreep, waarna hij door den Com
mandant der Marinlers·brigade, Kolonel P.

-

Wapenbro.t1er,



Ook de MarinckMCTtIC Tandjong Priok wtlrd dbOr Bint Nicotaa.s met ef:n bezoek 'OOT.
cerd. De goede bl.8achop amveerde met een. txm Hr. Mr. Patroullleooa.rtulgen werd

met de ....oor eelt dergelijke hooge autOriteit gebntikclvke t:&Tbewifzen (mtuangeft.

,,Ik ben een tank"

Voorloopig wordt er rust gehouden en
vertelt de sergeant eenlge staaltjes uit zijn
opleidingstijd en opgeruimd komen de jon
gens in de kazerne terug, verlangend naar
de volgende veldoefening.

Als 's avonds alles in kooi llgt en om
tien uur de lichten uitgaan. roept "de
Rooie": ..Jaakle, heb ie je tank hlnnengere
den want bet regent' .

Na tien minuten rake opmerkingen over
m weer en de noodlge IJterke verhalen van
"Piet de leugenaar", roept de korporaal,
"SUite ! kleppen dicht" en al spoedig Is
alles in diepen slaap. Weer een dag ten
einde.

Bulten klinkt de eentonige stap van den
schildwacbt. Deze hoort door de open ra
men bet gesnurk van Zijn kameraden, zucht
even diep, maar doet zijn plicht.

elge.n inltiatie.f, knoopt hij dat goed In JlUn
oore.n w.t den volgenden dag blijkt.....'&nt
dan hebben zU de eenlle pract.lsche veld_
oefenl.ng.

Op een gegeven moment moeten .zij "rob·
ben", want onge.zien moet d. vijand zoo
dicht mogelijk genaderd worden. Alles IIIrt
te steunen en lObt moe1zum voorwaartl.
Ze doen heel aardig bun best,· tot plotse
ling de sergeant begint te ketteren van je
welste. Wat Is het geval? Er Is van de
jongens haast niets te zien, dan af en toe
een zeker IJchaa.m.sdeel, dat als een bult
van een kameel uit het graa opdulkt, maar
Jaakle loOpt op z'n dooie akkertje te pu
sagleren, recht overeind. Ala de sergeant
bem uitkaffert, zegt bJ;f rustig: "Maar ser·
geant, U had het gisteren toch over eIgen
inItiatief en Ik zit nou in een tank."

Hiermee eindigt bet robben, want alles
ligt te rollen in bet graa van het lachen
en Jaakle staat den aergeant rustig aan te
kijken of t'le zeggen wtl. "Ia t'l. jofel ot
niet".

•
• ••

".-deren en geeft een flink kantje weg.
"Voorolt rooie d.... steen,.... kijk naar
rechtsI"

"Kan Ik niet, zegt de "Rooie", d'r zit een
steenpuist in m'n nek zoo groot a.la eeD
duiveneI."

"Dan meld je je onmiddellijk in de zie
kenboeg cn vraagt een briefje, "Vrij van
rechts richten"!, begrepen."

"Mooie gooi" I zegt de Rooie.. "Hou je
opmerkiDgen voor je, anders... andera".

De aergeant begint zoowaar te stotteren
en zegt eindelijk "Houd je porum dicht!"

Daarna marcheert de klas af naar het
theorielokaaJ. en begtnt de eerste les over
den velddienst. Om het niel te zouteloos te
maken begint de sergeant met eentge vra
gen te stellen. De Rooie Is het eerst de 111
gaar.

"Rooie, vertel jij me eens wat je zou
doen. Je bent als schildwacht uitgezet en
plotsellng duiken er vlak voor je wel twin·
tig vijanden op:'

"De Rooie antwoordt, "Da's me odtl
wat,.... omsingelen en krijgsgevange makf
netuurlijk".

De sergeant wil eerst kwaad worden
maar ziet dan de humor van 't geval In
en in het theorIelokaal 18 het. de eerste mi
nuten een orkaan van gelach.

In de sectie zit ook een klein joodje,
genaamd "Jaakle".

Als de sergeant begint te praten over

en

Initiatief
BIJ DE MllRINIERS IN

BERGEN OP ZOOM
Van Marifder 111 H. BrOker Mit
80erabajCl kregen wtt een bij
drage toegezonden tlOOr OM
"ueelgelezeft blQ4" en hü belooft
OM verdere arUkeltjea indien
toV dit zouden plaatsen.
Wel MarÎ7lÎ6r BrlJker, hier ataat
ie awkje, ondanks dat dreige
ment. Nu ben i11 weer aan "
beMrt!

..Geelt .... acbt!! Hé, lange, dat geldt voor
jou ook.

De lange antwoordt rustig. "Als je mijn
naam niet. ken, zeg ie maar mijnheer hoor."

De lange kreeg hiermede zijn eerste rap
portje aan zijn broek. In de gelederen on
derdrukt gegnuit. De sergeant eenlgulns
rood aangeloopen schreeuwt nog een tikkle
barscber "Rechts.... riehten!"

Weer een die Zijn pllcht verzaakt, want
zoowaar begint de sergeant weer te bul·
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SOLDAAT OP VVACHT

Nu zal het Kerstfeest wel in Holl~Uld zijn,

ik sta op wacht en hoor slechts de cycaden

en zie de palmen, wuivend in den nacht,

ik en mijn stengun, allebei geladen:

hier hen ik. dood en leven saam vereend;

in Holland zul je bij den Kerstboom zingen,

zacht spreken over mooie teere dingen.

ik sta alleen, zwijgend en als versteend.

Ik heb den dood in deze harde hand,

maar toch diep in mij voel 'k het zoele heven

van een verwonderlijk en teeder leven

om liefde en heimwee nallr het verre land.

Ik zie de kerstboom lichten in de sterren,

het zilver maanlicht op de palmenkroon

is als de siersels Vè!n den denneboom,

ik hoor een kerstlied naderen van verre.

Ik hen zoo eenzaam en toch niet alleen.

zoomin als eens de herders in die tijden

die uit den nacht hel eeuwig licht verbeidden;

ook deze duisternis gaat van ons heen.

Willem Brandt
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