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KERS TIVí.IS

Het ziet er nadr u.it, dat bet in 1956 noeilijk zal
ziju, Kerstfeest te aieren, hloeiliik, om.datKerstrnis

bet feest is vai het Licht en in onze u'ereld de dris-
tent.is zo machtig lijkt ert zo onplezierig nabij,
Het zal uiet gemakÞelijk zijn,ltet Licht te zien e¡¿

op te aangen. De euangelische uet^halen zeggen, dat
uij daaruoor uijzen noeten zijn òf herders:lilense,t

net een d.iep inzicht, òf jtùst kinderlijk eenuou-

digen. Zij aan.schouruen het Licht in de duistere

nacht, Maar zij ontaan.gen niet alleen; zii geuert

ook. Zij geaen bun bart, utattt zij øanbidden,
Zouden uij clat nog kunneil.: ons hart ten aolle



Oh, scboon het land beneden de Maas, bet land
waar altijd zor,teel legenden van zin en waør-
van zoz¡eel te vertellen is. Daarotn ooþ nu d.it
oerhaal dat zich at'speelde in de Bokkenrider
(ergens in Brabønt).

goed kunnen horen luien. Tenminste as gullie
niet te veul herrie maokt'.
'Maar ík zeg oe dat 'r nie is', stoof Martien op.
Hij was een driftig man, ene mee vuur in z'n
broek, zoals men bij ons zegt en hij stond in
vlam bij de minste tegenspraak. Hl zette zich
in postuur om zijn beweringen te ondersteunen
met een vloed van argumenten, maar hij sprak
ze niet uit want er viel een plotselinge stilte
in de gelagkamer en iedereen keek naar de
deur die schijnbaar zonder reden openwaaide.
Enige ogenblikken keek men in de zwarte
holte van de nacht, maar toen stond er een
man in de opening, een vreemdeling, die moei-
zaam vechtend met de wind de deur achter
zich sloot. Hij was lang en nogal mager naar
het leek. Hij droeg eeî zwarte regenmantel,
gelijk de veldwachters die dragen en toen hij
zijn druipende hoed afnam en het water eruit
sloeg, zag men dat hij donkere sluike haren
had, die scherp afstaken tegen het bleke van
zljn gezicht.
De man knipperde eyen met de ogen, zei met
welluidende stem 'goedenavond samen' en
baande zich toen met grote stappen een weg
naar het haardvuur. Hier ging hij zitten, maar
zyn mantel hield hij aan en terwijl hij, met
korte teugjes aan ziln koffie slurpend, bewe-
gingloos in het vuur staarde, scheen het dat
hij zijn omgeving geheel vergeten was.
De stilte duurde echter niet lang. FIet gegons
klonk krachtiger dan tevoren, men besprak
intens - zi1 het gedempt - de man mocht het
eens horen - wie of wat die vreemdeling kon
zijn. Toen werd het plotseling weer stil in de
gelagkamer. De wind droeg over de velden en

Een Kerstfeest in Brøbønt

De Bokkenrijder is een boerenherberg die aan
de rand van de bossen staat, bijna aan het
eind van de wereld, maar toch is er altijd
'volk', want het is er goed. 's Zomers is het er
koel in de schemering van de gelagkamer en
'swinters hangt er een milde warmre van de
open haard en van de geur van brandend ber-
kenhout. Op die vooravond van Kersrmis,
heel lang geleden, was het er bijzonder druk.
De Nachtmis begon destijds om half drie.
Naar bed gaan is dan de moeite niet waard
en men kan beter de tijd doden in de'Bokken-
rijder', waar al het volk uit de buurt tezamen
komt. De boeren drinken er klare met suiker
en het vrouwvolk proeft of de koffie van
Bertha nog even smakelijk is als het vorige
jaar.
In de gelagkamer gonsde het als in een reus-
achtige bijenkorf. FIet was er half duister. De
petroleumlamp wierp vage lichtplekken op
tafel en op de tapkast en in een hoek gloeide
het rode schijnsel van het haardvuur dat
zwarte schaduwen op de muur deed dansen,
als de wind fluitend door de schoorsreen naar
beneden sloeg en de vlammen een ogenblik
hoog deed oplaaien. Maar boven het gezoem
en gegons der vele stemmen uit, klonk het
klepperen van de blinden, waar de wind ver-
geefs aan rukte en het kletteren van de regen
die zonder ophouden tegen de vensters
vlaagde.
'\Øe zullen vannacht de Kerstklokken niet
kunnen horen', grijnsde Martien van 't F{oef
en hij spuwde onbeschaamd op de vloer.
'Da wel', zei de waard van achter zin toog,
'de wind sta precies goed. \Øe zullen de klok
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bossen de slagen van de kerkklok aan, twaall
maal . .. .

'Christus is geboren' zei een oude boer met
bevende stem. Andere stemmen antwoordden
hem met een gemompel en toen was heel de
kamer plotseling vervuld van het rumoer der
mannen en vroLrwen, die elkaar een Zalig
Kerstmis wensten.
De vreemdeling schrok op uit zijn gepeins. Hij
stond rechtop - y¡at was hij lang - hij stak
bijna een hoofd boven de anderen uit en zei
met luide stem waarvoor alle andere stemmen
zwegen,'Kerstmis? ... Ja ja,.. .'t is Kerst-
mis' . . . 'Een schoon feest, dat Kerstmis. F{et
is een feest dat gevierd moet worden. Heisa
ho, wie drinkt er met mij op Kerstmis?'
'Na twaalf uur wordt hier niet meer gedron-
ken', zei de oude boer.
'Aha, bent U de waard?'
'Nee!' De v¿aard kv¡am achter zijn tapkast
uit. 'Ik ben de waard!'
'Moogt ge uzelf schade doen, ook al is het
Kerstnacht?' siste de vreemdeling tussen zijn
tanden door. 'Hier. Een goudstuk. Laat ieder
drinken die dat wil en zoveel als hij wil.'
'Na twaalf uur wordt hier niet meer gedron-
ken', herhaalde de oude boer. Hij sidderde
over zí1n hele lijf van drift of van gespannen
verwachting of zijn woorden ingang zouden
vinden. Nu was de stilte' bijna tastbaar ge-
worden. De waard en de boer keken elkaar
aan, alsof ze hun krachten wilden meten en

menigeen kwam het voor, dat er tussen beiden
een vreselijke spanning hing.
'Flier is ieder vrij, wie drinken wil, kan drin-
ken', zei de waard tenslotte en in de klank
van zyn stem hoorde men de onverzettelijk-
heid van zijn besluit. De boer drukte zijn ge-
balde vuisten tegen de borst en zei hees, maar
zeer krachtis: 'Men is niet vrij om het kwade
te doen. Men is niet vrij om het goud te kiezen
boven de vrede van het Kerstkind. Komt
vrienden, dit is niet langer een plaats voor
ons. \Øie het met mij eens is volgt me na.'
Zonder op of om te zien ging hij naar de deur
en bijna allen volgden hem in de zwarte, door-
waaide nacht.

Zodra de deur gesloten was, werd het hart
van de herbergier verscheurd door knagend
zelfverwijt. F{oe graag zou hij hen achterna
gelopen z4n om het dan uit te schreeuwen:
'Flier ben ik, zie, hier ben ik, ik ga met IJ mee.
Ik . . . .' Maar in zijn zak woog het gewicht

van het goudstuk en de vreemdeling bezag
hem met spottende ogen alsof híj zijn gedach-
ten lezen kon, en wat zouden de vier mannen
zegge^ die gebleven waren?
'Kom', zei Martien van 't Floef, 'schenk eens
in kastelein. \Øe hebben de tijd, de Nachtmis
begint pas om half drie. 'Me hebben al de
rijd!'
Zurtjgend dronken ze hun klare. Het was alsof
de drank vermengd was met een bitter kruid.
De vreemdeling beduidde de waard opnieuw
in te schenken en na het tweede en derde glas
kwam er een lichte tinteling in de ogen der
marlnen en ze lachten luidkeels om de vreem-
deling, die de geestigste kwinkslagen uit zijn
mouw scheen te schudden, de ene al gevatter
en spitsvondiger dan de andere. Ze werden
een ogenblik stil toen de wind de klokkeslag
van één over cle velden droeg, maar de vreem-
deling had nu zelf de kruik ter hand genomen
en vulde opnieuw de glazen en bijna werktui-
gelijk werden ze leeggedronken door de man-
nen, die luidruchtig begonnen te worden, zo
luidruchtig, dat de slag van half twee aan de
vensters klopte, zonder door hen gehoord te
worden.
Maar toen het tegen twee liep, was het alsof
er een lichtstraal door het benevelde brein van
Martien van 't Hoef drong. Hij stond op, wa-
gelend op de benen maar toch nog stevig en
hí1 zei: 'Kom mannen, 't is onze tijd. De
Nachtmis wacht op ons.'
De vreemdeling keek hem even aan. 'Ge hebt
gelijk', zei híj, 'de Nachtmis wacht, Maar
voor we vertrekken zal ik eersr een kunstje
met de kaarten laten zien, dat ik geleerd heb
van een Marokkaans matroos, toen ik nog op
de Oost voer.
De kaarten blonken ín zrjn hand. Hij schudde
ze met een ongelooflijke vaardigheid. Ze flits-
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ten op en neer als een bliksemschicht. Ze
dansten en sprongen, ze wentelden en tuimel-
den en voor hij het wist zat}i/rartien weer neer
en keek naar die flitsende kaarren in de smalle
vlugge hand van de vreemdeling, gelijk een
mu!î gevangen wordt door het licht van een
lamp. En voor ze het wisten schoven de kaar-
ten over de tafel van man tot man. Ze namen
ze op en sp:elden. Ze speelden met een vreem-
de koorts in hun aderen. Misschien kwam het,
omdat de vreemdeling een goudstuk tegen een
stuiver had gezet; voor deze arme wroeters,
wier dagelijks maal bestond uit aardappels
met vet en boekweitpap, was dat het loon van
een maand en méér. Ze hoorden alle vier de
slag van twéé, maar niemand stond op want
de vreemdeling had, nadat hij het eerste aan
Martien verloren was, met een droge tik op-
nieuw een goudstuk op de tafel neergelegd.

De mannen speelden met een woedende vast-
beradenheid. FIun handen klemden zich om de
rand van de tafel. Telkens weer schoven de
kaarten geruisloos en snel als de weerlicht van
man tot tnan. Ze speelden het spel met de
verbetenheid van hen, die aan een boze harts-
tocht zijn verslaafcl. F{et zweet parelde hun
op het voorhoofd. Met gespannen blik mon-
sterden zij hun kaarten en hun handen trilden
a7s ze de goudstukken over de tafel schoven.
Ze speelden geruisloos. Maar niemand hoorde
dat in de verte de torenklck drie uren sloeg,
en vier en vijf en zes, wâarmee het uur van de
tweede Mis al verstreken was. En niemand
zag, dat door de hartjes in de vensterluiken
het bleke licht van de wintermorgen zweefde.
De speelzucht en de gouddorst waren de vol-
strekte meesters van hun hart. Er bestond op
gans de wereld niets meer dan deze kaarten
en het blinken van de munten. Kerstmis? De
Nachtmis? Ye7, ze zouden om negen uur
gaan, îaar de Hoogmis, die was even goed
als de andere, of beter nog, daar was het de
Hoogmis voor. Maar toen de slag van acht
weerklonk en het tijd werd om op te staan,
kaartten ze verbeten door, want ze wilden het
goud terugwinnen, dat de vreemdeling hen
munt na munt weer afhandig had gemaakt.
In de koorts van hun spel merkten ze niet,
dat de deur geopend werd. Er traden een
vrouw en een man binnen in armzaltge kleren
en de vrouw droeg in haar armen een kind dat
nauwelijks was gekleed en dat met zulk een
weer. Ze zeiden met zachte maar doordringen-

>+

de stem: 'Zalig Kerstmis, allen samen'. De
mannen schrokken op en de waard stond
recht: 'Zo vrienden, bent ge daar weer? Ge
bent de trouwe gasten zoals ieder jaar'.
'Stuur ze door', schreeuwde de vreemdeling,
'we moeten ons niet laten storen door dat be-
delaarsgespuis. Stuur ze daor, zeg ik Ul'
De waard veegde mer de rug van zijn hancl
langs zijn klamme voorhoofd alsof hij een
vreemde bedwelming van zich af wilde schud-
den. 'Nee', zer hrj nors, 'die mensen komen
hier ieder jaar. Ik heb ze nog nooit doorge-
stuurd, Ik stuur ze ook nu niet door',en hij
bracht hen naar het vuur en hij gaf hun brood
en wârme koffie. Vat later gingen ze yer-
kwikt heen met een 'God lone U'. Toen ze de
deur openden, sloeg cle wind met een vlaag
naar binnen. Er waaide een speelkaart op, die
met een brede boog onder de tafel zeilde. Mar-
tien bukte zich om ze op T,e rapen maar hij
veerde recht met een luide kreet en met wijd-
opengesperde ogen staarde hij naar de vreem-
deling. Want onder de tafel had hij gezien,
dat deze geen schoenen droeg, noch klompen
of wat dan ook. \Øat zou men deze dingen
ook dragen als men geen voeten heeft, maar
poten, aardezwarte, harige poten zoals een
bok, met de hoornen hoeven, die schoenen
overbodig maken!
Martien, die voor geen kleintje vervaard was,
herinnerde zich de simpele wijsheid, dat het
gced is in de ure des gevaars een kruis te
maken. Hij maakte een kruis, Iangzaam en
breed, zo Tangzaam en zo breed als nooit te-
voren in zrjn hele leven. De herberg sidderde
als van een nabije donderslag en een smerige
stank vervulde de kamer, alsof een zak vol
haren en nagels in het vuur geworpen was.
De mannen vielen neer, plat op de grond en
foen ze zich weer oprichten, minutenlang na-
dien, zagen zy dat de vreemdeling verdwenen
was. Ze keken elkaar aan, Ze sprongen op en

holden dwars over de velden en ademloos
traden ze de kerk binnen waar de Hoogmis al
begonnen was.
Ik weet niet of het waar gebeurd is, dit oud
verhaal. Maar het wordt nog vaak verteld bij
ons op het dorp, en op de nok van De Bok-
kenrijder staat een kruis en wie zet er nu een
kruis op een herberg als daar niet iets heel
bijzonders is gebeurd, iets, wat de dingen van
deze aarde ver te boven gaat?

I. N.



De r4;"Vllel.o¿,

IVhile the mistLetoe bats on Errol's aile,
And tbat aik stands t'ast,
The Hays shall t'Loørisb, and tbeir good grey hazuh.

SbalL nocbt flincb belore the blast.

But wben tbe root ot' the aiÞ decays,
And the mistletoe dr'uines on its withered breast,
The grass sball grou on ErroL's bearthstane,
And the corbie roup in the faLcon's nest.

\øij mogen aannemen, dat
iedereen de mistletoe wel kent.
Dat wil zeggeî, men weet dat
hij met Kerstmis wel wordt ge-

bruikt en dat men dan staande
onder die mistletoe een vrij-
brief heeft vo'or een kusje.
Veelal weet men dan ook nog
wel, dat de mistletoe een zoge-
naamde halfparasiet is; hij nes-

telt zljn wortels nl. in een

boomtak - in Nederland veelal
in appelbomen - om zodoende
aan de gastheer r¡ater en anor-
ganische zouten te onttrekken
die n,odig zijn vo,or de opb,ouw
van de plant, terwijl hij verdei:
'selfsupporting' ir, want de

vorming van koolhydraten ver-

(Toegeschreoen a,a,n Thornas the Rymer. Thomas of Ercel-
d.oune, Schots prot'eet en dicbter ca. 1220-1297)

zorgt hij met zijn eigen blad-
groen.
Toen de redactie mij vroeg, iets
te schrijven over de mistletoe,
werd er direct bijgezegd: 'maar
geen plantkundeles; hoe zit dat
eigenlijk met dat kussen onder
de mistletoe.' Nu zingt ieder
vogeltje zoals het gebekt is en

ik denk, dat ieder mensenkind
ook wel zo kust zoals het 'ge-
mond' is; over dat kussen zal
ik dus maar zwijgen en iets
vertellen over de geschiedenis
van de mistletoe.

Vergilius schrijft reeds over de
'mistletoe', maar daarbij doet
zich even een moeilijkheid
voor; heeft hij onze maretak
(Viscum album) op het oog of
de zeer nauw verwante riem-
bloem (Loranthus europaeus).
Floogstwaarschijnlijk zijn beide
planten mythologisch identiek;
vandaar dat hier de naam
'mistletoe' w'ordt aangehouden.
De mistletoe wordt in Europa
sedert onheuglijke tijden ver-
eerd. De eik was een heilige
boom voor de Druiden en de
Kelten, maar een mistletoe ge-

groeid op een eik was wel bij-
zonder heilig. Immers wat op
zo'n heilige boom groeit, rnoet
wel van de hemel komen. Pli-
nius vermeldt, dat een mistletoe
met veel ceremonieel werd af-
gesneden. Een in het wit gekle-
de priester klom in de bewuste
eik en sneed de mistletoe met
een gouden sikkel af, waarna

hij de mistletoe in een wit laken
wikkelde. Die tak was nu let-
terlijk overal goed voor; de

plant was een uitstekend mid-
del tegen alle mogelijke vergif-
ten en een daaruit bereide
drank was onfeilbaar voor de

vruchtbaarheid van mens en

dier. De plant moest echter
worden afgesneden op de eer-
ste dag van de nieuwe maan,
zonder rjzer te gebruiken ter'-
wijl de plant vooral de grond
niet mocht raken, vandaar dic
gouden sikkel en dat witte
kleed. De eerste dag van de

nieuwe maan gold overigens
slechts voor de Druiden; bij de

Kelten in Italië was het de zes-

de dag van de nieuwe maan.
Merkwaardig is, dat men het-
zelfde geloof terugvindt bij vele
volken over de gehele aarde
verspreid waarbij op de vrucht-
baar makende kracht de na-
druk valt. In ons moderne
Europa leeft het geloof in de

mistletoe nog Yoort in de fol-
k\ore. Zo bijvoorbeeld in het
Zwitserse Kanton Aargan,waar
de mistletoe nog als een heilige
plant wordt besch'ouwd indien
hij op een eik groeit. In Lom-
bardije zoekt men op St. Jan
nog mistletoe voor de bereiding
van olie van St. Jan, Zo ziln er
nog vele voorbeelden over het
vo'ortbestaan van het geloof in
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de heilzame werking van de
mistletoe. Maar nergens heb ik
kunnen vinden waarom men
onder de mistletoe mag kussen;
misschien wisten die oude Kel-
ten nog niet wat kussen was!
\Øaarschijnlijk zal in dit ge-
bruik echter een rudimentair
overblijfsel zitren van het ge-
loof aan de vruchtbaarheid die
de mistletoe zou geven.
De mistletoe heeft evenwel niet
akrjd zo'n gunsrige invloed ge-
had. Balder, de Noorse God
van het Goede en het Schone,
zoon .van de grote God Odin,
werd helaas door de mistletoe
gedood, zoals de Edda ons dit
vertelt.
Eens had Balder een droom,
waarin zijn dood werd voor-
speld. Naar aanleiding hiervan
hielden de goden een vergade-
ring (zo'n soort onco), waarin
werd besloten hem onkwets-
baar te maken. Frigg (Frija) de
moeder van Balder, zou dit wel
even opknappen. Om nu te zien
of Frija haar werk goed had
gedaan, gingen de goden Bal-
der bekogelen mer stenen en an-
dere voorwerpen, waarbij hij
inderdaad volkomen onkwets-
baar bleek te zijn. Maar zoals
steeds in de mythologie, was er
ook hier één die r,oer in her eren
kwam gooien, nl. Loki. In de
gedaante van een oude vrouq,
ging hij naar Frigg, clie hem
vertelde dat Balder n,og niet
onkwetsbaar was .¡o,or de mist-
letoe, een plant die ten oosten
van het Valhalla groeide. Loki
wist deze mistletoe te bemach-
tigen en maakte hiervan een
pijl. Vervolgens gaf hij de pijl
in handen van de blinde Hödi,
met her noodlottige gevolg, dat
de piji clwars door Balder heen
ging. Dit is volgens de Edda
het grootste ongeluk dat goden
en mensen ooit heeft getroffen.
Over dit tegenstrijdige gegeven
van de heilzame werking van
de mistletoe zijn vele theoriën
opgesteld, o.a. inzake de ver-
persoonlijking van Balder met
de mistletoe. Tot besluit moge
in dit verband het geloof aan-
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Zolang de mistletoe ged7t op Errol's eiþ,
En die eiþ hecbt veranh.erd is,
ZuLlen de Hays ztoorspoed beleven en hun goede grijze oaLk
Zal nimmer wlÞen.ooor d,e storm.

Maar zpanneer de taortels pøn de eiþ aerrotten
En de mistLetoe verdztijnt van zijn starn.
Zal bet gras woeheren in Errol's hof ,
En de rayen zallen þrassen in het valþennest,

,\. A. STEINER

(Geraadpleegde literatuur: J. G. Frazer, The Golden Bough, delen
I, V en VII, 1890-1920 en E. Meyer, Ueber Pflanzen und Kräurer,
Zt. f. deutsche Mythologie u. Sittenkunde, 1853).

******* ***** ** ********

Løler

Later zaI ik U betalen
Later zalik de scha i.rl,"l.n.
Later zaI ik de hei ontginnen,
Later ltaal ik de oogst wel binnen.
Later zal ik zuinig worden,
Later mij tot ijver gorden.
Later zal ik dat boek wel lezen,
Later U tot raadsman wezen,
Later zal ik de deugd vereren,
Later zal ik promoveren.
Latet, later, altijd later;
't \Øoord vloeit licht als kabb'lend water.
't Fleden staar er bij te kijken
En voelt zich verongelijken:
't Moet altijd voor later bukken,
Zìet zijn eigen plan mislukken.
Haal datlater naar beneden,
Treed met vaste voeten in't heden!
Hoog het vaandel van de daad!
\Øeg met ijd'le toekomstpraat.

Ja jøist, bet gaat oaer d.at artiÞeltje dat U
pa.n pla.n ,was ,uoor'TN>-Contdct' te schrijven!



NEDERLA.NDSE

VOORNAMEN

Het geven verì een naam is een 'orde schep-
pende daad'. Men geeft irnmers namen om de
verschillende individuen van elkaar te kun-
nen onderscheiden er7 ze re kunnen identifi-
ceren. Oorspronkelijk had iedereen slechts één
naam en wel een speciaal voor dat individu
gevormde naam. Zo zou b.v. Izaäk (Hebr.:
'de Lacher') zo zyn genoemd, omdat Abraham
en Sara hadden gelachen, toen hun werd ver-
kondigd, dat zij (op hun hoge leeftijd) nog
een zoon zouden krijgen! In historische tijden
was echter nog slechts een beperkt aantal var-r

deze namen in gebruik en werden geen nieuwe
namen meer gevormd. Aangezien door het be-
perkte aantal namen licht verwarring kon
ontstaan, werd dikwijls de naam van de vader
in de genitiefvorm of met een bepaald achter-
voegsel (in het Grieks b.v. -ides of -iades) toe-
gevoegd. Zo ontstond het patronymicum (va-
dersnaam). Algemeen bekend zijn b.v. de pa-
tronymica 'Atreïden', (zonen van Atreus) en
'Nereïden', (dochters van de watergod Ne-
reus).
De Romeinen hadden een heel ander systeem
van naamgeving. In de eerste eeuw voor
Christus had een vrij Romein gewoonlijk drie
namen: één (uit een betrekkelijk gering aantaf
l¡estaande namen gekozen) 'praenomen' (voor-
naam), b.v. Marcus. Dan een 'nomen' (g.-
slachtsnaam) b.v. Tullius en een 'cognomen'
(bijnaam), die voor ieder individu vrij ge-
vormd kon worden, b.v. Cicero of Africanus.
In de Germaanse landen hacl men tot in de
vroege middeleeuwen slechts een enkele naam,
b.v. Villibrord, Hiltil¡rant of Hluduwig
(spreek uit: Chloedoewieg). Later werd aan de
doopnaam nog een patronymicum toegevoegd,
dus de naam van de vader met een suffix, dat
'zoot7 yan' betekent, b,v. -ma, -stra, -sema
enz,, de naam van de vader met een genitief -s
of met toevoeging van het woord 'zoon', Pie-
ter, de zoon vafi Hendrik, werd dan ter on-
derscheiding Pieter Hendrikszoon genoemd.

( N"' z6r.f. I Lot relativc drl.t pránom¡ ct clt¿n¿cm¡n¡' dc Nom¡.

Du r ¡ Germinal

Au woN DU pEUpLc FRtNçArs, BoNerlnre,
prernier Conr¡ul, rnoclrue loi de
ie décret suivant, reudu pcr le Cor
r t gernrirral an XI , co¡rformément à
faite par le Gouver¡rement le ¡.r du
communiquce su Tribunat le lenderrain.
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.{nr. 1." À compter de Ia publÈation de la présente loi,
les lroms en usage d¡us les diffÉrens calcndriers, et ceux
des personmges con¡u; de l'hisrói¡e :rncicn¡e , poûrront
seuls ètre req.¡s corn¡ne prénons surfes regisrres de l'étai
cþil des¡inés à q)nstater la r:aissance dcs enfans; er il est
in¡crdi¡ eur olficiers publics d'en admettre aucuu autre dans
Icurs act¿s.

II. Toute personne qui porte actuelle¡nent courfi¡e

Dit patronymicum was echter in beginsel niet
erfelijk. De zoon Jan (van deze Pieter) heette
dus Jan Pieters(zoon), Ook wel werd de naam
van de plaats van herkomst gebruikt als twee-
de naam: Jan van Leiden. Op deze wrjze z4n
vele familienamen onrstaan. Een vaste fami-
lienaam was echter niet algemeen. In sommige
streken was het ook wel gebruikelijk, dat in
families die een geslachtsnaam hadden, een
kind de geslachtsnaam van de moeder als laat-
ste voortlaam werd gegeven. \Øanneer nu deze
zelfde voornaam, die dus eigenlijk een ge-
slachtsnaam was, generaties achtereen als laat-
ste voornaam werd gegeven, kon de schijn ge-
wekt worden van een dubbele geslachtsnaam.

Na de inlijving van het Koninkrijk Holland
bij Frankrijk, werd bij decreet van 18 augusrus
1811 bepaald, dar die Nederlanders, die nog
geen 'nom de famille et de prénoms fixes'
hadden, deze vóór het einde van het jaar
moesten aannemen en daarvan aangifte moes-
ten doen bij de ambtenaar van de burgerlijke
stand. Hiermee was ook in ons land de 'Loi
relative aux Prénoms et changemens de Noms
du 11 Germinal an XI (1 april 1803) de la
République' van kracht geworden. Volgens
het eerste artikel van deze wet was het alleen
geoorloofd voornamen te geven, die voorkwa-
men in de verschillende almanakken waarin
de feestdagen der heiligen zijn aangegeven
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(verschillend, omdat deze almanakken niet
voor elk bisdom gelijk waren) of namen van
personen uit de oude geschiedenis. Ieder die
een voornaam had clie gelijk was aan een be-
staande 'nom de famille' (geslachtsnaam), dus
b.v. Flarms, of een naam die niet viel onder
de in het eerste artikel van deze wet genoem-
de groepen van namen, kon een nieuwe naam
kiezen die aan de wet voldeed. Deze bepaling
had ten doel het vormen van dubbele ge-
slachtsnamen te voorkomen. Aan deze door de
bezettende macht uitgevaardigde wet werd
echter niet streng de hand gehouden en bij een
Souverein Besluit van 15 maart 1815 werd
ook het geven van reeds lang in bepaalde pro-
vinciën, landschappen of geslachten in gc-
bruik zijnde namen toegestaan. Tevens werd
bepaald, dat de geslachtsnaam erfelijk was.

Wie toen dus een familienaam moest kiezen,
legde deze tevens voor zijn nageslacht vast.
De voornaam is echter persoonlijk en wordt
bij de geboorteaangifte van het kind bij de
burgerlijke stand vastgelegd. Bij de wet is ech-
ter niet geregeld wie de voornaam geeft. Ge-
woonlijk kiezen de ouders een of meer voor-
rlamen voor hun pasgeborene. Hoewel het nog
steeds een juridische strijdvraag is of de wet
van 1.1. Germinal an 11 nu nog in haar geheel
van kracht is, is men toch niet geheel vrij in
het geven van een voornaam. De ambtenaar
van de burgerlijke stand heeft een uit ver-
scheidene boekdelen bestaande lijst van in Ne-
derland toegestane namen. Behalve de in deze

lijst voorkomende namen kunnen ook buiten-
landse rlamen worden toegestaan, mits men
kan aantonen, daÍ. ze in het buitenland werke-
lijk gebruikelijk zijn. Er is dus keus genoeg en
geen reden om het eerst te proberen met een
zelf verzonrten of door samenvoeging van on-
derdelen van bestaande namen gevormde
naam, die beslist zal worden geweigerd. \Øan-
neer de ambtenaar weigert de door de aan-
gever (het is onder bepaalde omstandigheden
mogelijk, dat een ander dan de vader het kind
aangeeft) genoemde naarn in te schrijven (b.v.
omdat h4 deze als een patroÍìymicum be-
schouwt of omdat het een afkorting is) en de
aangever de door de ambtenaar daarvoor in
de plaats voorgestelde naam niet wil aan-
vaarden, schrijft de ambtenaar het kind in
onder een toegestane naam. De ouders kun-
nen zich dan door bemiddeling van een advo-
caat-procureur tot de arrondissementsrecht-
bank wenden. Staat de rechtbank de door hen
gekozen naam alsnog toe, dan moeten zij zich
binnen zes maanden nadien onder overlegging
van het vonnis van de rechtbank tot de bur-
gerJijke stand wenden om de door hengekozen
naam te laten inschrijven. Een dergelijk geval
heeft zich kort geleden nog in Zeõland ioor-
gedaan met de voorrlaam 'Boelhouwer', die
aanvankelijk door de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand was geweigerd, maar later door
de rechtbank werd toegestaan, omdat hij se-
dert vele geslachten in die familie gebruikelijk
was gevr'.eest. Ook bestaat in sommige gevallen
de mogelijkheid, bij cle inschrijving aanvaarde
voornamen bij gerechtelijk vonnis te doen wij-
zigen. Prof. Mr. \/. F. Prins maakt [in 'Het
Perscneel Statuut' 5e jrg., nr. 1.2 (dec. 1955)
6Iz. 15a) melding van een vreemd geval, dat
zich in de jaren veertig in Maastricht heeft
voorgedaan. Twee jongens (onwettige kinde-
ren) waren ingeschreven onder de namen Leo
en Flubertus, terwijl hun moeder niet beter
wist dan dat zrj Chris en Jan heetten. De offi-
cier van justitie meende, dat zij voortaan dan
ook maar Leo en Flubertus moesten worden
genoemd, maar de rechtbank overwoog, dat
'tle naam, en nleer speciaal de ooornaam, het
meest persoonlijlee ,udn een mens uitmaal<t',
zodat de kinderen bij opvolging van dit ad-
vies'in bet hun meest eigene' getloffen zouden
worden en verleende toestemming tot wijzi-
ging van de ingeschreven namen.
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twIIN ZOOÌ,1 AAI\ HET WOORD

De titel 'Mijn zo,on aan het
woord' sluit niet in dat mijn
dochter zwijgt, al is dat met de

mijne (nog) wel het geval. Dat
ligt dan waarschijnlijk aan haar
leeftijd: 1. jaar, 5 maanden, 1

week, 2 dagen en circa 9 uur
oud was ze op het tijdstip waar-
op de meesten dit rNo-Contact
in de bus kregen. Deze bereke-
ning heeft me enige zorg ge-

baard, rnaar met de restanten
van de zakagenda van mijn
vrouw ben ik er tenslotte toch
nog uitgekomen.
Een goede aanleiding om te ver-
tellen waarom die agenda in
zo'n bouwvallige staat verkeer-
de: het is het gevolg van één

van de hobbies van mijn d,och-

ter - ock kleuterlingen hebben
hobbies als U dat nog niet wist!
De laatste bevlieging was die
zakagenda van mijn vrouw, een

mooi rood ding (die agenda be-
doel ik) en omdat de dagen van
dit jaar toch bijna geteld zijn
had ze er geen bezwaar tegen
het boekje zo nu en dan uit te
lenen, wat overigens neerkwam
op een eenzijdige en stilzwij-
gende overeenkomst van de zij-
de van mijn dochter: hij werd
eenv,oudig uit de tas gerold!

"Vat heeft zo'n kind nu aan
een agenda?' vroeg een logeren-
de ,oma zich af en ze had eigen-
lijk nog niet eens z,o ongelijk.
\Øant wat zou het het kind
kúnnen interesseren dat de af-
stand van Groningen naar Go-
rinchem 227 ktlomerer is ('naar
gegevens van de ANvB'), det
Zwijndrecht 16.296 inwoners
heeft ('per 1 lanuari 1.954 voI-
gens opgave van het Centraal
Bureau voor de Statistiek') -
om Yan de inkomsten- en ven-
nootschapsbelastingtabellen
(wat een wóórd!) maar hele-
maal te zwilgenl
Neen, clie belangstelling bleek

ergens anclers te liggen: op de
pagina's 36 en 37, vlak na dc
kaartjes van de provincies, wa-
ren de verkeersborden afge-
drukt, rode en blauwe, ronde
en vierkante en daar was het
haar steeds om te doen. \Øan-
neet ze even kans zag griste ze

de agenda uit de tas en met
kromme vingers sloeg ze pagina
na pagìna om, heel moeizaam
en iets doorgezakt in de hnie-
en. Soms ontglipte het boekje
haar op zeg pagina 32 e¡ dan
kon ze opnieuw beginnen, maar
dat leek gans niet bezwaarlijk.
Grote, stralende vreugde wan-
neer de pagina's met r'cod en

blauw, rond en vierkant bereikt
waren,
Verleden week z,ondagavond
(we hadden peertjes en pudding
nèt verorberd) herhaalde het
agendafestijn zich voor pakweg
de 48ste keer. FIoe het kwam
weten we nòg niet en zijzeß
weigert iedere uitleg, maar in-
eens waren die pagina's eruit
gescheurd: spijt ,cp het kogel-
ronde gezichtje bewees dat het
per ongeluk was gegaan - en

bedroefd w^s ze. F{aar eerste

grande illusi,on behoort a1 tot
de geschiedenis.
Als U binnenkort een oude
agenda kunt missen: mijn doch-
ter houdt zich (stilzwijgend)
aa-nbevolen en mijnheer Dries-
sen s'eet haar adres. Het is vrij
safe, want zij kan,:ï:J.rïi;
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De algemene ouderdomswet

Hoewel in de landelijke pers al meerdere toe-
lichtingen op de Algemene Ouderdomswet zijn
gegeven, lijkt het ons nurtig in ons blad hier-
over nog iets te vertellen,

Op 1 januari 1957 zaI zoals U weet deze wet
in werking treden, waardoor dan de gehele
bevclking van 15 tot 65 jaar verzekerd za7
zijn voor een pensioen op de oude dag. Tot
dusver bestcnd een dergelijke 'volksverzeke-
ring' in ons land niet. \X/ij hadden wel de
Noodwet Ouderdomsvoorziening,'Drees' in
de volksmond, maar die gold alleen voor be-
jaarden die geen of slechts een klein inkomen
hadden. Deze Noodwet komt nu te vervallen
en daarvoor in de plaats treedt de nieuwe wet.
De hoofdzaken van de nieuwe regeling komen
op het volgende neer. Het pensioen krijgt men
bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Het
is voor iedereen gelijk, waar hij ook woont of
welke eigen inkcmsten hij ook heeft. Verschil
n-raakt alleen of men gehuwd is of ongehuwd:
een echtpaar krijgt meer dan een ongehuwde,
omdat er dan voor twee gezorgd moet worden
in plaats van één. \Øanneer van een echtpaar
de man 65 jaar wordt, krijgt hij de uitkering,
;nverschillig hoe oud zijn vrouw ts. Zou zij
ouder zijn dan hij, dan moeten ze toch wach-
ten totdat hij 65 jaar is geworden, voor de
uitkering aanvangt, Vie op 7 januari a.s. al
65 jaar of r.uder is, krijgt meteen de volledige
uitkering, Het bedrag daarvan zal op 1, janu-
ari as. vermoedelijk bedragen f 7404,- voor
een echtpaar en f 840,- voor een ongehuwde.
Zoals men weet, is de hoogte van het pensioen
gekoppeld aan een index van de lonen. Met
aridere woorden, gaan de lonen omhoog of
omlaag, dan gaat ook het bedrag van het pen-
sioen omhoog of omlaag. Het bedrag van de
uitkering kan dus een wijziging ondergaan.
Zoals de v/et bepaalt, kijkt men de situatie
steeds per half jaar aan, alvorens veranderin-
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gen mogelijk zijn. In de wandeling spreekt
men daarom van een 'waardevast' of een
'koopkrachtig' pensioen. Door deze koppeling
delen de bejaarden in de grotere of mindere
welvaart van het land, net als degenen dic
nog werken. De nieuwe regeling is, zoals ge-
zegd, een verzekering met premiebetaling door
de verzekerden. \Øie een inkomen verdient,
moet daarvan in beginsel premie betalen. De
premie is voor de eerste 5 laar vastgesteld op
631+0lo van het inkomen. Er is echter wel een
grens gesteld aan het inkomen, waarover men
premie moet betalen. In de wet staat als grens

J" 6000,- per jaar, maar dat bedrag kan direct
per 1 januari 1957 anders worden vastgesteld.
Men heeft deze grens nl. ook gekoppeld aan
de ontwikkeling van de lonen. Sedert de Re-
gering het ontwerp van wet indiende, dat was
in juni 1955 en toen / 6000,- als grens voor-
stelde, is er op het gebied van de lonen het
een en ander gebeurd. Meo wil per I januarí
a.s. direct premie gaan heffen van het loon,
zoals dat er op die dag uitziet. Daarom is de
mogelijkheid in de wet geopend, om van een
hoger bedrag dan / 6000,- premie te heffen.
Men sprak enige dagen geleden in de krant
over f 6800,- tot f 6900,- en vermoedelijkzal
de grens tot over welk bedrag men premie
moet betalen wel in die buurt komen te liggen.
In beginsel moet iedereen premie betalen.
Maar wie geen eigen inkomen heeft (zoals b.v.
vele gehuwde vrouwen) behoeft dat niet te
doen. D" werkende gehuwde vrouw moet wèl
premie betalen en ook rot het gestelde maxi-
mum. Evenwel zal achteraf een verrekening
(terugbetaling) van het teveel betaalde bedrag
geschieden want indien man en vrouw werken
telt men de inkomens bij elkaar en geldt ook
hiervoor tenslotte het gestelde maximum, dat
zoals gezegd rond de / e aoo,- tot f 6900,- zal
komen te liggen. Van de 'zelfstandigen' wordt
de premie via het aanslagbiljet verkregen.



BEE,LDFILATELIE

In dit nummer willen wij onze
serie Planten op postzegels even
onderbreken, althans volgens
de systematische indeling van
het plantenrijk, om U te laten
zien hoe verschillende landen
Kerstmis op postzegels uitbeel-
den.
In de eerste plaats de kerst-
boom. Ja, war is nu eigenlijk
een 'kerstboom'? Een clen? Dat
klopt wel ongeveer, want wij
spreken van 'denneboom'. Maar
onze kerstboom is beslist geen

gewone den (Pinus), maar een

spar 'cf fijnden (Picea), meestal
cle Picea abies. ln sommige stre-
ken schijnt men echter ook wel
de zilverden als kerstboom te
gebruiken. Bij een den zitten de
naalden steeds in bundels van
2-5 stuks, bij de spar en zilver-
den staan de naalden apart.
Als men bij een spar een naald
uit een tak trekt, gaat het blad-
kussen mee (alleen bij versc
takken); de zilverden heeft
geen bladkussen. Verder heeft
een spar hangende kegels, ter-
wijl de kegels van de zilverden
rechtop staan.
Een mooi voorbeeld Yan een
'kerstboom' geeft Oostenrijk nr.
827 (type ba met een kind,
dat verrukt kijkt naar een ver-
siercle kerstboom. Op Cuba nr.
381 (type zz) komt ook een

kerstboom voor, omgeven door
kerstklokken en Spanje geeft
op nr. 808 een tak van een ech-
te den (Pinus) met een kaars.
Bij het uitpluizen van de juiste
naam van deze den, hebben we
enig houvast aan het feit, dat
de naalden inderdaad ir.r bun-
dels van twee stuks geplaatst
zijn. In verhouding tot de kaars
zullen de naalden wel langer
ztjn dan 8 cm. Verder mogen
'we aannemen, dat deze den in-
heems is in Spanje en niet is ge-
importeerd uit Japan waar de
de Pinus thunbergii of Pinus

Kerstmis

en Postzegels

densiflora voorkomt. Dan moet
het welhaast de zeeden (P.pi-
naster) ,of de zwarte den (P.ni-
gra) zijn. Verder laat de teke-
naar van deze postzegel ons in
het ongewisse. Bij de zeeden
worden de naalden namelijk
omvat door een schede ter leng-
te van ongeveer 2-2.5 cm ter-
wijl cleze bij de zwarte den
1-1.5 cm lang zijn. Met de beste
rvil van de wereld heb ik die
schede niet kunnen ontdekken.
Neclerland brengt op nr. 248
een gestyleerde kerstr,oos (Hel-
leborus niger) en op een sluit-
zegel clie voor drie cenr is ver-
kocht ten bate van de tubercu-
losebestrijding kon-rt hulst (Ilex
aquifolium) voor. Een met
herstmis gelief de bloem is de
Euphorbia pulcherrima die in
de handel meestal Poinsettia
rvordt genoemd. In het necler-
lands heet deze bloem officieel
kerstster. Het is maar een nie-
tig geel propje, maar de blade-
ren vlak onder de bloem kleu-
ren prachtig rood. Deze plant
kunt U vinclen op Cuba nr.
352, omgeven door lçerstklok-
ken. Flelaas is deze zegel wat
z\Vaar gestempeld.
Enkele van de afgebeelcle zegels
¡¡'erden welwillend Yoor repro-
duktie ter beschikking gesteld
door Dr. Mennega die aan het
Botanisch Museum is verbon-
den. Vij willen cleze enthou-
siaste verzamelaar hier gaarne
danken voor zijn bereidwillige
hulp bij het determineren van
vele afbeeldingen.

Nummering vol,gens

cat. Yvert & Tettier

A. A. STEINER



Strønding in de Kerstnøcltt

Onbarmhartig braken de grauwe
Noordzeegolven op het vo,cr-
schip van de Marina; het was
reeds iang levensgevaarlijk om
het dek te betreden en de be-
manning leed ellende in het be-
d,ompte logies, waar men de
lucht wel kon snijden. De Ma-
rina was een goed schip, een

stevig gebouwde kustvaarder,
een van de vele die de Neder-
landse vlag met ere voeren op
hun lange tochten. Stampend
en slingerend worstelde het
grijs- en wit geschilderde mo-
torschip door de mer witte
krullers bedekte zee. Zo nu en
dan kletterde de regen met ver-
vaarlijk geweld op de stormzee;
daarna had de wind weer vrij
spel en smeet de hoge golftop-
pen ondersteboven.
Kapitein Bergsma was reeds
tweemaal 24 :uur niet uit cle

kleren geweest; zijn roodom-
rande ogen deden pijn van Jret
zeewarer, maar hij bleef op de
brug waar de stuurhut enige
beschutting gaf, al was het ook
niet veel meer) nu enkele ruiten
door een overkomende breker
waren stukgeslagen.

Er werd niet meer gesproken;
de Noordzee had de beman-
ning van de Marina murw ge-
slagen. Zrj leden kou en hon-
ger, eten kon niet meer gekookt
w,orden en met scheepsbeschuit
alleen vul je geen zeemans-
maag, Maar hun schip maakte
nog steeds voortgang, al kwam
het met vervaarlijke beuken in
de golfdalen terecht en trilde
het door de schok van elke aan-
stormende witte roller. Binnen

aîzienbare tijd zou echter de
armoede, die thans geleden
werd, voorbij zijn. Nog twaalf
uur Yaren en cle haven aan de
Nederlandse kust, waar de Ma-
rina m.oest lossen, zou zijn be-
reikt. De bemanning had ge-
hoopt vo.cr Kerstmis binnen te
zijn en dit zou zeker ock gelukt
ztjn indien de hardnekkige
en langdurige decemberstorm
niet tussenbeide was gekomen.
De Noorclzee was wild cn ieder
schip clat haar thans bevoer,
vocht voor zijn behoud. Ook
de Marina, dat voelden allen,
van kapitein tot scheepskok.
Met zeven man ben je eenzaam
en verlaten tegen,oYer de losge-
broken elementen der natuur.
Zwtjgend deden ze hun weik;
sprongen direct bij toen een

zware breker het vc,orluik had
ingeslagen en zoncler te spreken
hielpen ze de schade zo goed
mogelijk te herstellen. Maar het
schip begon s/ater te maken,
het rees al zwaarmoedig tegen
de golven op. Kapitein Bergs-
ma wist, dat het nu ging om
het 'zijn of niet zijn' van de
Marina en haar bemanning.
Grapjes werden al lang niet
meer gemaakt; ook de anders
steeds zo opgewekte m,otordrij-
ver, die het altijd 'c,rer zijn
dierbare 'koffiemolen' had, zei
niets meer. De Kerstavond viel
in en de Marina steigerde en
stampte onafgebroken vcorr.
De kustlichten waren niet te
zien, dikke regen en schuimne-
vels verborgen deze bakens
voor de zeeman met ondoor-
dringbare gordijnen. Aan bak-
boord lagen de gevaarlijke ban-
ken van de \Øaddeneilanden;
,over stuurboord stormden de
witte brekers op de Marina af.
Kapitein Bergsma keek ernstig,
de 'meester' had hem gerappor-
teerd, dat de motor kuren ver-
toonde. Een stranding zou niet
te vermijden zijn als cle motor
het aflegde; de kans, dat de

Marina op de beide ankers deze
storm kon afrijden in de hoge
wilde zeeën die hier stonden,
was uiterst gering.

Een uur nadat de motordrijver
zijn jobstijding had gebracht,
stopte de machine voorgoed.
De schroef stond stil en de Ma-
rina was een speelbal van wind
en golven. De ankerkettingen
ratelden uit, stonden enige tijcl
strak, doch knapten af toen een

donderende breker het hulpelo-
ze schip trof. Onmiddellijk liet
kapitein Bergsma draadloos-
telefonisch noodseinen geven.
Het Rijkskuststation Schevenin-
gen-radio reageerde direct; de

dichtstbijzijnde reddingstations
van de Kon. Noord- en Zuid-
tsIollandse Redding Maatschap-
pij werden gewaarschuwd. De
bemanning had ondertussen
toevlucht gezocht in het stuur-
huis; in het verblijf dreven de

stoelen reeds rond en men ver-
wachtte te zullen kelderen.
Voor wind en zee dreef de Ma-
rina naar de kust waar het te
pletter zou slaan in de bran-
ding. Plotseling zagen ze de

witte brandingsgolven hocg op-
spatten en daarachter, wazig
en grauw de duinen en devuur-
toren. Nu m,oest het gebeuren.

Een enorme grondzee rees op,
viel voorover en sleurde het
schip met ontstellende kracht
mee. De buitenste bank was ge-

passeerd zonder hierop te sto-
ten. \Øeer kwam een gr,ondzee

opzetten en weer een...... de
Marina stootte bonkend op de
gr'ond, één keer, twee keer, drie
keer. De zeeën stortten zich nu
over het wrak geslagen schip,
dat telkens opgenomen werd
orr daarna met een dreunende



klap op de harde zandbodem te
ploffen. Kapitein Bergsma wisc
wat hem te doen stond; vuur-
pijlen had hij bij de hand en in
het schemerdonker van deze

Kerstavond rees uit de witte
schuimwoestenij een oranje-gele
vuurzuil sissend omhoog.
De zeven mannen hadden de

dood voor ogerZwljgend ston-
den ze nauw bijeen in de stuur-
hut, telkens zich vastgrijPend
als hun schip kreunend neer-

kwakte ,op de gronden. Minu-
ten van grote spanning volgden.
.... Zot men aan de wal de

noodsignalen hebben gezien,

zodat de door Scheveningen-
radio gealarmeerde redding-
boot de Marina zou kunnen
vinclen? Een tweede vuurPijl
schoot omhoog en spatte uiteen.
De nacht viel snel; de branding
stak wit af tegen de donker
kleurende lucht. De zee was
van een barbaarse schoonheid,
maar de zeven mannen zagerr

het niet. Zij dachten aan hun
gezinnen, die zij deze Kerst-
avond hadden h,open te zien en

zij tuurden naar de duinenrand.
Plotseling kr,oop dicht bij de

vuurtoren een vuurpijl 'omhoog;
ze w^ren kennelijk ontdekt. Uit
de beschutting van de haven
stoof een biauw en wit geschil-
derde reddingboot het storm-
ge weld tegemoet. De man-
schappen waren uit de veilige
warmte van hun huizen geko-
men, hadden ,cliegoed 

^aîge-trokken, zvlemvesten omge-
daan, de mot'or aangezet, de

trossen losgegooid en zonder
aarzelen de branding tegemo€t
geYaren.
De uiteenspattende vuurpijl-
sterren boven de donkere dui-
nenrij hadden de hoop doen
herleven bij de zeven mannen
aan boord van de Marina. Zrj
wisten, dat zij niet in de steek
werden gelaten, dat er mannen
bereid waren om hun leven te
v/agen om hen uit deze hel van
felle grondzeeën te halen.
De situatie van het schip werd
voortdurend ernstiger en hoPe-
lozer. FIet voorschip zat er

reeds 'onder' en zij vreeiden,
met stuurhut en al weggeslagen
te worclen. Maar de redding-
boot naderde, overstelpt dccr
brekers, springend als een dar-
tel veulen in de groen-grauwe
zee rrlet haar stormende witte
paarclen. De redders v,ochten
voor het leven van de zeven
zeelieden daarginds in de bran-
ding.
Kapitein Bergsma vertelde la-
ter, dat hij van cleze onstuimig:
Kerstnacht nimmer het ogen-
blik zou vergeten, waar:op hij
de kleine reddingbo'ot recht op
zich af zag stevenen. De m'c-
menten) clie daarop volgden,
wa,ren nroordcnd van spanning;
het langszijkomen van het red-
dingbrengencle schip, de gevaar-
lijke manoeuvres, welke nodig
waren alvorens de uitgeputte
en verkleumde schipbreukelin-
gen behouden aan boord waren)
cloch de schok bij het plotseling
ontdekken van de 'life-boat' -
de levensboot - zoals de Engel-
sen haar zo kernachtig noemen)
bleef het onvergetelijkst.
In het verblijf voor geredden
aan boord van de reddingboot,
kregen de zeven man van de

Marina droge kleren; ro od
baaien hemden en broeken met
lange zwart wollen kousen. Zij
dronken rum en voelden zich
Iangzaam weer warm worden.
Voor de witte stormzeeën keer-
den zij terug naar veilige ha-
ven. .. . achter hen bleef de

donderende branding, die hoog

opspatte over het wrak van
hun schip. Innig dankbaar voor
het behoud van hun leven, ze-
æn zlj op de banken van het
lage verblijf en op het talekle
spreidclen zlj nat. geworden
brieven en portretten uit. De
schipper van de reddingboot
kwam ook beneden, toen de ge-

vaarlijke banken achter hen la-
gen en de bcot d'cor de geulen
naar binnen voer. De geredden
spraken over hun gezinnen, zij
wezen p,cftretten van vrouw en

kinderen aaî eî in het gehele

land zijn deze Kerstnacht geen

dankbaarder mensen geweest

dan deze zeven geredden en

hun zes redders. De eersten

vo'or het behoud van hun leven,
doch de laatsten voor het feit,
dat zij zeven mannen hadden
gered en zeven gezinnen ge-
spaard bleven voor een onher-
stelbaar verlies.
Zeker, de beloningen die de

redders voor hun zeemanspres-
taties kregenvervulden hen met
rechtmatige trots, doch het was
de herinnering aan de voldoe-
ning en ontroering, die zij voel-
den, toen zij de dankbare schip-
breukelingen van de Marina
met de doorweekte foto's en

brieven van hun familieleden
vc'cr zich in het gereddenver-
blljf zagen zitten, die zij in het
diepst van hun hart bewaarden
ais iets dat kostbaarder en

waardevoller was dan de

medailles. H. TH. DE BooY
Dir. Kon. NZHRM
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KMø
duktie daarvan g at in de Ne-
derlandse bedrijven het gehele
jaar door en wordr praktisch
in enkele dagen opgebruikt. Er
ztjn in ons land een dertigtal
bedrijven, waaronder enkele
grote en vele kleine toc zeer
kleine, waar deze kaarsen naast
liturgische kaarsen waar.van de
samenstelling aan bepaalde
voorschriften is gebonden, wor-
clen gemaakt. Ook het overgro-
te deel van de elektrische kerst-
bo'omverlichting wordt in ons
lanc1 vervaardigd. Naar schat-
ting heeft 10 tot 150/o van de
gezinnen elektrische kerstboom-
verlichting. En dan de glanzen-
de glazen ballen, pieken, gla-
zen slingers en figuren die we
zojuist heel voorzichtig uit de
stoffige doos hebben gehaald.
Tsjecho-Slowakije en Duitsland
en rioor een klein gecieelte Ja-
pan zijr. hiervan de leveran-
ciers. Twee Nederlandse be-
drijven zijn sedert tientallen ja-
ren de producenten van zilver-
draad-slingers die wel in 5O

s,oorten, variërend van 7r/z tot
7r/z cm dikte worden gemaakt.
De produktie hiervan begint
omstreeks maarq april en van
juni af draait men reeds op
volle toeren ,om de snelle groei
van de orderportefeuille re
kunnen bijhouden. Dan wordt
er door één bedrijf een slordige
35 km slingers per dag ge-
maakt. Ook in de kunststof-
fensector werkt men de laatste
tijd aan kerstartikelen zoals ijs-

pegels en kerstfiguren. IJspegels
¡v'orden gemaakt, en dat dik-
wijls, terwijl de mussen van de
hitte van het dak vallen. Men
staat er niet zo bij stil, dar een
groot industrreel apparaat zich
concentreert op de vervaardi-
ging van kerstartikelen voor
binnenlands gebruik en nier te
vergeten ook vo,or export.
Produkties van een half jaar,
wagonladingen kerstklokken,
lopers, servetten, kandelaars,
kerstartikelen van hout, aarde-
werk, glas en plastic worden in
een klap verkocht en in deze
clagen weten we dan waar al
dat spul blijft. In verh,ouding
tot Amerika of Engeland is er
in Nederlar-rd voor kerstkaar-
ten maar een marige belangstel-
ling. Dir neemr echrcr niet weg,
dat ,cns land tot de grootste
kerstkaarten-leveranciers van
de wereld behoort. In Amerika
vinden onze cluurdere so,orten
lçerstkaarten een gretige afrrek
en U behoeft ztch zeker niet te
verbazen inclien een kerstgroet
uit de U.S. al een retourrje
achter cle rug heeft in plaats
van een 'enkelereisje'. En dan
zouden we bijna een hele indus-
trie vergeten die zich toelegt
op houtsnijfiguren, keramische
beeldjes en dergelijke. FIet om-
zetcilfer van de kerstartikelen,
in de ruimste zin van het
woord, I'oopt zeker in de vele
miljoenen en eerlijk gezegd, in
deze dagen kunnen we dat wel
merken ook.

Er zijn zo'vaî die feestdagen,
die het stadsbeeld ieder jaar
weer gedurende een aantal we-
ken een ander aanzien geven.
Een daarvan is ongetwijfeld het
I(erstfeest. Dan verschijnen in
cle etalages plotseling vele glan-
zende kerstartikelen, de win-
helstraten w,orden feestelijk
verlicht en op de centrale pun-
ten worden kerstbomen opge-
richt.
Het zijn wonderlijke dingen,
die kerstartikelen. In een st,of-
fige doos liggen ze elf maanden
van het jzar ergens op zolder
en er is niemand die er naar
omkijkt. Maar zodra de tradi-
ti'onele kerstbomen op de n-rark-
ten en soms in de straten te
koop worden aangeboclen (de
prijs wordt meestal per cenri-
meter berekend) dan is het ook
met de rust van de glanzende
bollen, de slingers en de srer-
ren gedaan. De run op kerst-
kaarsen, ijspegels, magnesium-
sterretjes en hulst is weer be-
gonnen. In vele tienduizenden
kerstbomen die jaarlijks een
plaats in onze huiskamers in-
nemen branden bij elkaar mil-
joenen kerstkaarsen. De pro-
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Dingen uan de dng

Nieuwe functie

Ir. L. C. Stoutjesdijk

Ir. L. C. Stoutjesdijk is reeds
enige tijd geleden benoemd t'ot
Algemeen Gedelegeerde voor
instituten van de Nijverheids-
organisatie. In verband met
cleze nieuwe taak heeft de heer
Stoutjesdijk zijn functie als di-
recteur van het Kunststof f en-
instituut rNo en het Rubberin-
stituut rNo mer ingang van 1

november 1956 neergelegd. Op
voorstel van het bestuur van het
Kunststoffeninstituut is door
het bestuur van de Nijverheids-
organisatie rxo Ir. Stoutjesdijk
benoemt ¡ot 1id van het bestuur
van het kunstoffeninstituut. Te-
vens blijft hij belast met de co-
ordinatie van de commercieel-
technische industrië1e oontacten
van cle Nijverheidsorganisatie,
zodat hij ook in dit opzicht een

zeer îalw contact met de acti-
viteiten van het Kunststoffen-
instituut rNo zal behouden.
Voor het uitoefenen van de lei-
ding van het Kunststoffeninsti-
tuut, is Drs. R. Tunteler aan-
gesteld als waarnemend direc-
teur, daarin bijgestaan door Ir.
F. \Ø. R. \Øijbrans als onder-
directeur.

'\l'ederom feest in'\Øaalwijk

Na een 4)-jarig jubileum op 5

sept. j.l. had het Lederinstituut
op 9 november wederom een

feestelijke bijeenkomst wegens
het 25-jarig dienstverband van
de heer J. A. Mahieu.
In de met bloemen en t,oepasse-

lijke attributen versierde biblio-
theek kwam al het personeel
van het instituut en de Middel-
bare Vakschool voor de Leder-
en Schoenindustrie (rravrs) bij-
een om de jubilaris en zijn echt-
genote te huldigen. De direc-
teur, Ir. J. Roelofs Fleyrmans,
roemde onze vriend Mahieu in
een hartelijke toespraak om zijn
trouw, toewijding en d'oorzet-
tingsvermogen.
Bij het zoeken in de archieven
was hem gebleken, dat aan de
heer Mahieu bij het solliciteren
25 jaar geleden was medege-
dee1d, dat deze baan geen toe-
komst bood. Toch had hij de

functie aanvaard en hij was er-
in geslaagd om er wel een toe-
komst van te maken.
Tot slot bood de directeur de
jubilaris de traditionele enve-
loppe aan namens de Nijver-
heidsorganisatie rr.lo.
Mevr. Ir. H. J. van Lnbeeck
Ravenswaal' noemde hierna
vocral de prettige karakter-
eigenschappen van de heer Ma-
hieu en prees zijn altijd vrolijk
humeur, zelfs in de moeilijkste
tijden. Namens het personeel
van Instituut en MvLs boocl zij
hem een prachtig polshorloge
aan als herinnering aan deze
dug.

De jubilaris dankte vervolgens
allen en legde er de nadruk op
hoe goed hem steeds het mede-
leven tijdens zijn ziekten had
gedaan.
Met koffie, gebak en een roker-
tje bleven allen daarna nog
enige tijd gezellig bijeen.

Ir. van \Øijk met pensioen

FIet Kunststof f eninstituut rrso
beleefde historische dagen. Kort
geleden werd het 1O-jarig be-
staan gevierd en nu diende zich
het feit aan, dat vo,or het eerst
in het bestaan van het instituut
een Yan de medewerkers werd
gepensioneerd, nl. Ir. van \Øijk,
die sinds 1 september 7947 ver-
bonden was aan het Kunststof-
feninstituut,
Zljn veelzijdige belangstelling,
speciaal die voor het normali-
satiewerk, bracht hem in vele

nationale en internati,onale nor-
malisatiecommissies, terwijl ook
op ander terrein de naam van
Ir, van \Øijk een bekende klank
heeft gekregen.

Radio speelgoedactie

Het langzamerhand traditio-
neel geworden initiatief van de
personeelsleden van het Cen-
traal Technisch Instituut rNo
en de Octrooi-afdeling te Den
Flaag, ,om via de bovengenoem-
de actie op Sinterklaasdag iets
voor het misdeelde kind te
doen, is ook dit jaar een succes

geworden. Aan ca. 50 kinderen
van het Kindertehuis van het
Leger des Heils te Apeldoorn,
konden op 5 

.december 
cadeaux

en versnaperingen worden ge-
geven tot een waarde van bijna
I 500,-. De dank van het comi-
ú gaat uit naar allen die het
welslagen van dit feest moge-
lijk hebben gemaakt.
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Kleurwedstrijd

Marliesje van \Øetten is één

van de 107 kleuters die de Sin-
terklaastekening gekleurd heeft
en één van de 107 die onder-
tussen al 'n leuk prijsje heeft
gehad met 'n pers'o,onlijk briefje
van Zu,arte Piet. Sinterklaas
vond het ondoenlijk om uit het
grote aantal inzendingen de
mooiste tekening uit te zoeken
en claarom kregen alle inzen-
dertjes de tweede prijs, die be-
stond uit 10 kleurpotloden van
Faber met tekenboekje of 'n
watelverf doosje met teken-
boekje of 'n verkeersalbum met
plaatjes.

Pensioenfonds T.N.O.

'Van alle deelnemers van het
Pensioenfonds rNo zijn thans
de pensioen- en spaargegevens
over dit jaar bekend en op de
waardeloze afschriften der po-
lissen bijgeschreven, voor zover
deze ons werden t,oegezonclen,
De cleelnemers, die eventueel
nog geen kennis kregen van cle

mogelijkheid het in hun bezit
zijnde afschrift van de nav
Bank-polis te laten bijwerken,
worden hiertoe alsn,cg tot 31
december a.s. in de gelegenheicl
gesteld, na toezending van het
afschrift aan het Pensioenfoncls
rNo, Koningskade 12, postbus
297 , 's-Gravenhage.'

Fotowedstrij d 1956 I 1957

Nu het einde
nadert is het
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weer
voor-

bereidingen te tieffen vo,or
deelname aan de tradirionele
fotowedstrijcl. De Kerstvakan-
tie is immers bij uitstek geschikt
voor het maken van een paar
prachtige vergrotingen en wij
hopen dan ook op een flinke
deelname. De organisatie zal
drt laar iets anders zljn dan
vorige jaren. De Fotocommissie
heeft n.l. een beroep gedaan op
de redacteur van TNo-Contact
om zich mer de administratieve
beslommeringen te willen be-
lasten. De heer Driessen was
hiertoe gaarne bereid en heeft
zitting genomen in de Foto-

commissie als secretaris. In het
volgende nummer zal ht1 de
eerste mededelingen over de

komende wedstrijd doen. Men
lette dus op!

DE FOTOCOMMISSIE

Sinterklaas bij KI en CL

Op zaterdag 24 november was
Sinterklaas op bezoek bij de

kleuters van Kr en cl'ers. Een
van de peuters merkte op, dat
Sinterklaas een witte baard en
zwarte wenkbrauwen had,
waarmee \Á/e maar wilien zeg-
gen, dat kleine potjes ook grote
ogen hebben.
De 'pakjesavond' op 3 decem-
ber s¡ond in het teken van een
'koldersinterklaas' die in schim-
rnenspel werd opgetuigd en
vervolgens in 'n wasteiltje ten
tonele verscheen. Zoals altijd
was de bisschop zeer goed ge-
informeercl omtrent de (otr)
hebbelijkheden van diverse per-
sonen. Met kwistige hand wer-
den surprises uitgedeeld die
vaal< eerst na de grootste moei-
te hun geheimen prijsgaven. Het
komische spel 'Blauwbaard' en
het optreden van "t ballet-
groepje v. Lohuizen', het dan-
sen en de spelletjes, het was a\-
lemaal even gezellig, mede
dank zij het eigen bandje van
KI CN CL.

van het jaar
ook tijd om



FOTO-VARIA
Kelst- eu nicr-rrvjaarskaarten

mer ecrì persoonlijk tirrtje

een donkere achtergrond. Al
met al zitren aan het schrijven
op negatieven eeî paar belang-
rijke nadelen. In de eerste
plaats is het schrijven van spie-
gelschrift lang niet eenvoudig.
Bij het vergroten zal de klein-
ste oneffenheid in de tekst zeer
storend werken terwijl overi-
gens de beschreven negatieven
later niet meer te gebruiken
zijn. Bovendien lenen niet alle
formaten zich voor dit doel.
Op een kleinbeeld-negatief bv.
is het ondoenlijk om daarop
tekst te schrijven. Deze metho-
de blijft dus gereserveerd voor
de contactafdrukken, waarbij
6 x 6 toch wel het minimum is.
Voor het aanbrengen van tekst
op vergrotingenwordt vaak ge-
bruikt gemaakt van cellofaan.
Uit een vel ¡v,ordt een stuk ter
grootte van het negatief ge-
knipt. Met behulp van een te-
kenpen en een goed dekkende
verf of inkt, wordt hierop de
tekst getekend. Hierbij kan men
natuurlijk gebruik maken van
lettervoorbeelden die men te
kust en te keur in dag en week-
bladen aantreft. Cellofaan is

zo helder, dat het geen hin-
derlijke structuur zal veroor-
zaken. Liever moet men geen te
dunne kwaliteit nemen, omdat
hierin de tekenpen gemakkelijk
krast. Te dikke cellofaan is ook
weer niet goed in verband met
schaduwwerking etc. Als men
de tekst mee wii vergroten, kan
men de strook in plaats van in
het vergrotingsraam, tegen het
negatief in het vergr,otingsap-

paraat plaarsen. Daarbij dient
men er wel even op te letten
hoe de letters afgedrukt wor-
den. Op deze manier krijgt men
wit schrift in het beeld of op
een donkere achtergrond.
Zwarc schrift op een witte ach-
tergrond is iets gecompliceer-
der, Van de zojuist beschreven
cellofaanstrook wordt op spe-
ciaal (contrastrijk) negatiefma-
teriaal ee¡ negatief gemaakt.
Dit negatief wordt daarna als
af drukstr'ook gebruikt. Het is

dus een zwaar gedekt negatief
rnet glasheldere tekst. Bij het
\rergroten kan men in twee fa-
sen werken. Eerst wordt de fo-
to afgedrukt, rvaarbij de plaats
voor de tekst afgedekt is en

daarna wordt het beeld afge-
dekt en wordt de tekst belicht.
FIet spreekt vanzelf , dat men
op deze wijze ook voor andere
gelegenheden prentbriefkaarten
kan maken. Voor een gebo,orte-
kaart bv. kan men een wieg
nemen, met er omheen even-
tueel broertje of zusje en zo
zljn er nog vele m'ogelijkheden
voor de amateur-fotograaf.

H, VENHUIS

Speciaal in deze tijd van het
jaar, kunnen we in de fotogra-
fie een dankbaar gebruik ma-
ken van de mogelijkheid om
z-elf eens Kerst- en Nieuwjaars-
kaarten met een persoonlijk
tintje te maken. Door de keuze
van het onderwerp, kunnen we
iets van ons beroep of van onze
h,obby aanduiden of onze kin-
deren laten figureren. Een
viegtuigmodelbouwer kan uit
zijn collectie een fraaie machine
kiezen en zo z11n vrienden en

bekenden een v,oorspoedige
vlucht in 1957 toewensen. Ook
ander miniatuur-speelgoed is

voor dit doel goed te gebrui-
ken. tVe knutselen zelf een

huisje, 'n paar boompjes en een

herstmannetje in elkaar en 'be-
sneeuwen' het geheel door wat
meel door een zeef te verstui-
ven. IJspegels maken we van
kaarsvet en ijs van stukjes glas.

Moeilijker wordt het wanneer
s¡e toe zijn aan het aanbrengen
van de tekst. Er zijn meerdere
methoden om zwarte of witte
tekst te reproduceren op foto's.
Als eerste mogelijkheid hebben
we het plaatsen van de tekst
op het negatiel zelf. ln spiegel-
schrift zal men dat op de emul-
siezijde moeten schrijven, want
alleen bij de dunne sheetfilm kan
men in gev¡oon schrift direct
op de celluloidlaag schrijven.
Als de dekking van het nega-
tief weinig is, zal men eenvou-
dig door gebruik te maken van
een goed dekkende verf, op de
afdruk een witte tekst krijgen.
Met krijgt dan witte letters op



Puzzel nr. 3 is een groot succes
geworden. \Øe ontvingen niet
minder dan 63 goede oplossin-
gen, waarvan, na loting, de
prijs in de 'directe klasse' ad.

I 10,- aan j. rran \Øeperen,
Groningen kon worden t,oege-
kend. In de 'punten-klasse' zijn
de trouwe inzenders en inzend-
sters gekomen op een totaal van
110 punten, maar aangezien in
deze klasse niet wordt geloor,
kon ook ditmaal de prijs niet
worden toegekend. In het v,ol-
gende nummer zullen wij een
pttzzel plaatsen die sterke va-
riatie in de punten zal brengen.
Ter besparing van plaatsruimte
geven wij U hieronder alleen de
einduitkomst; mocht U de be-
redenering willen inzien, dan
kunt U deze 611 de redactie
(Postbus 297, Den Haag) aan-
vragen.

Uitkomst:
20583

1534

82332
61749

102915
20583

31574322

Speurwerk maakt sterk
205831534 61.749 29534

Stierlijke afwezigheid

De catalogus vermeldde 58
stieren ) waaryan enkele niet
waren opgekomen (?). Daarvan
werden zeven 7 a geplaatst,

(De Nieuwe Veldbode
22e Jrg. Nr. 36)

TNO-puzzel nr. 4

Onderstaande woorden en klei-
ne zinnetjes dienen in de gege-
ven volgorde zodanig onder el-
kaar te worden gezet, dat op
een verticale rij het begin van
een zin ontstaat en gelijktijdig
op een andere verticale rij het
vervolg van die zin. Daarmee
is de te zoeken zin nog niet
compleet. De rest kunr U vin-
den door in de gegeven volg-
orde va4 de woorden en zinne-
tjes, urt iccier woord, eventueel
lidwoord, d.rie lewers (opeen-
volgend) te nemen, alleen uit
het laatste woord vier letters.

Een kerstgroet
Een eenpitter
Een zwengel
Een erwtenplukker
Een plechtig ko'or
De tuinkers
Zes kerstfeesten
Een restzetel

PUZZELHOEKJE -fezamenvatten

Een oorlel
Een sportleraar
Bedienen
De agnitiedatum
Van nieuw af aan
Het kroningsjaar

Oplossingen voor deze puzzel
dienen uiterlijk 5 januari in het
bezit van de redactie te zijn.

Goede oplossingen w,orden be-
loond met 25 punten, terwijl in
de 'directe-klasse' weer een
tientje op U ligt te wachten!
Tenslotte nog dit. Ons werd
gevraagd of inzenders van zelf
ontworpen ptzzels in de pun-
tenklasse achter raken omdat
zij natuurlijk geen oplossing op
hun eigen puzzel kunnen instu-
ren. De inzender van een puz-
zel zal het volledige aantal
te behalen punten krijgen en
wel direct na plaatsing van de
puzzel. Tevens zal in de 'direc-
te-klasse' zijn naam bij de loot-
briefjes worden gevoegd. Te-
vreden luitjes?!

Merkwaardige aardappelen

Van een bouwwerk werden 600
vl,oertegels ontvreemd, terwijl
vier personen uit Utrecht wer-
den aangehouden, die als aard-
appelrooiers een deel van de
oogst hadden meegen,omen.
(Ingez.: Mej. \Ø. te rV. b. D.)

(Vijkse Couranr 20.10.56)

Verkeersmoeilijkheden
Belangrijk sneller rijden is in de
steden telkens slechts voor heel
k'orte ,cgenblikken mogelijk en
het steeds maar weer spurten
om een of twee tegenligger in
ce halen levert nagenoeg geen
tijdwinst op.
(Ja, het keren om een tegen-
ligger te kunnen inhalen kost
ook zoveel tijd!)

Alg. Dagblacl T-7-1956
Arme ier
Ier kan men goed etpn!
(Gezien op uithangbord van
restaurant in Vienne (Isere) )

Verwennerij

Bij het vliegveld Luxemburg
werd weer een beroep op de
rijvaardigheidskunst gedaan. Bij
half zes 's morgens gierden daar
de eerste wagens tussen stro-
balen door - de tweede klasse-
mentsproef - om daarna bij de
Good Yearfabrieken in Vol-
marberg uitgebreid een onrbijr
met gebakken eierentenuttigen.
(Zouden die eitjes in mot,orolie
SAE 20 of 30 gebakken zijn?)

Het Vaderland

IJn homme averti en vaut deux

Verder zrjn uit crimineel oog-
punt gevaarlijk, voornamelijk
v¡egens hun bekendheid als ver-
giften:

Natriumcyanide, oxaalzuur,
thalliumzouten, evr. insectici-
den (voor Dr. Hueck) . . . .!
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