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Colofon
'De Kroonbode'
 is het maandblad van Senioren Vereniging
Middenmeer (SVM) en wordt uitgegeven se-
dert 23-11-1990.

Correspondentieadres: Henk Torenvlied
Ir. Wortmanstraat 42, 1775 BM Middenmeer.
De Kroonbode wordt gedrukt door de zorg 
van Yntze Wiebenga

Bestuur
Voorzitter Sjanet Postema. Secretaris/pen-
ningmeester Rene Verberne (0227 501904). 
2e penningmeester Ans Wagenaar. lid Frouke 
Katuin, lid Yntze Wiebenga. lid Nico Wage-
naar.

Redactie:
Henk Torenvlied:   06-18568291 
e-mail:  henk.torenvlied@quicknet.nl 

Correctors:
David Schipper en Nettie Koopman

Advertenties:
kwartpagina 50, halve pagina 75 en hele pa-
gina 120 Euro per jaar.

Bezorging:
David Schipper, Henk Huizenga, Jurjen 
Strikwerda, Jaap Klomp en Bouwe Elsinga

Kopij:
Oplossingen van de puzzel en kopij voor de 
15e van elke maand deponeren in het houten 
kistje op de tafel bij de televisie. 
Nadruk met bronvermelding is toegestaan.

Belangstelling en meedoen: 
Kom eens kijken en nog liever meedoen aan 
de activiteiten. 

Lidmaatschap 
“Seniorenvereniging Middenmeer, per gezin 
is  €85.00 per jaar. Lidmaatschap per persoon 
is €52.00 per jaar. 
Bij het lidmaatschap inbegrepen het maand-
blad “Kroonbode”. 

Bankrekening:
NL 49 RABO 0370 4790 33 t.n.v. 
Senioren Vereniging Middenmeer (SVM)

Aanmeldingsformulier lid/donateur 
Ondergetekende 
naam en voorletters    Geb.jaar      M/V

................................   ................   ..........

................................   ................   ..........

Straat en huisnr.   Postcode

.................................................  ….............

Woonplaats, Telefoon, e-mailadres

................................................ ...................

............................................................... 

Geeft zich op als lid van de S.V.M.

Datum  ......../........../ 2023
Handtekening(en)

 …………………..

 …………………..
-o-o-o-o-

Belangrijke telefoonnummers:
Kroonwaard:

 0227 608129
Politie: Voor spoedeisende hulp bij brand, 
ernstig letsel of ziekte
 

 112
Indien geen spoed noodzakelijk is, bel 
politie op nummer

 0900-8844.
Diefstal of verlies van pasjes:
ING-bank

 05821-26000
Rabobank
 

04994-99112
(24 uur per dag bereikbaar).

Diefstal of verlies van pasjes 
ook steeds bij de politie aanmelden.
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Programma van de maand februari 2023
Dagelijks	 	 	 Koffiedrinken	 (vrije	inloop)			 					09.30	-	11.30	uur
    Winkel (toko)   10.00 - 11.30 uur
    Biljarten     10.00 - 16.00 uur
Wekelijks
maandag:   Sjoelen    14.00 - 16.00 uur
dinsdag:   Doet & Ontmoet    13.30 - 16.00 uur
Woensdag:   Schilderclub    09.30 - 11.30 uur
Donderdag:   Gymnastiek    09.30 - 10.30 uur
    Klaverjassen   13.30 - 16.00 uur
Overige aktiviteiten     
Zondag	29	januari:		 Koffiedrinken	op	zondag		 11.00	-	13.00	uur
Woensdag 15 februari: Bestuursvergadering  10.00 - 12.00 uur
Vrijdag 17 februari: Bingo     14.00 - 15.30 uur
Donderdag 23 februari: Avondoverdenking   18.30 - 19.30 uur 
    (Pastor Maciej Sendeci )
Dinsdag 28 februari: Presentatie onderkleding (v/d Mey)     10.00 - 12.00 uur
Woensdag 8 maart:  Jaarvergadering en bingo  14.00 - 16.30 uur
    (zie toelichting)

-o-o-o-o-

Toelichting 
overige activiteiten 

Aandacht voor de jaarvergadering (algemene 
ledenvergadering) van woensdag 8 maart.
Artikel 14 van de statuten van onze vereni-
ging schrijft voor dat jaarlijks tenminste een 
algemene vergadering moet worden gehou-
den, waarin het bestuur rekening en verant-
woording	aflegt	over	haar	beheer	van	het	
afgelopen jaar 2022. 
Wat houdt dat o.a. in:

1. Er is een jaarverslag opgemaakt over 
alle gebeurtenissen die bij de vereniging 
hebben plaatsgevonden. Dit verslag zal wor-
den opgenomen in de Kroonbode van maart 
2023, die eind februari zal verschijnen. Des-
gewenst zal het alsnog worden voorgelezen.

2.	 Er	is	een	financieel	verslag	opgemaakt	
welke kosten, uitgaven en ontvangsten er 
door het bestuur zijn gemaakt. Dit verslag zal 
worden besproken en toegelicht.

3. Van eventuele bestuurswisselingen 
wordt melding gemaakt.

4. Er is een (meerjaren)- begroting opge-
maakt, waaraan uitleg wordt gegeven.

5. De contributie moet worden vastge-
steld over het komend jaar.

Het is belangrijk dat vele leden bij die verga-
dering aanwezig zijn, zodat ze weten wat er 
allemaal speelt en waar we als bestuur mee te 
maken hebben. Het bestuur rekent dus op een 
grote opkomst omdat de leden aan alle stuk-
ken hun goedkeuring moeten geven. 

We gaan evenals afgelopen jaar na afsluiting 
van de vergadering weer een grote- en onge-
twijfeld gezellige bingo houden met prachti-
ge prijzen. Aan deze bingo zijn geen kosten 
verbonden. Het bestuur gaat er wel van uit 
dat deelnemers aan deze bingo ook op de 
jaarvergadering aanwezig zullen zijn. Noteer 
dus alvast 8 maart in jullie agenda.

secretaris
-o-o-o-o-

Inhoud
Blz 2 Colofon
Blz 3 Programma van de maand januari 
Blz 3   Toelichting overige activiteiten 
Blz 3 Inhoud
Blz 4 Mededelingen 
Blz 4 Van de voorzitter 
Blz 5 Sjoelen
Blz 9 Oudjaarviering SVM
Blz 9   Klaverjassen



Mededelingen
Wij feliciteren de jarigen                            
01 februari Mw. M.W.Kroon     
05 februari Mw. C. Bakker  
07  februari Mw. S. Wanders – Zijlstra
10  februari Mw. M. Onderdijk 
17  februar   Dhr. H. van Assen  
23  februari Mw. S. Hoes – de Braal 
27  februari Mw. A Wubs – Greven 
 
De jarigen van harte gefeliciteerd en een 
mooie dag toegewenst. Wanneer er meer 
mensen zijn die in deze rubriek willen wor-
den genoemd, gaarne bericht. Dit geldt ook 
voor de mensen die mee willen genieten 
van de digitale berichten. Maak hiervoor uw 
e-mailadres bekend

Data ophalen Groente, fruit en etensres-
ten, dinsdagen 7 en 21 februari. Restafval, 
dinsdagen 23 februari. Plastic, blik & drink-
pakken, dinsdag 14 februari. Papier dinsda-
gen 7 en 21 februari.

Oplossing januaripuzzel.
Tja... U zult het wel gemerkt hebben. Een 
ander soort puzzel en een andere puzzelma-
ker. We hebben dhr. Hans Roelofsen bereid 
gevonden voortaan de puzzelrubriek te ver-
zorgen. Frisse wind. De oplossing van de 
januaripuzzzel luidt “Louwmaand”. Uit de 
goede oplossingen hebben wij als winnares 

Blz 10 Een bijzondere middag
Blz 10 Bijzondere middag D&O
Blz 14 Moppentrommel
Blz 15 De Watersnoodramp van1953
Blz 18 Sjoelen
Blz 19  Nieuwjaarsbijeenkomst SVM 
Blz 19  60 jaars huwelijksfeest 
Blz 21 Februaripuzzel
Blz 22 Kerstviering SVM 
Blz 22 Tante Jacoba

-o-o-o-o-

Van de 
voorzitter
Vandaag liep ik na 
te denken over het 
woord reanimeren, 
dat heb je soms, dat 
zo’n woord blijft 
hangen.
Letterlijk betekent 

het opnieuw animeren, oftewel weer tot 
leven brengen. Het woord komt van animo/
anima, wat ziel of geest betekent. Dus de 
geest of de ziel wordt weer wakker gemaakt, 
teruggehaald.
Woorden leiden een eigen leven: als er er-
gens veel of weinig animo voor is, betekent 
animo enthousiasme, zin in iets hebben. 
Een gesprek is hopelijk geanimeerd oftewel 
levendig, anders kan je beter met iemand 
anders gaan praten, of een ander onderwerp 
aansnijden.
In	een	animatiefim	zijn	getekende,	of	bij-
voorbeeld	geboetseerde,	figuurtjes	tot	leven	
gewekt.
Voor ik het wist zat ik in het woordenboek 
te zoeken naar betekenis en herkomst van 
woorden als spiritus, inspiratie en enthousi-
asme. Al dit soort woorden hebben een lange, 
lange geschiedenis vanuit Latijn en Grieks. 
Als een kunstenaar geen inspiratie heeft, zal 
hij of zij zich toch een beetje van de goden 
verlaten voelen, ‘inspiratie komt van boven’ 
tenslotte.
Oorspronkelijk hadden deze woorden met 
goddelijke inspiratie te maken. 
 In hun betekenis liggen animo, inspiratie en 
enthousiasme dicht bij elkaar: altijd iets met 
goddelijke adem, ziel, bezieling, geest, be-
geestering. Dat laatste woord mocht niet in 
je opstel, germanismen waren niet populair 
in onze schooltijd. Animeren heeft intussen 

ook nog een heel andere inhoud gekregen die 
meer de kant opgaat van zin en lust, zoals 
bijvoorbeeld in animator of animeermeisje. 
Dat ligt wel ver van de goddelijke oorsprong  
af; zoals ik zei, woorden leiden een eigen 
leven. 
Nou ja, zo was het een leerzame ochtend die 
tot nadenken stemde. Ik hoop dat ik jullie er 
niet te veel mee vermoeid heb.
Maar hoe kwam ik daar nou op? Dat heeft te 
maken met de reanimatiecursus die wij, het 
bestuur, toch echt een keer willen gaan doen, 
zodat we in geval van nood weten wat we 
doen moeten. Tot nu toe was daar onder de 
leden weinig animo voor.
Ik hoop trouwens dat ik de opgedane kennis 
nooit zal hoeven gebruiken…
Voor al onze andere activiteiten, wens ik 
iedereen heel veel animo toe!

-o-o-o-o-
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Sjoelen
Uitslag sjoelen van 

19-12-2022 t/m 
16-01-2023

Dit zijn de gemiddelden 
die per beurt zijn gegooid 
over de deze vier weken

1.  Dirkje Huizenga           101
2.  Polyanne Snijders          90
3.  Sjoukje Wanders            90
4.  Japke v.’t Riet                87
5.  Jan Bosman                    82 
6.  Nettie Timmermann       80
7.  Rennie Haverkamp        80 
8.  Marieke de Vies             68

Dit is het weer voor deze maand
Tot de volgende keer

Groetjes de sjoelers 
-o-o-o-o-

gekozen, Mw. Maps Karman Prof. Loren-
zstraat 22 alhier. Van harte gefeliciteerd en 
het bloemetje is naar u onderweg.

-o-o-o-o-

Reanimeren
Het kan verkeren,

als je de zeventig jaar bent gepasseerd,
wordt je niet vanzelfsprekend gereanimeerd,

wanneer je wordt verpleegd,
en je hart het even begeeft.

Je moet goed overwegen,
en heel expliciet aangeven,

dat als je van de kaart bent even, 
je liever blijft leven,

nog van het leven geniet,
anders doen ze het niet.

Helaas voor hen die zijn dement,
voor hun leven geef ik dan geen cent.

Schrijver: Jan.A.Jansen, 1 oktober 2008

Daar lig je dan
Een agent die hulp verleende bij de reanima-
tie schreef het volgende gedicht.

Daar lig je dan, 5 jaar oud.
Je hartje klopt niet meer, je lippen blauw.

Je gelaatskleur grijs, je handjes koud.
Kom op klein meisje, adem nou.

Alles wat wij kunnen doen, 
doen wij voor jou.

Je redt het wel, adem nou.
Geef een teken van leven meisje, adem nou.
Je handje is nog zo koud, meisje adem nou.

Je hartje klopt weer, je ademt ook.
Je huilt heel zachtjesw, opluchting groot.

We zijn blij en ik hoop jij ook.
Want je leeft weer, maar was eerst dood.

Het beste meisje, het ga je goed.
Blijf je knokken zoals het moet.
Blijf je vechten tot aan het eind,
Zodat je weer gezond kan zijn

-o-o-o-o-
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Januaripuzzel
Lettergreepraadsel

Vorm woorden van de 3 lettergrepen met de onderstaande betekenis. 
Gebruik hiervoor 1 van de lettergrepen uit de 1e verticale kolom, 
gevolgd door 1 van de lettergrepen uit de 2e kolom en tot slot, 1 van 
de lettergrepen uit de 3e kolom.
Bij juiste invulling vormen de 9 beginletters het gezochte woord.
(Bijvoorbeeld: oudere mensen  = se ni oren)

1. Abonnement    ………………. o tel  naam,
2. Oudejaarslekkernij   ………………. uit ge  bol
3. Bijzonder goed    ………………. don maat taart
4. Soort gebak    ………………. nie der meer
5. Plaats in Noord-Holland  ………………. mid lie  jaar
6. Behaaglijk/gezellig   ………………. lid fa end
7. ABC     ………………. aan uw  bet
8. Dag na 31 december   ………………. wor stek schap
9. Klaverjasdag bij SVM   ………………. al den dag

Oplossing: ……………….    
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Doet & Onmoet iedere dinsdagmiddag in Kroonwaard
• Vindt u het leuk eens kennis, en een praatje te maken met anderen?
• Zoekt u een maatje om er op uit te gaan?
• Heeft u wel eens vragen op het gebied van zorg en welzijn en wonen?
•	 Of	vindt	u	het	gewoon	gezellig	om	samen	een	kop	koffie	te	drinken	en	een	spel	te	doen?

Kom dan naar Doet & Ontmoet op dinsdagmiddag in Kroonwaard van 13.30 uur tot 16.00 uur. 

Doet & Ontmoet is een open inloop waar u terecht kunt voor een praatje, 
een	kop	koffie	en	om	een	leuke	ontmoeting	te	hebben	met	anderen.	Er	is	
genoeg te doen, een ieder kiest zelf voor een spel, om iets creatiefs te doen of 
wat u maar wilt. We geven met elkaar vorm aan de bijeenkomst en initiatie-
ven zijn van harte welkom. Zo valt er altijd iets te beleven!

Doet & Ontmoet is voor iedereen en voor alle leeftijden. Loop gewoon eens 
binnen en ervaar zelf hoe verrassend leuk en gezellig deze middagen kunnen 
zijn. 
Wilt u meer weten over Doet & Ontmoet? Kom dan op dinsdagmiddag naar Kroonwaard Middenmeer 
Kroonwaard 1, 1775 BZ Middenmeer.

Thuisabonnement Wonen Plus Welzijn
zo lang en prettig mogelijk thuis blijven wonen!

Wonen Plus Welzijn biedt ouderen, gehandicapten en chronisch zieken de mogelijkheid om zo lang moge-
lijk en op een prettige manier thuis te blijven wonen. Een thuisabonnement kost € 5,60 per maand, huurders 
van de Wooncompagnie € 3,50 en Beter Wonen € 4,05. Heeft u interesse neemt u dan contact op met het 
Servicepunt bij u in de buurt. (alle diensten worden door vrijwilligers uitgevoerd)

Wat kunnen we voor u betekenen?

• Hulp bij tuinonderhoud
• Klusjes in en rond het huis
• Vervoer
• Boodschappenservice
• Medicijnbezorging
• Hulp bij persoonlijke administratie (ook belastingopgave invullen)
• Computerondersteuning
• Hulp bij instellen televisie (telefoon en andere apparatuur)
• Informatief huisbezoek

Wilt u meer weten over de Doet & Ontmoet of het Thuisabonnement van Wonen Plus Welzijn?
Servicepunt Wieringerwerf Cultuurschuur 

Loggersplein 1 1771 CE Wieringerwerf
Tel.: 0227 600079 Bereikbaar: ma t/m vrij 9:00 -12:00 uur

Mail: wieringermeer@wonenpluswelzijn.nl
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Oudjaarviering SVM
Het is vrijdag 30 december. Om 16.00 uur is 
het druk in “de Kroon.” Ans zit bij de in-
gang en controleert de binnenkomenden. Wij 
gaan als S.V.M. het oude jaar uitluiden met 
oliebollen	en	appelflappen.	Incl.	de		vrijwil-
ligers tel ik 41 gasten. De troubadour Hans 
van Gorp probeert boven het gekakel van de 
gasten uit te komen en zingt, terwijl hij zich-
zelf begeleidt de sterren van de hemel.   Sja-
net, de voorzitter, heet allen welkom en is al 
de hele dag bezig met oliebollen, (haar man 
is	vandaag	onze	oliebollen	en	appelflappen	
bakker). Zij beschrijft, hoe zij uit Brabant 
afkomstig, in haar jeugd dit festijn beleefde. 
In haar geboortedorp rook het aan het ein-
de  van het jaar naar oliebollen. Een oliebol 
was goed, als er geen olie na het bakken uit 
druppelde. Dan stelt de muzikant zich voor. 
Het is hier voor hem bekend terrein, hij was 
hier reeds eerder om op te treden. Spoedig 
wordt	de	koffie/thee,	naar	wens,	geserveerd	
met toebehoren door Hannie, Frouke, Ge en 
Rene. 

Dan zien we de eerste baksels binnen komen. 
Het zijn oliebollen met rozijnen. De suiker 
en de servetten liggen op tafel. Alles is als 
gewoonlijk	weer	piekfijn	voor	elkaar.	De	
oliebollen zijn heerlijk krokant en smaken 
prima. Henk, onze fotograaf, loopt bedrijvig 
alles vast te leggen. Om half vijf loopt de 
troubadour tussen de tafels door en kondigt 
aan, dat Peter Meier en zijn vrouw vandaag 
57 jaar getrouwd zijn. We zingen hen enthou-
siast  toe. Intussen is er voor de tweede maal 
koffie/thee	geserveerd.	Het	oliebollen	bakken	
gaat in hoog tempo door en voor we het be-
seffen hebben we allemaal 3 oliebollen op. 
Vervolgens wordt er een drankje geserveerd 
en	worden	we	op	appelflappen	getrakteerd.	
Ook die smaken aan de geluiden om mij heen 
te horen prima. 

Na een tweede drankje raken de mensen 
verzadigd en tegen zes uur kondigt Sjanet het 
einde van deze geslaagde bijeenkomst aan. 
Zij spreekt de wens uit, dat we allen gezond 
het nieuwe jaar in gaan en hoopt ons allen in 
het nieuwe jaar weer te ontmoeten. Hiermee 
eindigt deze gezellige bijeenkomst.

D.S.    

Klaverjassen
We zijn  in het nieu-
we jaar weer be-
gonnen met het kla-
verjassen. De sfeer 
onder het kaarten 

is gezellig en daar doen we het voor.  Twee 
actieve deelnemers Fook de Graaff en Roelie 
Pladdet zijn wegens privé omstandigheden 
met het kaarten gestopt. Dat vinden we jam-
mer maar ook dat hoort bij het ouder worden!   
We hebben er  2 nieuwe leden bij, Peter 
Meijer en Leo  Boeljon, dus we kunnen met 
6 tafels doorkaarten.  En dankzij de invallers 
lukt dat meestal wel.   Meer kaart nieuws 
is er niet en dan volgt nu de uitslag van 12 
januari:
1    Dick   Oosterhaven        80564
2    Karola  Wijngaarden        73772
3    Jaap  Gouwenberg          73456
4    Truus van Campen             73386
5    Wim  Dorst                   73206
6    Anne v.d. Putten                  72824
7    Hein van  Assen                 72757
8    Henk v.d. Putten                 72529
9    Jan  Dimmers                    72299
10 Siem van den  Bunt               71774
11 Helmuth  Timmerman           71296
12 Peter  Holleman                70762
13 Jan  Knook                 70431
14 Ans  Wagenaar                 69931
15 Ton  van ’t  Riet                 69889
16 Aries  Zuidhof                      69492
17 Riet  Gouwenberg                69015
18 Peter van  Diepen                  68849
19 René  Verberne                 68071
20 Roelof  v. Binsbergen            67943
21 Thea  Knook                   67443
22 Peter  Meijer                 67172
23 Leo  Boeljon                 67003
24 Cor  Berkhout            66840               
    Groeten Jan Knook   
   503318 of  06.30437698
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Een bijzondere middag 
met 

“Doet en Ontmoet.”
Het is dinsdag 17 
januari 2023 en 
dat betekent ’s 
middags een pro-
gramma van “Doet 
en Ontmoet” in de 
Kroon.  Ditmaal 
ziet men direct, dat 
het geen program-

ma is, zoals men gewend is. Er zijn buiten 
de vrijwilligers ca. 25 belangstellenden. Er 
wordt	koffie/thee	geserveerd	met	een	lekkere	
koek.  Na een inleidend woord waarin Willy 
Rijnja bekend maakt dat zij vandaag voor 
het laatst is, stellen 
zich 3 muzikanten 
voor. Helaas is de 
4e muziekant op 
vakantie. Zij vor-
men het gezelschap 
“The Old Friends.” 
Er zijn 2 zangers en 
een pianist. Een van 
de zangers kondigt 
steeds aan wat er gezongen wordt. Zij zingen 
een grote variatie van liedjes uit de periode 
1930 tot 1990. Men begint met “als op het 
Leidse plein…..” Hierna zien we, dat zij 
hun	outfit	aanpassen	aan	datgene,	wat	men	

brengt. Zo heeft 
een zanger bij het 
lied “ballonnetje, 
ballonnetje” van 
Toon Hermans een 
snor en een ballon 
in de hand. Het lied 
wordt beeldend ge-
bracht. Dan volgen 
een aantal liedjes, 
die betrekking heb-
ben op de zee. Ach-

ter een scherm past men de kleding aan het 
lied aan. Zo zien we Dorus verschijnen als 
het lied van de twee motten gezongen wordt. 
Na 3 kwartier wordt  het pauze, waarin we 
opnieuw	koffie/thee	geserveerd	krijgen.	Dan	
blijkt, dat de pianist een oud-collega van 
Rene is. Ze hebben elkaar 30 jaar lang niet 
gezien.                                                    Een 

van de mensen van 
“Doet en Ontmoet” 
gaat bij de vaste 
bezoekers langs 
om een vingeraf-
druk en een hand-
tekening,  op een 
hart van schuim te 
plaatsen. Dit krijgt 
Willy Rijnja, zij is 
een  van de vaste 
begeleiders, straks 
als herinnering 
aangeboden.                                                   
The Old Friends vervolgen hun programma 
met “als de klok van Arnemuiden.” Zo vol-
gen er meer zeemansliederen. Ook wordt er 
in	het	Engels	gezongen.	De	outfit,	waarin	

men zingt is soms 
hilarisch, we zien 
zelfs op een be-
paalt moment een 
der zangers met 
een schort voor. 
Er wordt door de 
aanwezigen met de 
liedjes mee geklapt 
of meegezongen. 
Ook het lied “zij 
kon het lonken 

niet laten” wekt bij menigeen de lachlust op 
gezien de wijze waarop het gebracht wordt.  
Men brengt op deze wijze vlot een serie lie-
deren ten gehore en eindigt toepasselijk met 
“dit is het einde.”  Zij zijn er met z’n drieën 
in geslaagd om een groep ouderen een hele 
middag te boeien met liedjes, soms zelfs uit 
onze jeugd. Hiervoor onze dank. 
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Dan	volgt	er	een	officieel	gedeelte,	n.l.	het	
afscheid van mw. Willy Rijnja. Zij was hier 
een van de vaste begeleidsters. Zij blijft wel 
bij de organisatie, doch in een andere functie. 
Zij krijgt het genoemde hart aan geboden als 
herinnering en een attentie. Haar opvolgster 
is mw. Marleen Mulder.  De middag wordt 
afgesloten met een glaasje frisdrank of een 
glaasje advocaat met slagroom, vooral dit 
laatste wordt door veel dames op prijs ge-
steld. Er wordt nog een poos gezellig na 
gepraat. Hierna wordt er een geanimeerde 
middag afgesloten.
D.S.
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Digitale hulp 
Middenmeer

Heeft u bij het gebruik van uw 
laptop, tablet of smartphone een 

vraag?
Er is geen inloopspreekuur meer 
in De Kroon, maar digitale hulp 

is er zeker nog wel!  U kunt 
bellen naar 0227-502003. 

Noem uw vraag,
 en er wordt dan een afspraak 

gemaakt. 
We kunnen bij u thuis komen, of 

we spreken af in ‘De Kroon’. 

Gert Jan, Andries en Fenny ko-
men u graag helpen! 
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Jantje wilde altijd al een 
keertje meerijden op een 
tractor. Op een dag is 
het zover , en word hij 
uitgenodigd door boer 
Jaap om samen op de 
tractor de aardappels 
te rooien. Onderweg 
raken ze in gesprek, en 
vraagt Jantje of de boer 

graag aardappels eet. Boer Jaap zegt: ‘ja, ik 
eet graag aardappels’. Oh, zegt Jantje. Mijn 
moeder heeft altijd genoeg aan één kilo

Twee vrienden komen elkaar tegen. “Ik zou 
wel eens op paarden willen wedden”, zegt de 
een, “maar ik weet er helemaal niets van.”
“Geeft niet”, zegt de ander, “ik heb een zeer 
goed en betrouwbaar advies. Let op, hoeveel 
knopen zitten er aan je broek?” “Drie.” “En 
aan je overhemd?” “Eh, zes.” “Heel goed, 
en hoe vaak heb je deze week met je vrouw 
geslapen?” “Zeven keer.” “Dan moet je 3-6-7 
spelen.” Gespannen wacht de man de volgen-
de zondag op de uitslag. Die luidt: “3-6-1.”
“Shit”, bromt hij, “had ik nu toch maar de 
waarheid gezegd”

Een man gaat naar het gemeentehuis om het 
overlijden van zijn schoonmoeder aan te ge-
ven. Ambtenaar: “Naam?” Hij: “ De Haan”
Ambtenaar: “Geslacht?” Hij: “Nee, veronge-
lukt.

“Gelooft u in vliegende schotels?” “Ja zeker 
wel”, antwoord de man. “Heeft u er ooit een 
gezien?” “Na mijn echtscheiding niet meer, 
nee!!”

Aan de andere kant van Piet komt een leuk 
meisje aan de bar zitten, en hij zegt tegen 
haar: “Zo, leuk truitje heb je aan.” “Ja, dat is 
echt kamelenhaar‘ zegt ze.” “Ja, dat had ik 
al gezien!” “Goh, hoe kun je dat zien, ben je 
een kenner?” “Nou, dat niet, maar ik zie het 
aan de twee bultjes!!”

Zitten drie mannen in een cafe - Zegt de 
eerste man :Mijn vrouw is net een Jaguar, zo 
mooi en gestroomlijnd. Waarop de tweede 
man zegt: Mijn vrouw is net een Volkswagen 
Golf, zo zuinig en betrouwbaar. Zegt de der-
de man: Mijn vrouw is net een Brandweer-
wagen : doe-dit-doe-dat-doe-dit-doe-dat-doe-
dit-doe-dat. 



me chaos aan troffen. Deze dorpen waren 
overstroomd, evenals de aangrenzende Rei-
gersbergse polder. De burgemeester, naar ik 
meen dhr. de Goffau was in zijn auto op weg 
naar Bath verdronken. We hadden een paar 
lunchpakketten mee gekregen. In de avond 
en	nacht	namen	onze	officieren	de	leiding	
en brachten we mensen in veiligheid. We 
brachten ze naar de kazerne in Ossendrecht, 
waar men ook niet wist wat men moest doen. 
De dag daarop werd ik samen met een maat 
(we hadden niet geslapen) met een 88set (een 
klein radio zend apparaatje) op pad gestuurd 
om bij laag water huizen en boerderijen te 
doorzoeken. Als we mensen of dode die-

ren aantroffen moesten we dat melden. Wij 
mochten ze niet aanraken.  Anderen namen 
dan maatregelen. In Bath hebben we 2 doden 
gevonden in een kelder. Dat maakte diepe in-
druk. We waren doodmoe, want we hadden al 
48 uur geen slaap gehad en de voedselvoor-
ziening was nog niet goed georganiseerd. De 
afdeling verbindingen legde intussen langs 
onder water staande wegen verlichting aan 
want er waren reeds verliezen aan materiaal 
te betreuren. Intussen was er een colonne 
Amerikanen aangekomen. Zij hadden ge-
braden kippen en blikken heerlijk eten mee 
en deelden dit ook aan ons uit. Op dinsdag 

De watersnoodramp 
van 1953

Het is 31 januari a.s. 70 jaar geleden, dat bo-
vengenoemde ramp plaats vond. In de vorige 
Kroonbode schreef dhr. Torenvlied er reeds 
over. Dit zette mij aan het denken, want ook 
ik heb deze ramp van zeer nabij meegemaakt. 
Ik was destijds in militaire dienst. Voordien 
waren wij een paar maanden met de 41ste 
afdeling veldartillerie in Duitsland gelegerd 
en juist met verlof. Om ca. 5 uur in de och-
tend werden wij telefonisch opgeroepen. We 
moesten  voor elf uur terug zijn bij ons on-
derdeel. Dat betekende voor mij direct terug 
naar het Harde, waar ik gelegerd was. Mijn 

vader had intussen via de radio gehoord wat 
er aan de hand was en bracht  mij met een 
paar rubber laarzen naar het station in Hoorn. 
Direct na de middag ging onze afdeling met 
zgn. 4 ton GMC’s en enkele High Speeds 
(kanonnentrekkers op rupsen) richting Zeel-
and. Die rupsvoertuigen hadden  zeer zware 
staalkabels, waarmee ze van alles konden 
los trekken. Ook konden ze door meer dan 
1 meter diep water. We kwamen aan op de 
hoeve “Zuidhof” in de Bathpolder, die droog 
gebleven was. Hierna werden wij naar Ril-
land-Bath gedirigeerd, waar we een enor-
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gen geladen. Ik zat bij een ploeg, die deze 
zakken over de 4de weg moest dragen. Ge-
lukkig had ik goede laarzen, want ook bij eb 
stond er water. Bij hoog water konden we 
niet werken. Gespecialiseerde mannen uit 
Sliedrecht legden de zakken goed neer. Naar-
mate we langer bezig waren moesten we de 
zakken steeds verder dragen, tenslotte meer 
dan een kilometer. We liepen met honderden 
manschappen over de zandzakken. 

Intussen was alles goed georganiseerd en 
sliepen we in de Wilhelmina kazerne in  
Bergen op Zoom en werden we van daaruit 
van eten voorzien. Er vielen meerdere man-
schappen uit, die het zware werk niet aan 
konden. Zij gingen zakken dicht knopen. Na 
3 weken hadden we bij eb de dijk gesloten en 
dachten we naar huis te kunnen, maar toen 
moest het grote gat in de dijk bij Bath nog 
gedicht worden. We kregen  torpedo netten, 
die gevuld werden met zandzakken. Met een 
dragline werden die netten op de auto’s ge-
laden en gelost op de dijk. Ik weet niet meer 
hoe veel netten er stonden, maar het was heel 
veel. Met dood tij werden ze door een kraan 
en deskundigen van twee kanten in het gat 
gebracht en waren Rilland-Bath droog. Wij 
waren daar intussen 5 weken aan het werk en 
dachten opnieuw naar huis te kunnen, er rest-
te nog iets. We moesten douchen, alles poet-
sen en werden naar Middelburg gedirigeerd. 
Daar werd onze afdeling (ca. 700 manschap-
pen) opgesteld en kregen we een toespraak 
van de commissaris van de Koningin, jhr. mr. 
de Casembrood. Allen kregen een pakje siga-
retten met de opdruk “Zeeland zal Herrijzen” 
en ik rook niet. Dus heb ik het weg gegeven. 
Het vervolg was een week verlof en daarna 
werd ik in Assen gelegerd. Het was het einde 
van een enerverende  periode.    

David Schipper.         
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werden we naar Krabbendijke gedirigeerd. 
Ook daar troffen we van alles aan. Het vol-
gende werk was bergen van vele dode dieren. 
Op onze zware voertuigen gingen 10 dode 
koeien. Later kreeg men het verwijt, dat er te 
veel gewicht geladen was. Zij gingen over ’s 
Hertogenbosch naar de destructor in Delft. 

Toen dat gedaan was dachten we klaar te 
zijn, maar toen kregen we opdracht een dijk 
van zandzakken te leggen over de 4de weg in 
de Reigerbergse polder. Als dat zou lukken, 
zou het gat in de dijk bij Bath gemakkelijk 
gedicht kunnen worden omdat er bij eb en 
vloed veel minder water door zou stromen.  
Intussen was er Franse genie met een trein 
aangekomen. Zij voerden zand aan, wat gela-
den werd tussen Bergen op Zoom en Roosen-
daal. Zij hadden wagons, die zijdelings kon-
den kiepen. Als men naar Roosendaal rijdt 
met de trein  vanuit Bergen op Zoom, ziet 
men rechts nog steeds een meertje, waar het 
zand op gegraven werd . Militairen van de 
Limburgse Jagers kregen opdracht de zand-
zakken te vullen. 

Een ramp was, dat men een bepaald aantal 
scheppen in een zak moest doen. De een 
deed grote scheppen(zeer zware zakken) in 
een zak, de ander kleine schepjes. De zakken 
werden dicht gebonden en op onze voertui-





pagina 18pagina 18

60-jarig huwelijk van
Maarten en Trien 
in de Kroonwaard

Tja… Wij zijn zestig jaar geleden getrouwd, 
Dat is wat! Dat was in 1962 op de kortste 
dag, dus de langste nacht en dat was het 
begin van die strenge winter 62/63. Vijf 
maart ging het pas weer dooien. Dat was 
het wintertje wel! (De auto’s reden over het 
IJsselmeer). En nu hebben we ons zestig-
jarig huwelijk met familie en vrienden in 
de Kroonwaard gevierd. Wij zijn Trien en 
Maarten Schoon-Huiting, Toen op ons 60-ja-
rig-huwelijksfeest door de reporter van de 

Schagen Courant werd gevraagd hoe dat was 
om het samen zo lang vol te houden werd er 
nuchter door Maarten geantwoord: “Zorgen 
dat je geen ruzie maakt!” en direct vult Trien-
tje hem aan met: Wij hebben nog nooit ruzie 
gehad. Tja… zegt Maarten: Het is geven en 
nemen en wel een beetje meer geven dan 
nemen. 

Trien vertelt: “Maarten is in 1939 hier in 
Middenmeer geboren en ik ben in 1939 
geboren in Sellingen (Groningen-Wester-
wolde). Na de lagere school ging ik naar de 
landbouwhuishoudschool in Vlagtwedde. 
In 1955 ben ik samen met mijn ouders naar 
Middenmeer verhuisd. Mijn vader kon hier 
in de landbouw meer verdienen. In 1958 ben 
ik een opleiding gezinsverzorgster in de stad 
Groningen gaan volgen. Ik was daar intern. 
Dit was een opleiding van een half jaar ge-
koppeld aan een jaar praktijk. Ik ben in dat-
zelfde jaar hier in de polder gaan werken en 
heb dus ook hier mijn praktijkjaar gedaan. 
Omdat de afstanden in de polder groot zíjn, 
kreeg ik (als enige) van de gezinsverzorging 
een Solex-brommer om mijn werk te kun-
nen doen. Mensen lagen in die tijd soms met 

bijvoorbeeld een griep, keelontsteking, of 
andere ongemakken, veel langer in bed dan 
tegenwoordig. Ik werkte vijf en een halve 
dag van 9 tot 5 uur en dan soms 2 á 3 maan-
den lang in eenzelfde gezin. Maarten en ik 
hebben elkaar in januari 1960, hier in Mid-
denmeer, gewoon in het dorp, ontmoet en dat 
klikte direct. Ik weet het nog als de dag van 
gisteren. Ik was net nieuw in Middenmeer 
en ik had warme gehaktballen gehaald voor 
mijn ouders. Dus daar liepen mijn vriendin 
en ik met warme gehaktballen. Kwamen er 
twee jongens op de brommer aan, ik kende 
ze niet en we raakten aan de praat. We reden 
zo naar de brug en daar zijn de gehaktballen 
op gegeten.” Tja”… zegt Maarten, “zo is het 
gekomen.” 

De nieuwjaarsbijeen-
komst van de SVM

Op vrijdag 6 januari hadden we de nieuw-
jaarsbijeenkomst. Tegen drie uur was het al 
gezellig en waren we met ca. 30 mensen bij 
elkaar in “de Kroon.”  Nadat we allen van 
koffie/thee	en	een		plak	cake		waren	voor-
zien heette de voorzitter Sjanet ons allen 
heel hartelijk welkom en wenst ons allen een 
mooi jaar toe. Zij stelt dat het goed is, dat 
we na 2 corona jaren dit weer kunnen doen 
en dat we kunnen toosten op het komende 
jaar. Er worden veel handen geschud en druk 
gepraat. Na een tweede consumptie wordt 
alles afgeruimd en wordt er een glaasje naar 
wens in geschonken. Sjanet neemt weer het 
woord. Lieve allemaal, we gaan proosten op 
het jaar 2023 wat voor ons ligt. Onze wens 
is, dat we allemaal gezond blijven. Ook deelt 
zij mee, dat er volgende week donderdag hier 
een bijeenkomst is van de Dorpsraad. Indien 
men mee wil denken over de toekomst van 
Middenmeer is dit een goede gelegenheid om 
deze bijeenkomst te bezoeken. De aanvang is 
19.30 uur.                                              

Het is gezellig, soms lijkt het wel een reunie 
onder het genot van door de vrijwilligers 
klaar gemaakte hapjes. Het is dan ook zo 
maar 17.00 uur. Sjanet eindigt dit samenzijn 
met ons allen een prettige avond toe te wen-
sen en tot ziens.

D.S.

-o-o-o-o-
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Maarten en 
Trien zijn twee 
nuchtere men-
sen die over 
liefde praten 
nog een hele 
opgave vinden. 
Als het goed 
is, is het goed! 
Teveel terug-
kijken doen 
ze niet. Trien 
vervolgt: “Wat 
dacht ik toen 
ik hem zag? 

Dat weet ik niet meer. Het was aardedonker. 
Het klikte gewoon direct. Maarten vervolgt: 
”Mijn dienstkameraad schreef een brief aan 
haar en schreef als afzender Maarten.. Hij 
kende haar ook”. Trien: “Ik weet niet meer 
wat er in de brief stond, dat is lang gele-
den. Maar het is aan geraakt en nooit meer 
uit geweest.” Na drie jaar verkering volg-
de de bruiloft. Dat was voor de belasting. 
We woonden voor ons trouwen nog enkele 
maanden bij mijn ouders in, maar allebei ons 
eigen kamer. Daar hielden we ons aan, zo 
was dat toen. Je durfde gewoon niet anders. 
We gingen naar de bioscoop in Hippo, dat 
was ons tentje. Verder gingen we weinig uit”. 
Maarten: “Dansen kunnen we niet. We zijn 
een keer op dansles geweest en deden alles 
verkeerd.

Maarten heeft na de lagere school, de tech-
nische school in Schagen gevolgd en is toen 
zijn loopbaan begonnen bij Garage Klare hier 
in Middenmeer. Dit was echter voor maar 
korte duur, hij bleek ergens anders bijna twee 
maal zo veel te kunnen verdienen. Hij ging 
bij de busonderneming NACO te werk, totdat 
hij in augustus 1958 werd opgeroepen als 
dienstplichtige en dat voor 21 maanden lang. 
In mei 1960, terug uit het leger, kon hij weer 
bij de NACO terug komen. Trientje: “Maar-
ten heeft geen warme herinneringen aan zijn 
jeugd. Hij had geen lieve moeder.” Maarten: 
“ Ik heb van huis uit niet meegekregen om te 
praten. Toen kwam ik op de bus en moest ik 
wel praten. Dat ging steeds iets beter. Mijn 
vrouw leerde dat ook aan mij, die stelde 
vragen. Thuis werden vroeger nooit vragen 
gesteld. Ik heb van mijn vrouw meer dingen 
geleerd dan dat ik ooit wist. Qua gezelligheid 
en zo, wat ik vroeger miste, heb ik van haar 

teruggekregen.	Het	-samen	zijn-	is	fijn!
Na ons huwelijk kwamen wij in de du-
plexwoning te wonen, Lorentzstraat nr 4. 
Wat een gezellige jaren hebben we daar 
beleefd. Daar kun je wel een boek over 
schrijven!	Dat	was	een	heel	fijne	tijd	in	een	
heel leuke buurt. De hele oude garde woonde 
daar. Iedereen kwam ’s avonds naar buiten, 
we waren altijd samen. Nadat in 1964 onze 
dochter Margriet was geboren werd het hier 
toch een beetje klein met slechts één slaap-
kamer. Allereerst zijn we verhuisd naar dr. 
Colijnstraat nr. 11 en een poosje later, toen ik 
in 1965 zwanger werd van onze zoon Robert 
naar nr. 44, Robert is in 1966 geboren. 

ln 1969 wilde Maarten wel eens wat anders 
gaan doen, nam ontslag bij de NACO en ging 
als chauffeur in het transport werken, o.a. 
bij Butter. Dit leek hem toen leuk, maar na 
7 jaar was hij dat ook zat. In 1976 ging hij 
weer terug naar zijn allereerste werkgever 
(Klare). Hier bleef hij 23 jaar lang tot aan de 
Vut.(1999). We gingen veel op vakantie met 
de kinderen in Nederland. Toen de kinderen 
de Mavo hadden verlaten, ook naar het bui-
tenland. In 1964 ben ik gestopt als gezinsver-
zorgster, want je stopte als je zwanger was. 
En in 1973 ben ik weer aan het werk gegaan 
en ben ik hier in het dorp begonnen als be-
jaardenverzorgster. Dit 25 jaar lang totdat ik, 
eveneens in 1999 gebruik kon maken van de 
Vutregeling en dat heb ik gedaan. 

Zoals ik al schreef, ook Maarten kwam dat 
jaar in de Vut. Wat is het heerlijk om dat 
samen mee te maken. Een periode van “niks 
moet en alles mag”. Totdat je op een bepaald 
moment hier en daar klachten krijg en het 
af toe op een operatie uitdraait. Daar wordt 
je dan niet soepeler en vlugger van. Je gaat 
nadenken over kleiner wonen en geen tuin 
meer en alles op één verdieping. Een tuin is 
een lust als je jong bent en wordt een last als 
je ouder wordt. Wij hebben vanuit de Colijn-
straat de stap gezet naar een heeeeeeeel mooi 
stekkie en hebben het erg naar onze zin op 
Kroonwaard 19. Wij hopen dat we hier nog 
lang van mogen genieten. 

Maarten: “We doen nu niet zo veel meer. 
Trientje zit in een scootmobiel en ik loop er 
een beetje achteraan, Onze dagen zijn rus-
tig! We zijn inmiddels grootouders van drie 
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Chocolademelk , Erwten-
soep, Glad, Glühwein, Hand-
schoenen, Iglo, Koud, Kruik, 
Langlaufen,Muts, Oorwarmers, 
Schaatsen, Sjaal, Skiën, Slee, 
Sneeuw, Sneeuwbal, Sneeuwpop, 
Sneeuwschoenen, Sneeuwschui-
ver, Sneeuwvlok, Snowboots, 
Trui, Vorst, Wanten, Winter, Win-
terjas, Winterpret, Winterslaap, 
Wit, IJs, IJsbaan

Oplossing:

kleinkinderen. Ik heb in mijn huwelijk zo-
veel ingehaald van wat ik vroeger niet heb 
gehad. Trientje is nog net zo lief als eerst en 
dat moeten we zo houden tot we 100 zijn. 
Ik vind het huwelijk zalig! Ik ben helemaal 
mijzelf geworden.
Trientje: “Ik kan niks meer. Hij doet ver-
schrikkelijk veel in huis en daar ben ik heel 
blij mee. Een keer in de week gaan we bood-
schappen doen met de auto. Vroeger was 
Maarten gesloten, dat is helemaal voorbij. 
Wij zijn gelukkig zo. We zijn heel gewone 
mensen, we houden niet van kapsones. Ru-
zie… Ik moet er niet aan denken. We hebben 
het leuk met elkaar!”

-o-o-o-o- 

Februaripuzzel
Als de woorden in de woordzoeker zijn doorgestreept, 

vormen de overgebleven letters de oplossing



De kerstviering 
van de SVM

Om kwart voor 2 is er al volop actie in de 
grote zaal van het wijksteunpunt “de Kroon.” 
Ik zie Dirkje, Frouke, Ge, Hannie, Henk in  
fraaie kerstkleding, Marjan en Yntze druk 
heen en weer lopen. Ook Rene en Sjanet 
staan paraat. De zaal is volledig in kerstsfeer, 
zelfs op het scherm zien we de gezelligheid 
van een open haard. Pianist Wim Rijnsburger 
doet ook zijn best terwijl Sandra Soestbergen 
en Jenneke Oomen de apparatuur installeren. 
Er zijn een aantal lege plaatsen, mogelijk 
door de heersende griepgolf. Toch tel ik nog 
ca. 40 gasten. De voorzitter, Sjanet opent 
de bijeenkomst met een welkomstwoord. 
Ze verwacht een gezellig en gevarieerd pro-
gramma met het trio “Zo en Zo.” Er komt 
een kerstverhaal, natuurlijk mag een hap-
je en een drankje niet ontbreken. Dat alles 
belooft	wat!	Na	2	rondjes	koffie/thee	met	
een kerstkrans neemt Sandra het woord met 
een voordracht waarbij het kindeke Jezus 
centraal staat. We zijn op weg naar de Kerst, 
een feest waarbij hoop en liefde centraal 
staan. Dan zingen wij gezamenlijk: “Wij 
komen tezamen.” Na deze inleiding zingen 
Jenneke en Sandra een scala aan liederen, 
begeleid door de pianist. Na het bekende 
“Halleluja Halleluja” volgt een kort kerstver-
haal. Dit wordt weer gevolgd door een ware 
potpourri aan liedjes en dan volgt de pauze.                                                                            
In de pauze wordt gluh-
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Tante Jacoba
(Godfried Bomans, 1913-1971)

Het verschil tussen Kerstmis en sinterklaas is 
een verschil in cadeautjes. Zo ziet een kind
dat. Die van sinterklaas waren lichtzinni-
ger en bovendien goedkoper. Je kreeg een 
blikken mannetje, dat van binnen met een 
sleutel kon opgedraaid worden. Het kereltje 
keek	drifiig	voor	zich	uit	en	deed	in	blinde	
opgewondenheid een paar stappen. Dan viel 
hij om. Over zijn rug liep een naad met twee 
klampjes. Deed je die open, dan zag je het 
binnenwerk. Dat was altijd teleurstellend. 
Je kon maar niet begrijpen dat iemand, die 
toch werkelijk liep, met zo weinig toe kon. 
Deed je de klampjes weer dicht, dan liep 
het mannetje niet meer. Hij was kapot. Mijn 
broer wist ook waarom. Er mocht geen licht 
bijkomen. Op een van de binnenwieltjes was 
een spreuk gedrukt. Deze luidde: “Made in 
Germany`. Had je die gelezen, dan was zijn 
geheim verraden; het kereltje had er opeens 
geen zin meer in. Je borg hem stilletjes in 
zijn doosje en probeerde aan iets anders te

wein geserveerd met een hapje.                                                              
Na de pauze draagt de voorzitter, Sjanet een 
kerstverhaal van Godfried Bomans voor. 
Het gaat over tante Jacoba. Na het kerstver-
haal neemt Jenneke het woord en zingen we 
gezamenlijk: “Midden in de winternacht.” 
Dan kondigt Jenneke a cappella zang aan 
door Sandra, Jenneke en Wim. Ook dat klinkt 
goed. Ze zijn van katholieke huize en zingen 
het “Ave Maria.” Na nog een lied leest San-
dra een gedicht voor. We zingen met elkaar: 
“O denneboom, de herdertjes lagen bij nach-
te en er is een kindeke geboren op aard.” 
Na enkele liederen en een korte voordracht 
door Sandra zingen we het bekende: “Ere zij 
God.”  Met het voordragen van een gedicht 
door Jenneke met als onderwerp de roman-
tiek van het kerstfeest komt er een eind aan 
het door Jenneke, Sandra en Wim gebrachte 
programma. Zij brachten alles met verve en 
wisten de zaal geboeid te houden. Hiervoor 
dank.                                                      
De voorzitter spreekt nog een slotwoord uit 
en zegt, dat er nog een consumptie aangebo-
den wordt. Het is inmiddels kwart voor vijf 
en hiermee komt er een eind aan een goede 
middag.

D.S.
-o-o-o-o-        

Koffiedrinken op zondag
Koffie	drinken	op	de	zondagen	

12 en 26 februari van 11.00 tot 13.00 uur.
U komt toch ook?
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denken. Maar dood was hij.

Met Kerstmis waren de cadeaus wat duurder 
en zij droegen ook een serieuzer karakter. Zo 
kon het gebeuren, dat je onder de kerstboom 
een paar bretellen vond, een borstrok en een 
onderbroek. Ik heb dit altijd fout gevonden. 
Je deed, of je er blij mee was, anders was je 
een ondankbare hond, maar dit nam niet weg, 
dat je de truc doorzag. Zulke dingen moesten 
toch gekocht worden, en om daar Kerstmis 
voor te benutten, was misbruik maken van de 
godsdienst. Je zei dat natuurlijk niet. Je riep 
verrast: 'Nee maar, een onderbroek', want de 
kinderen in China, die het zoveel slechter 
hadden dan wij, zouden daar maar wat blij 
mee geweest zijn. 

En hier komen we aan tante Jacoba. Want
die Chinese kinderen waren een uitvinding 
van haar. Tante Jacoba was een dame, geheel 
in het zwart gestoken. Zij droeg een zijden 
blouse, daarboven een hoge, kanten boord, 
die door baleinen werd overeind gehouden, 
en daarboven een groot, wit gezicht. Tante 
Jacoba was braaf. Haar braafheid bestond 
hierin, dat alle andere mensen die niet braaf
waren, ze probeerden het wel, maar het lukte 
hun niet. Tante Jacoba wel. Zij was zonder 
oom en zo kon zij zich geheel aan de missie 
wijden.De missie bestond voornamelijk uit 
kinderen, die het minder hadden dan wij. Om 
hierin verbetering te brengen, verwijderde 
zij postzegels van enveloppen en de loden 
capsules	van	wijnflessen.	Daar	waren	die	
kinderen dol op. Ook waren zij erg gesteld 
op het zilverpapier van Kwattarepegn. Kreeg 
men zulk een reep, dan verscheen plotseling 
de witte hand van tante Jacoba en die deed 
er zacht maar beslist het zilverpapier vanaf. 
“Voor de kinderen in Oeganda,' zei ze dan, 
“die nooit een reep krijgen.' Zij vouwde het 
papiertje op, stak dit in haar tas en deed deze 
met een knipje dicht. “Weer een zieltje ver-
lost sprak zij opgewekt, “en wat doen we 
met het reepje? Gewoonlijk viel er dan een 
bedremmeld zwijgen. “Eten we dit helemaal 
alleen op?' vroeg tante Jacoba, 'of denken 
we ook aan de anderen? Als er dan nog niets 
gebeurde, stond tante op en ging uit het raam 
kijken. ”Het hoeft niet,”  zei ze dan, 'het is 
jouw reep, ga gerust je gang. Ik dacht alleen 
even aan de kinderen in Madagascar. Die we-
ten niet eens, wat een reep is.' Bij deze passa-
ge gingen mijn broers onherroepelijk door de 

knieën. Mijn zusje was door de kinderen van 
Oeganda al van de kaart geveegd. Ik bleef 
wat langer overeind. Daarom had tante
Jacoba voor mij speciaal de kinderen van 
China gereserveerd. Dit waren de armste 
kinderen uit de hele wereld. “In China,' sprak 
ze bekommerd, 'wonen kinderen, die nooit 
wat krijgen. Het woord snoepen bestaat daar 
niet. Er is geen woord voor. Als je in China 
vraagt: “Zeg, wil je snoepen?” dan begrijpen 
ze je niet. Vind je dat leuk?' 'Nee tante,' zei ik 
bedremmeld en er was ook niets aardigs in
die gedachte. “Als we nu eens zei tante, alsof 
haar plotseling iets te binnen viel, “een stukje 
van ønze reep aan die kinderen gaven? En 
zonder het antwoord af te wachten, kwam ze 
op een nieuw idee. 'De grootte van dat stukje 
zei ze edelmoedig, “laat ik helemaal aan jou 
over. Als het maar klein is, zodat je het mees-
te zelf houdt, dan ben je helemaal in je recht. 
Niemand zal je daarop aankijken.' En om dit
te bewijzen draaide ze haar gezicht naar de 
muur, tot ze achter zich het knapje hoorde. 
'Zo'veel?' riep ze dan, “weet je 't wel zeker? 
Maar voor ik hierin enige correctie kon aan-
brengen, vervolgde ze snel: 'Dat is lief. Min-
der was ook goed geweest, maar dit is lief. Ik 
wist het ook wel. Ze deed driekwart van de 
reep in haar tasje en schoof het overblijvende 
stukje naar mij. “Nu moet je eens opletten zei
ze,	“hoe	fijn	dat	smaakt.	En	hoe	komt	dat?	
Omdat we ook eens aan de anderen gedacht 
hebben. We hebben een offertje gebracht. 
En weetje, waarom tante zo blij is? Omdat 
je het helemaal vrijwillig gedaan hebt. 't Is 
uit jezelf gekomen. Je had het ook niet kun-
nen doen, maar wie dat denkt, die kent onze 
Godfried niet.'
Tante is niet oud geworden. Soms spijt mij 
dit. Ik had zo graag het moment beleefd, 
waarop een van mijn oudere broers 'nee' 
gezegd had. Gewoon nee, zonder uitleg van 
redenen, keihard, kalm en midden in haar 
bleek, braaf en pafferig gezicht. En dan het 
reepje opgegeten, met huid en haar, helemaal 
vrijwillig en uit jezelf. Het heeft niet zo mo-
gen zijn. Zij had ons te grazen, toen wij nog
weerloos waren en ons inzicht in de trein-
verbindingen met China slechts gebrekkig 
ontwikkeld was. Want nooit heeft één van 
onze duizenden reepjes dit ongelukkige land 
bereikt. En toen wij haar missionering door-
zagen, was het te laat. Zij lag dood, midden 
in het tuinpad van haar pension.
Overvoeding, zei de dokter.




