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Reisindrukken en wat dies meer ZIJ van een oud-Planter XVI 

Brief aan de Plantersvrouw in Nederl.-lndië 

Na een onaf,gebroken verbl'ij f van ruim twee jaren 
op Cammbehy ontstond bij mif langzamerlhand de 
!behoefte om eens even los te komen van de ldiagelijks 
terugkEierende huiselijke zor,gen en bezigheden, een 
behoefte die ook gepaard ging met het verlangen 
naar eenige geestelijke opfrissching. Een reisje naar 
Curityba van een week uit en thuis heeft het ge
>vensohte evenwicht, hetwe'lk men zoo noodig heeft 
om het werk van aHedag met blijmoedigheid te ve·r
richten weer hersteLd. Het was 'inderdaad héél heer
lijk om weer eens rin een comfortabel hotel te kun-

. nen logeeren met rall:e vre~gden, !d'ie daar aan vast 
zitten. Ja, een vreugde die wij vroeger in het andere 
leven niet · als zoodanig ondei'gingen, doch als ge
woon aannamen en dan meestal nog meer met cnitiek
:3Js met waardeering. Ik wiL U wel bekennen, 
dat het voor mij een kinderlijk genoegen was om 
's morgens na het opstaan op het knopje te kunnen 
drukken: om ihet ontbijt op d'e kamer te bestellen. 
Heerlijk was het ook om na Lunch en avondmaaltijd 
nog gez-ellrig. wat na te kunnen praten. 0 zeker, dat -

·doen wij thuis ook, maar daar hangt dan altijd nog · 
de schim van: tjoetji piring en meestal no·g vele 
àndere werkzaamheden achter. Curityba is, zooals 
U weten zult, de hoofidstad- van Parana. Twee jaar 
geled•en brachten wij hier eenige dagen door om onze 
papieren in orde te laten maken, doch al!s men ge
heel vreemd is ;in een stad, de taal niet spreekt, en 
er ook geen vrienden of kennissen heeft, dan krij.gt 
men niet vlug' een goeden indi'uk. Komt men dan 
bovendien nog pas uirt Europa, dari is men spoedig 
geneigd' vergelijk,ingen te maken, die in het nadeel 
van dit jonge land moeten uitv·aUen. Onze maatstaf 
i,s intusschen anders -geworden en ik ben blij, dat ik 
nu in staat wa'S deze stad nader te leeren kennen. In 
den loop van ddt jaar maakten wij ·kennis met die 
Consuis-ramilie. Ons Consulaat wordt · te Curityba 
door den Engelsehen Consul waaligenomen. Zijn 
vrouw is een Brazilia,ansehe, ,zij w:as als dochter van 
een ·Gezant jaren lang in Europa en ontving daar 
grootendeels hare opvoeding. _Zij spreekt alle moder
ne talen vlot en was ook ~eenige malen in ons klein 
landje, waarvàn zij veel w:ist te vertellen. Op Ouri" 
tyba is zij een bekende persoonilijkheid, doet veel aán 
sooialen a11beid en zoodoende was ik in de gelegenheid 
op di.t gebied het ~een en ander te zien en op te mer
ken, dat men toch hard bezig i,s een .grooten achter
stand in te halen. Het verpleegstelrsehap b.v., staat 
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door Mevr. J, C. Vermeulen-van Boxtel. 

Het kinderziekenhuis in Curityba Parana-Brazilië. 

hier nog in -een slecht blaadde en dit is voor ·een jong 
meisje nu niet zoo'n heel respectabel beroep. In kli
nieken ·en ho-spitalen bestaat het verplegend perso
neel dan ook mees.tal uit Katholieke Zusters of Zus
ters Vlan Zendingsgenootschappen, t-erwijl het ook 
een veel voorkomend 1iets is, dat de patiënt zelf 
ieman:d meebrengt, hetzij een huisgenoot of familie
lid, die de verpleging dan o,p ·zich neémt. Vom ons 
wel een 'Zteer onbegrijpelijke methode, doch hier nood'
gediWongen door het groote tekort aan verplegend 
personeel. Nu zijn er echter in de mees,te groote 
steden cursus,sen geopend van het R-oo:de Kruis en 
~geven de dames uit de ~ooiety het voorbeeld d-eze 
cur-sussen te volgen om een diploma te !behalen. 
Mogelijk ~al dit voorbeeld op ·grootere schaal' gev'Olgd 
worden, zeiker tot heil van een groot d'eel der arme 
bevolking die aHn medische hulp en voorlichting nog 
veel te kort komt. Ik tbez'Ocht met M-istress Gomm o.a. 
ook een hospitaal voor aflllle en verwaarloosd1e kin
der,en. Oor,spronkelijk opgericlht door particulieren en 
in 'stand gehouden door Hefdadi'ge bijdragen, geniet 
dit tehuis thans een Staats-subsidie en is uitgegrüeid 
tot een kinder?Jie:kenhuis, dat ied,ere toets der verge
lijking kan dlool'staan. Ook 1hier .bestaat het verple
g~end personeel weer uit Kath. Zusters van een Ita
liaam.sche Orde. Weinig opwekkend is anders zoo'n 
tbezoék! Bed aan bea, .. soms in glazen kooien, arme 
bleeke stumperds, te zwak égenlijk om te leven met 
nog iets te veel kracht om te sterven. Bijna elk bedje 
vertolkt een tragedie op zichzelf. Kindertjes na d2 
geboorte eenvoud1ig ergens achter.gelaten. Kindertjes 
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van moeders van 12 en 13 jaren. Vermengingen van 
· alle soorten ras·sen uit de onder.ste Ja.gen der maat
schappij, de meesten nog met het duidelijke s~tempel 

van erfelijke belrasting. De opwekkende noot bracht 
voor mij het kleine ne•ger-jongetje waarvan ik een 
foto hiel'lbij inzend. Alleen teruggaande om iets uit 
de auto te hai·en tr.of ik hem zittende op een bank, 
op een geheel verlaten binnenplaats. In de geheel 
witte omgeving onder de felle middagzon was het 
zwarte hoopje wel een groot contrast. Twee gebro
ken beentjes in gipsverband, maar overigens blijk
baar gezond en opgewekt en tot eventjes lachen be
reid. U verwondert zich misschien over den hierboven 
aangegeven l'eeftijd! der moeders. Doch dit is hier 
niets ongewoons. Men vindt hier veel vermengingen 
met het negerras, vooral in de onderste lagen. Daar
naast veel Spaansch en Italiaansch bloed. De. gewone 
huwelijksleeftijd van de meisjes uit de gegoede krin
gen varieert van 15 tot 18 jaar, daarna .zakken de 
huwelijkskansen snel. Op een leeftijd, dat bij ons de 
jonge meisjes het aantrekkelijkst zijn, zijn het hier 
reed;s getrouwde .vrouwen, die !heel spoedig hun jeugd 
en frischheid verliezen. Kind~ren van 12 tot 14 jaren 
hebben hier weinig kinderlij,ks meer. Zij zijn reeds 
geheel opgemaakt en zijn zonder uitzondering "ge
ka,pt". Aan sport wordt d'oor de jonge meisjes en 
vrouwen nog bitter weinig gedaan. Op de middelbare 
scholen en Gymnasia komen d:eze vakken er nu lang
zamerhand in. Duitsche vereenigingen hebben in dit 
opzicht voor de jongens veel gedaan, doch het zou 
m.i. ·goed zijn voor de jonge meisjes en vrouwen, 
indien zij zic!h wat meer op gezonde lichaamsbewe
ging gingen toeleg"gen. Wij werden in een zeer ' 
moderne sportclub geïntroduceerd. Prachtig •gele•gen 
even buiten d'e stad met een up to date clubgebouw, 
waarin ook ge~egenheid voor logies, mooie golfter
reinen, tennisbanen, sc:hietbanen, zwembassin, terras
sen, manège doclh helaas weinig beoefenaars. Het was 
op een praehtigen zonnigen Zondagmorgen. Op het 
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golfterrein wandelden twee mens·chen en in de manè
ge stapte één amazone een baantje af. Op de tennis
banen werd niet gespeeld en ook het zwembassin lag 
verlaten. Toen wij onze verwondering hierover uit
ten bleek het voor het tennisspel veel te warm en 
voor het zwemmen veel te lwud te lZijn. OnwiÏllekeuri·g 
gingen mijn gedachten naar de altij·d voHe :zwembas
sins in orts Indië, ook die in hoogere streken gelegen 
zijn ·en aan de veie heerlijke tennis-Zondag.en waar
op wij van 's morgens tot aan den avond speelden, 
vaak on_der het zonnetje van den evenaar en er nim
mer genoeg van konden krij-gen. Wat wij als HoEan
ders in het stadsbeeld missen, dat zijn de fietsen. Zij 
zijn er sporadisch en langzamerhand zal dü nutUge 
en in g,ehruik •goedkoope vervoermiddel weT ve,Jd 
winnen en dan komt aan een Hollander natuurlijk de 
eer'îtoe, de fiets in den staat Parana er in gebracht 
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te h~hben. Het is Arie- de Geus van Ponta Gross:a, 
die de fiets hier importeerde en die nu een zeer goed 
bekende zaak en reparatie-atelier in Ponta~Grossa 
heeft. Hij zal: het ook op zijn geweten hebben, indien 
de dames :zich aan deze sport zuHen ·ga,an bezondi
gen, want tx>t op heden is voor het zwakke geslacht 
de fiets nog taboe als zijnde onbehoorlijk. · Nu zijn 
er orp Ponta G:rossa een paar damesfietsen in omloop 
en wordt er bij a;vond stHlètjes. g~eoef·end! Ja wij zijn 
hier met vele d-ingen nog zeer achterlijk Naast de 
meest moderne :verschijnselen ziet men ·soms nog iets 
uit een lang vervlogen en schier vergeten tijdperk. 

·Zoo zagen wij op Curityba nQg een echten schoor
. steeil/Veger, compl·eet met laddertje en touw en hoogen 
háed'. Als 's avonds de straten ve·rlaten Hggen, dan 
komt er een leger straatvegers met van dd·e ouder
wetsche bezems, ue straten aanvegen. Mo'dern zijn 
d€ vele en groote bioscopen, waarvan evenals elders 
een overvloedig geb:ruik wordt gemaakt. De ·entrée~s 

:zijn zeer laag en er is ma;ar êén rang. Op die duurste 
av~mden betaalt men 3 mil'reis ( + 30 cent), soms 
beta;a:lt de dame minder en ook krij.gt men no.g wel 
-eens een extra vrijbiljet voor de dame voor een vol
genden avond. Het publiek is een reinste mixed pick
les en op zichzelf a:l' een gang naar de bioscoop waard. 

LAM D~N MAG 
JOSEPHR.UH 
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Een ding hebben .ze echter zonder uitzondering met 
elkaar . gemeen: zoodra zij zitten, beginnen ze te 
ka:uwen! Alles kauwt en zuigt met een onbegrijpelijke 
ene:rgi·e de z.·g. balas (vruchtenbonlbons). Het is een 
vreeseiijk ".stupide" gezicht, waaraan men niet ont
komt, voordat men weer op straat staat, want de 
meegebrachte voorrad·en schijnen nimmer op te ge
raken en kunnen trouwens in de :zaal weer aange
vuld worden, want voortdurend venten kleine jonge
tjes met de:ze lekkernij. Een leeftijdsgrens schijnt 
hier niet te bestaan. Kinderen van eiken leeftijd ziet 
men in de bioscopen •en ook rd:e baby',s ontbreken niet. 
Op een Zonda;gmiddag woonden 'wij de races bij. Zoo
als in Holl'and op Zondag de voetbalwedstrijden zijn, 
zoo hebben zij hier eiken Z-ondag hun paarden-mee 
en het pubHek is al even enthousiast en volta!Hg. Er 
werd vrij veel gewed ook door kinderen. Het viel ons 
op. dat er uitsluitend Brazil'ia,ansch gesproken werd. 
Van de 14-5.000 inwoners, die Curityba telt zijn er 
.± 60% van Duitsc'he origine en bij ons ·eerste bezoek 
(:riu twee jaren geleden) hoorde men ook overal deze 
taal spreken. Sinds het · drastische optreden van de 
Regeering, die ·eischt, dat men ~ooveel mogelijk de 
hindstaal zài spr·eken, is ;hierin wel een groote omme
keer gekomen. Ook in zaken wordt men nu slechts 
op ver~oek in het Duitsc!lt te woord gestaan, de 
eeni·ge vreemde taal waarmee men zich hier redd1en 

· kan. Iri hooge·re kringen srpreekt men ook we~ 
Fransch. Mr. Gomm ·vertelde ons,dat ·er te Curityba 
sirechts -6 .En1gelsdie families woonachtirg zijn. Eren 
·grappige ontrmoetlnrg hadden mijn man en ik in een 
chocolaterie. Tel'IWijl wU daar een en ander uitzoch
tèn - ·en natuurlijk Holland1sch spraken - hoor:den . 
wij ineens · adhter ons in wat gebroken Duitsch: 
"Sintd-1 S.ie HoHänder?" Op ons bevestigend antwoord, 
viei ons een ·even hartelijke alis enthousiaste begroe
ting ten d1eel van een ArgeYJtijn, die ve~e malen ons 
landje herelisd h:ad en .zic'h onmogelijk voor kon steT
len, dat wU als Hollanders uit dat Wunderbare und 
schöne HoHand met Q;ijn even wunderbare und lie
benswürdi1ge Köni:gin hier in Brazilie konden ge
wennen en tevreden zijn. Neen, als hij kiezen moest, 
dan zoo de keus gaan tusschen Holland en Zwitser
land. Natuurlijk deed da:t Tofl'ied op ons land en vor
stin ons buitengewoon .goed en we namen afseheid 
met de lbe1Ó.fte zijnerzijds, dat hij h:et stukje Holland 
ip Parana, wa1ar wij nu wonen, op een van ûin reizen 
zou bezoeken ·en wij van onzen kant ·stelden hem 
echte Hollandsche ·boter en waas in het vooruitzicht. 
Ai ·zUn wij hier tervreden en al hebben wij on:s 'heel.e
maal aangepast, in ons hart bli,ift het toch HoHand· 
boven al en wij willen -graag Hollanders blijven en 
onze kinderen naar HoHandsehen trant opvoeden. Nu, 

_.meer dan ~Yoit gaan .onze gedaclliten naar dat kleine 
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stukje g11ond daar overzee, daar waar wij toch oók 
nüg geliefde betrekkingen hebben. De veiligheid en 
de politieke rust, die wij hier bel·even, kan ons toch 
niet volkomen bevredigen, dwar wij het eigen land 
dawelijk's in ge'Vaar weten en ook liever de angsten 
en zorgen zouden willen deelen ~en meedragen van 
het eigen vo.Ik. Als wij nu op de avonden van het 
Algemeen Ned. Verbond tezamen het "Wilhelmus" 
zingen, dan hebben de woorden : "den Vaderland ge
trouwe" een dieper.e en meer nabije beteekenis ge
kregen. Want nu weet men, dat er misschien spoedig 
een dag komen kan, dat men deze ·getrouwheid zal 
moeten toonen door het liefste af te staan, wat men 
bezit en waarvoor men leeft en werkt. Er zijn hier 
vele jongeren vast besloten te gaan a~s het Vaderland 
roept. God geve, dat deze dag nimmer zal aanbreken 
en dat ons land gespaard zal moge blijven. Dit zal 
voor langeren tijd mijn laatsten brief zijn; Misschien 
dat ik U later nog eens s-chrijven kan over de ,groo
ter·e steden al>s Saü Paulo en Rio de Janeiro. Ook 
van deze sted;eri behield ik slechts vluchtig-e ind~k
ken, doch voodoopi·g heb ik mijn va,cantie gehad en 
kan daar weer een tijd op teren. 

Het thuiskomen in de nu reeds zoo vertrouwde 
omgeving met allles wat door eigen ar1beid is _ opge-
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bouwd en verwelkomd door de kinderen, die tijdenis 
onze afwezi.gheid dubbel hard gewerkt hadden, was 
heerlijk. Ookhet leven hier, gezien tegen den acihter
grond van het o.ude leven is goed. Na een prachtige 
winter hebben we een minder mooi :VJOorjaar. Na een 
:fell'e ;lange droogte, die sommige :gewa;ssen schaide 
deed1, reg1ent het nu bijna dagelijks -hard en V1eei en 
wij verlangen weer naar de zon en wat warmte. Ge
lukbg bleven wij dit jaar tot op heden ges-paard van 
schade .. aanbrengende stormen en wij hadden in huis 
met geen waterschade te kampen. Arbeid is er irrurrier 
veel. Nu is het de tijd van inmaken. Wij hebben een 
overvloed van bramen, moerbeien, framboz-en ·en nog 
altijdJ volop aard/beien. Nu komt de drukke doch ~ge

zellige Decembermaand. Onze jongste komt met 2 
maanden vaoanti.e ·en hierop v.erheugen wij ons om 
het hardst. Zij zal als eene der hesten van haar klas 
verhoogd worden en heeft dlus haar vacantie ver
diend. Bij dez-e geleg~nheid wensoh ik aan alle Ieze
r~ssen, vrienden en bekenden een prettig Kerstfeest 
en een gelukkig Nieuwjaar. 

Vrede en voorspoed' zij Uw deel! 

ëarambehy., 15 November 1939. 
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