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..~~ IV. ~oekenlijstvooE ~vi,seu~es _eg emigranten.

I. Hoofdstuk I. ALGEr~l:rE roCIITLIJJ:JEN.;- -',-

: -Aanmeldingsbureaux en c~~sen4 .
~;I. Men dient de aspirant-emigranten met nadrw< te wijzeh op het bestaor. der
;~; '. Katholieke' Aanmeldingsbureaux of Contactpersonen der Katholieke coT).trale

'::: Emigratie Stichting., Raadt de aspirant-emigranten aan om de bestaande Katholieke Emigratie-

cursussen te volgen.
Men dient op de hoogte te zijn 6f. wáár en wánneer er in Uw plaats Katho-

i: lieke Emigratie-cursussen gegeven wordep.
;'.' Zijn er uitsluitend cursussen voor niet-Katholieken raadt de emigranten
;" " dan aan om deze, voorzover het de practische voorlichting betreft, te vol-
;~:. gen, zi j dienen dan echter aangevuld te worden met besprekingen speciaal
i voor de Katholielce vrouw, desnoods met nu en dan een huiselijk praatje.

De inhoud van deze algemene richtlijnen vormt stof voor deze besprekingen;

2. Voor!i2~~ing vi~ ~'D.E:; ~igrant,'i:

Men rade de emigranten aan zich zo mogelijk te abonneren op "De Emigrantll
het offici~le voorlichtingsorgaan van de Katholieke centrale Emigratie
stichting (Administratie Kortenaerstraat 1, Rotterdam). Abonnementsprijs
f.8.- pcr jaar, f.4.25 per half jaar, f.2.25 per lcwartaal.

, 3. Voorlic~ting viaRadi~:

Maal{'de emigranten opmerkzaam op het Radiopraatje van het Çommissariaat
voor de Emigratie, iedere Vrijdag van~~~ot--19.30 uur.
De radio-uitzending voor emigranten (Icanada roept Nederland" dagelijks
van 19.15 -19.45 uur. Nederlandse tijd, op de 15.32 mc/s 19.58 m.

4. Yoorlichti~ ~i.8:-~~ ep br9~~

'~1.. , Raadt de emigranten aan de volgende boekjes te kopen: .

:~I:;;" a) Katholiek Hulpboekje voor emigranten (zeer belangrijk) Prijs f.O.35
;! ..,
.:,~::,: b} "Emigreren, goede voorbereiding l' Inlegvel over het be- 'I 0.20
;::" treffende emigratieland' behoren bij "Emigreren goede " 0.15

voorbereidir!gll.
c) Als Vrouwen gaan emigreren. Ui tg. Kath.Vrouwenbeweging, 11 0.35

~'c-'..' waarin een lijst van aanbevolen boelcen.

(:~;:;~';,;" d) Het lcleineDoktersboek voo~c Emigranten" door Dr. stapert il 0.75

~~~f;~: De inhoud geeft ee~n li jst "v~'I} g~~ .eesmiddelen in N~derlands,
;'~l,;:;:. ,. Engels ~n Frans en een handleidJ.ng voor het gebruJ.k der

c. geneesmJ.ddelen.
.,., ,,"? ~ /,



':;;::;,: Besteladres: Stichting voor J:tUi-s~:oudelijke voor-

I~;:'w lichting te~ Plattelande, Koninginnegracht 42,
f.. Den Haag.

.e) Geef de raad om bij gelegenheid van 'n verjaardag of st.Nicolaas een.
.' boel{Werk of een zalcwoordenboek te vragen 9ver het toelcomstige vaderland.

.,.: 5.Kennis van de taal." --
'~~!i':;}f~: Wijzen op absolute noodzaak van de lcennis van de nieuwe taal. zonder
".fit" ., 1 . h :ft d . t,~:;gl~,f; emge {eImJ.~ ervan ee .e emJ.gran : 1-

:;~*~'~i;" a) een handl.cap om vooru:l.t te komf;Jn (zl.Jn l.n feJ..te doofsuom, -worden
:~~(::t beschouwd als hulpeloze kinderen -met minder kans op behoorlijke werk-
::": kring. )
"'c.. b) een reden tot vervreerl1ding van eigen gezin (vader leeI't de taal geduren
;;:..'\ de zi jn werk, de kinderen op school en in de omgang met lcameraadjes; -
1: ' maar Moeder komt buiten het gesprelc te staan, hetgeen vader op den duur

irriteert e~ waarvoor de kinderen ~ich gaan generen) Dit leidt voor de
Moeder tot heimwee -én menigmaal tot misluldcing van de hele emigratie

c) geen kans op prettige omgang met buren -geen kans om de rdeuwe la~d-
genoten te leren kennen. Grote moeite om zelf voor de boodschappen te
zorgen.

d) geen kans om aan het kerkelijk leven deel te nemen; -soms gewetens-
conflicten door onmogelijlilieid te biechten in de vreemde taal."

", ('n Voorbeeld uit "De Emigrant" vah28 November 1953.
i l'In Canada is de IIeer Bosman van de L.T.B. samen met

Pater Coppens op bezoek bij een Nederlallds gezino tioeder
zit I n beetje bedrukt voor zich heen te kijken. 111'rat
scheelt er toch aan, Moeder?" Na even aarzelen en ont-
wijken komt het er uit:" Ja ziet U, ik kan niet biechten
in het Engels en nu heb ilc dit jaar mijn pasen niet ge-
houden ...enz.)I'.

e) gebrek aan respect voor het nieuv{e vaderland. Niet de moeite nemen om d
taal te leren is: 6f hopeloos nart 6f verregaand onbeleefd t.ooVo zijn
nieuwe landgenoten.

Om de taal te leren kenn~n, dient men; ;
a) Een emigratiecursus te v~n, waar precies is uitgebalanceerd wat voor de

emigrant van waarde is. Op afgelegen plaatsen schriftf.,lijke cursussen-
b.v. met Ling~hoon- volgen.

b) Geschikt zal{woordenboelt aanschaffen (voor huishoudelijk gebruik) en dat
woordenboek ook leren gebruiken!

~, Hierbij wi jst rl1en op de noodzaak om phonetisch schrift te verstaan, waa.;;: 
.door de juiste uitspraak mogelijk vvordt' (phonetisch sc..hrift = de ui t-~: 

~ spraalc aangeven met tekens).,.:' 
c) Iedere gelegenheid benutten om I t geleerde in practi jk te brengen.

-thuis samen spreken, al is It maar met losse woorden. ,
-opschriften op conservenblikken e.d. en onderschriften bij plaat

.' ..werk.
';';"', -radio aal'lZett~l1. op Engelse les van James Brotherhood,
",' ,

,,;," r,~aandags 18.45 uur (gevorderden)
~:,:;.;~:', Zaterdags 14.20 uur~begi:nners) .
':~:; -luister ook naar de lIltssen van de B.B.C.., Hierbij hardop alles nazeggen! '

Ook eens In buit~nlands radiostation proberen -en dan tevreden
, zijn met hier en daar 'n woordje of zinnetje te herkennen! Een-
'; voudige boelcen gaan ,lezen en ook eens 'n bladzi jde hardop lezen.

~;c Zeer geschikt zijn de detective stories van Agatha Christie en
~iZ: '. de emigrantenroman van Mazo de la Rocl1.e (The Whi te aak family".",î~~:;:',:,; 

d) Wanneer er geen cursussen zijn dan beldjkt men plaatselijk of er iemand
lt~;~1~}Nt'.. disponibel is (b.v. van de K.V.G.) om acUl de hand van een eenvoudig
:t,~:~~~~:,.., leerboelç de vrouwen op weg te helpen.
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: .-3- I~ 6) Qodsdie~~~~~..<?E-~---

a) Begin er op te v~ijzen, dat in het nieuwe land een p~rsoonlijk~e~~~-
.st~ndige JL~1E~1§~~~~_~, noodzakelijk is. .

Reken niet teveel op de h~lp van school, van parochieJ van jeugdver-
enigingen! Alle steun van buiten af valt weg; ook veel uiterlijl{beden.
yoor het gezin h~t nu a!!es van Mo~der ~!

, En dat, terwijl Moeder zelf van een beschermd religieus milieu plose-
ling is overgepl~atst naar een niet-Christelijke o~eviD6. In deze om-

, geving geldt vaak een totaal andere waardering voor de levenswaarden.
Moeder moet zich van te voren een zelfstandig oordeel hebben gevormd
over het ~ez~~~JÈ_~ en het toev~l~!~~ (Voorbeelden!)
Over het eerste (dus pver principi~le zaken, ,Zondagsrnis, Katholiek
onderwijs e.d.) lcan nooit geschipperd worden,maar wat het t\veede be-
treft, is een groot aanpassingsvermogen nodig.
Van Moeder hangt af:

-de godsdienstige sfeer in huis,
-'t vieren van de kerlceli jke feesten en 't instr.ndhouden van

werlcelijlc beleefde Katholielce gezinsgebruilcen.
N.B. In plaatsen waar "gezinscursussen" gegevelJ. worden, zijn
deze van onschatbare waarde als verwijderde voorbereiding voora.s. enligranten! .

-dikvvijls 't geven van godsdienst- en catechismus onderwijs,
int ieder geval gedeeltelijlc. De moeilijkheden tiervan worden
te vaalc onderschat! Hiervoor dient lectuur te worden meegenomen
(zie folder van de R.K. vrouvvenbevleging).
Ook verschillen de benodigdheden voor een stijlvolle viering
van Kerst, Paas- en Cowl1uniefeest enz.

b) Nodig is oolc een bezinni ~ 0 Katholielc gezinssfeer en huweli jlcsbele-
y}~ Bedenlc, dat godsdienstige gewoonten van Ho and gaan ~vegva en.
D~ vrouw m~et gaan tot ~cer:nyan h~t god~diensti~ _1?~~tzij~, en uit
d1e lcern ~~~E2A§_~~~g~-~~w~o_~~-~ opbouwen voor haar en haar gezin
(welke van meer waarde zijn dan de soms niet-\verlceli jl(-beleefde vormen
ui t haar Nederl~ldse tijd).
Wat de Katholieke, huwelijlcsbeleving betreft, hierover moet zij een goed-
gefundeerde mening hebben gevormd. Met een slappe houding komt zij er J

daarginds niet. Het grote gezin wordt niet bewj,eroolct, alleen om het
fei t, d~~ he~ talrijlc is; het moet een ~oed gezin z~j~~~~~~---

, ~o!:d ~!~J;{be1 ds_b_~_sef,.~~.~~..!.:f;'~~sYE..j.!l---

,c) Na het bovenstaande zal iedere adviseuse be:~ 9ffen, dat ze de raad moet
geven om waar, dat mogelijk is, een retraite voor a.s. emigranten te
volgen.. Inlichtingen hierover zijn steeds-te krijgen bij het secre-
tariaat, Badhuiswe(; 91, 's-C-ravenhage).

d) Als belangrijke papieren dienen medegenomen te worden: geboortebewij~en,
doopbewijzen, trouwboelcje enz.

7) Geesteli jlc~__~~~---

~':'.. Wijzen op de waarde van de geestelijke training, n.l. "LE'.ngzaam maa:r zelcer ..
weten los te malcen van wat ons bindt aan ons directe omgeving en reeds
v66r het vertrek zich inleven in de nieuwe verhoudingen" zegt Drs van
Camp en in een persconferentie November 1953.
Welbewust een persoonlijke verantwoordelijkheid aanvaarden.

Van grote waarde zijn à-e Verdiepingsdagen op de Katholieke vollcshoge- .
,~ school "Ons Erf" te Berg en Dal.

.'"
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a) ~elfstahdig leren oordelen, beslissen en handelcn.Er van te voren.op ing-est;eld zijn, dat alles anders is dan in Hol- .

.land, maar 'andersll betekent niet "slechter".
Neemt U voor Uw critiek op wa~ vreemd is in te slilrken, -en nooit
hardop vergelijkingen te ma1{en ten nadele van het nieuwe land.
Het beruchte Hollandse gekanker is een slecht exportartikel!
Bij deze geestelijke training hoort ook, ~

b) ~ houdingt~g~l1ov~r~l1ders~$~nd~n.
Hiervan is reeds spralce op de boot. Natuurlijk is er niets tegen
It vormen van Katholieke clubjes onder ellcaar, maar sluit anders
den1{el'lden niet bewust van vriendschappelijke omgang uit.
Het is van meer belang, dat U Uvv Katholici tei t toont door UV! levensT
wijze (Later~v-;""cröor In behulpzame, fleurige, gastvrije buur-
vrouw te zijn)dan door hevige discussies over godsdienstverschillen,
vooral als U zich niet volkomenëapabëI-voelt op dit punt! nier
wordt dus nog even benadrukt de grote noodzal(elijkheid van godsdien-stige vorrJirlg. .

Gaarne halen wij hierbij aan wat fl1evrouV-Y v.d.Brug-Rt1hling uit l~lj-
megen schreef: "De Katholielte vrouw zal bij cmigratie ruimer moeten
leren denken cn milder oordelen, dan zé in l~ederland geviend Vias, niet
door verlaging van eigen normen, maar door een groei in begrip en
vooral in.bovennatuurlijke liefde\'

c) Neem U voor Uw huis een gastvrije woning te laten zijn, speciaal
voor vrijgezellen zonder tehuis~

(Vrije "tijdsbesteding is speciaal voor vrijgezellen in de jonge
landen eeh brandend problèem).

Laat van Uw gezin een invloed ten goede op hen uitgaan.
Uw levenshouding is de beste aansporing ter navQlgi~.

d) Heb een ~~e!;_o9~g~_Y2-0~~eniet~Ned~Elandse ~~ en voor het goede
in vreemde gebruiken en levenswijze.
Geen Nederlands eilqndje vormen, maar pas U gehEJel aan I t :lieuwe land;
aan, zonder de grote waarde van Europese cultuur en traditie uit
het oog te verliezen.

"Want als het gezin in het nieuvie land alleen maar tot materi~l ;

welstand komt en er niet het godsdienstig en cultureel peil
belLoudt, dat het in Nederland had, dan is de emigratie niet
ges le.agcl." .

Hiervoor op de hoogte blijven door lectuur uit het vaderlalld.
Prijsstellen op het bezit van boebverl(cn, goedc reproducties.
(De lectuurvoorziening is een taal{ voor het "TJ2uisfront").

e) Heimwee~ Laten de emigranten er zich op voorbereiden dat dit ellen-
ä:îgegeviel hun hoogstvvaarschijnlijk zal besluipen.
Zegt tegen U zelf: liEr is geen weg terugU! IIIk raGt hier door heen
komen".
Vecht er tegen en ga er trots op, dat UV' gezin niets merl(t van deze
strijd in U. Pas als U het overwonnen hebt, mag U er over praten.
Zo helpt U Uw man en kinderen ook over heimwee-gevoelens heen.

f) Tot slot: wijs er de a.s. emigranten op, dat zij zelfs na de beste
voorbereiding nog voor moeilijld1eden komen te staan, waar zij niet.
op gerelcel'ld hadden. Bereid zi jn om alles te aanvaarden, zoals I tol
zich voor zal doen. Optimisme, -In goed humeur en zin voor humor
zullen de emigranten door veel dingen heenhelpen. En als It moet de
tanden op elkaar zetten en er zich verbeten doorheen vechten.Wees'::b-ereid! ! ! .

E/431/A.
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8. Pr~ct~s2he.. we~~ .
.a) Zeerbelangrijlc is het zelf lrunnen l~nippen en naaien.

In de meest e landen is schoolunifol~m verplicht en kleding zeer duur.
Vooral voor kinderen niet te veel kleding meenemen, nog niet zozeer
om het "ui tgroeienll als wel, omdat ze graag gelcleed gaan, zoB,ls het
daar ge\~oonte is. (Plusfours worden in de emigratielap~en niet ge-
dragen).

b.)'De emigranten stellen zich van te voren op de hoogte van voeding en
samenstelling der maaltijden in het nieuwe land.
Bijna overal is hetgewoonte om zelf lcoelc, calce, scones e.d_. te balc-
ken. Wac11t niet met de pogingen tot men daarginds is; de.ar heeft men
~ijn handen vol met al het nieuwe. Zorg, dat U hier al handigheid
in zelfbakl~en gelcregen hebt.

c) Opstellen vane~n bu~.
Samen met Uw man een plan t~verdeling van het imcomen opmaken., Di t op schrift stellen en er U a~ouden I Geregeld U\v lcas bi jhouden.

Begin er hier maar mee, dan gaEt.t ft later vlotter ~s U met vreemde
munten te maken hebt. E~n post is Ilsparenll! I Pas op de beruchte Neder-
landse schraapzucht! .Een post is: bijdragen voor school, kerk en
parochie. In de meeste emigratielanden zijn er geen 5 maar 6 geboden
der I-!.Kerlc.; het zesde betreft het onderhoud van Kerk en priesters.

d) Raad Uw man aan allerlei gereedschap mee te ne:: men, ';lant kleine repa-
raties aan huis moet hij zelf lrunnen doen, dat is tn deeI van zijn
taäi{.Maar voor tn vrouw is het van veel waard.e, dat zij als de man
niet trluis is, zich zelf weet te red. 3n.

e) Neem in de b~gage mee wat kan bijdr~en tot ~ladl~olle~ ~!~~~
het huis, datgene wat er de persoonlijlce noot aangeeft, zoals schilde-
rije'ri, lcleedjes, gordijnen e.d. Ook voor de kinderen, lcnutselmateriaal
pr~"\'ctiscJ"e speelgoed.

f) Neem er goede nota van hetgeen U verteld wordt over de leefwijde inhet nieuwe land., U moet Uw tijd evengoed indelen als Uw geld. U -

moet tijd en aandach.t kunnen reserveren voor de opvoeding van UW
lcinderen. Maruc notities van vlat de adviseuse U '-ieet te vertellen i
over dagindeling, woninginrichting, mogelij~1eid voor het gebruik

.vanàectrische apparaten enz. Eveneens over de aanwezigheid van
scholen~ lcerk, adressen van geestelijken e.d.

g) Gesproken \'iordt over gezondheil,lszorg, hygi~nische toesta11den, drink-
watervoorziening, babyverzorging en E.n.B.O. (zie ft genoemde Dolc-
tersboekje).

~ N.B. Uit het t~al van dit schema is stof te halen voor ..n lezing over

Emigratie-voorbereiding. Ook voor enkele cursusavonden of voordrachten.

.
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I'~ II. ~fdst~!cI!J YO°R:BEREIDI1~GVOOE DE RErS. ."~J:~:;..' a) ~agage. .
.De bagage moet men onderscheiden in 3 soorten.

1. De !,Ylare ~agage.. Deze \'vordt veI'pakt in ldsten (bodem liefst uit 66n
.stulc), of liftvans, die in de ruimen vlorden opgeslagen en die pas

later naar het definitieve nieu\ve adres worden doorgezonden. Deze
moeten dus niets bevatten, wat men op reis of de eerste tijd in het
nieuwe land nodig lcan hebben. Voor Nieuw zeeland b.v. kan het 2

.maanden duren vooraleer dit \'vordt nagezonden.
~Iaalct U vooral van de inhoud van al Uw bagage dus ook van deze kisten
ee;n lijs"!; in durlo. 1 pakt U erbiTin, de andere bewaart U in Uw
handtas bij de andere papieren.

2. De hutlcoffers. Deze kan men vaak bij zich houden, maar worden ook
weleens in ëen apart ruim opgeborgen, men lcan er dan op geregelde
tijden per dag bijkomen. Deze ltoffers dient men dan te voorzien met
een label "wanted on boardI'. practisch zijn in plaats van deze, in
de handel zijnde hutkoffers, houten kisten met een klapdelcsel aan
de voorkant. en voorzien van lf.den, op de maat van de toegestande
afmetingen voor de hut. U kunt deze lcisten dan onder het bed opber-
gen en daar de delcsel aan de voorlcant zit, lcan de kist op zi jn
plaats blijven staan, oolt indien U er iets uit moe"& halen. Bovendien
h~bt U, indien U, emcele van deze ldsten van dezelfde maat op. elkaar
plaatst -voor UW toekomstig huis een laderucast met veel ruimte en
U kunt ze eventueel gebruiken als babytafel. Reist U met een baby
of klein lcind, neemt U dan een looprek of wand e l\vagent je mee voor
aan boord. ~let toestemming moögt U dan het loopre,k gebruilcen.

Een wwldelwagentjeis echter op het dek niet toegestaan, uit
vei ligheidsover\vegingen.

3. De g~~~_p~~d~"~~~~. Gebruilc stevige handltoffers (geen riet) met
liefst extra ri~men. Ret beste is om de dagelijl:s qenodigde kleding

.van man en vrouVI niet samen in een koffer te pakken, maar ieder apart.
Dit voorkomt moeilijldleden aan boord, wanneer men zaalaccomodatie
hee~t. Gaat men naar Nieuw Zeeland, dan dient mcn er rekening mee ter.111den, dat het laatste gedeelte der reis van Australi"é af, soms ge- i

maa~ wordt per vliegtuig, waar men een beperlct gewicht mee mag nemen
(30 lc.g. per persoon.) Hiermede dient men met het pwclcen rekening
te houden. Noodzakelijlc zijn om in die 30 k.g. te paldcen, alle papierel
toiletgerei, verschoni~, jurk, een paar schorten en de werlckleding
voor de man (Manchesterpak, overall, laarzen). Immers het kan hier
2 maanden.. duren voor de rest wordt nagestuurd. Ook aan boord heeft
iedere emigrant recht op een bepa~de hoeveelheid bagage vrij ver-
voer. Oijl teleurstelling te voorlcomen, is het dus zaalc om niet alle
bagage te adresseren op de naam van het hoofd van het gezin, maar
op meerdere gezinsleden.
Aan te raden is om zoveel mogèlijk nieuwe klerent dekens en lakens
mee te nemen. Dit is belr~ngrijker dan meubels.

4. Dehandt~s.als laatste neemt men mee een grote tas met ritssluiting,
welke men steeds bij de hand moet hebben. Hier komt alles in \vat men.
regelmatig nodig kan hebben.
Allereerst een aparate map met de papieren (pas, getuigschriften~
het origineel, maar oolc een in drievoud getikte gelegaliseerde ver-'
taling, de lijsten van de inhoud der bagage enz.) verder, spiegeltje,
kam, borstel, créme, vulpen, potlood., schrijfpapier, geld, foto's,
adresboekje, woordenboekje, lcalender, eau de cologne, aspirine,
een eerste hulp doosje. Ook ,sieraden kan men hierin doen, aan boord
geeft men deze laatste het beste in bevfaring bij de purser. verder
nog naai- en stopgerei, veiligheidsspelden, zalcdoeken (ook papieren),
zeep, handdoelc.Reist men met een baby, dan ook papieren luiers,

..,"
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.talc. zalf, flesjes water en droge biscuits, menthol. poeder tegen
de jeuk. .

~ Bevestig ooIt aan deze tas' een label met naam en toekomstig adres,'
liefst in een leren hulsje om beschadiging te voorkomen.
p~c verder in Uw handbagage speelgoed en boeken voor de jeugd, die
zeer gauw zijn ~i tgekeken op zee. Deru{ ook aan een hand- of breiwerk
voor U zelf.
Tot slot nqgdit: laat de ruimbagage vald{Undig verp~d{en, dit voor-
komt teleurstellingen. Een goede firma weet welk pakmateriaal ge-
oorloofd is (in sommige landen is stroo b.v. verboden!).

~i~ voor de~~s---

Di t is afh~{elijlc van het land vvaar men b.een gaat. voor canada zal
di t warme lcleding dienen te zijn. Gaat men naar Australi~, Zuid-Afrika~
Nieuvv Zeelro~ of Zuid-Amer~ka, dan is voor de jeugd katoenen kleding
aangewezen, dit wast zich gemaklcelijk. Vooral lcr~ukvrije s,toffen
lcomen in aanmerking, daar men ze dan kan uitwas s er. 's-avonds en
zonder strijken de volgende dag weer dragen. Voor kille avonden of
winderige dagen aan boord doet ~en goed een wolle!~ vestje of trui
mee te nemen. Ook aan dekens dient men te deru{en. ~o e meer gemalcke-
lij Ic te bewerIcen lcleding, hoe minder U op reis nooig hebt en hoe ge-
m~~lcelijker met paklcen.

Aan boord zullen we verder nóg de volgende dingen nodig hebben:
wästeil t'je met zeep en ~1'aslcnijpers
droge biscuits voor zeezielcen.
pepermunt,
goede zonnebril, dunne troperudeding, zonne-olie,
Voor niet-wiege-lcinderen: een tuigje, box, potje,
Het lcan koud zi jn aan dek, stop dus delcens zo in de babage dat U
er bij kunt komen dus in de hutlcof~er met de label "wanted on boardi'.
Een peignoir is onmisbaar.
Geef de kinderen aan boord oud goed aan en geef ze in de \varmte
iedere dag een douche, om roodheid en jeuk te voorkomen. ;
De scheepvaartmij weet wellce babyvoeding aan boord gebruikt wordt,
informeert daar -tijdig naar, zodat U Uw lcindje er van tevoren aan
kunt wennen.

Voor de treinreis. die vooral in Canada langdurig is, \"Iordt aaJ1ge-
raden om' 'bij' de handbag':3.ge te verpakIcen: duurzame mondvoorraad, nori t;
gemalen koffie, busjes mellc. In de trein is eten in soffilIlige gevallen
te lcri jgen, ook aan de stations, maax aan te raden is. -Goch een en
ander mee te nemen. Vanwege de duurte.
Dehandbag~e.dient verder alles te bevatten, wat U in het nieuwe
land direct nodig hebt, koffiepot, blikopener. kopjes, lepels, mes-
sen. vorlcen, borden, vim~ D.D.T.-poeder, touw, hamer, spijkers,
~chroeven, punaises, poetsgerei enz.

b) J{et ;!;eY~-Il..~_È_99.!!J:__v2!1-!?-~n~~~~iE"!;'~te!:!s~~p. .

1. De Accomodatie. ., -

De açcomodatie op de emigrantenschepen bestaat hoofdz~celijk uit.
hutten benevens enige slaapzalen.
De hutten zijn ingericbt voor tvvee, drie, vier 3n zes personen.
De bedden in de hutten zijn beneden en bovenbeC:den. In iedere
hut zijn een of meer wastafels met koud $tromend water.
De bedden. zovlel in de hutten als in de slaapzalen zijn volledig
'uitgerust. Badlcamers en douches voor algemeen gebruik zijn in'
voldoende mate a8,n boord aanwezig.
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Voor babies en kleinere kinderen worden er mandwiegen of kinder- .
, ledikantjes beschilcbaar.gesteld. Voorzover geen hutaccomodatie meer

over is, worden echtparen en gezinnnen wat de slaapgelegenheid be-
treft, gescheiden ingedeeld, t.w. dames, meisjes en jongens beneden
8 jaar in dameshutten of damesslaap~alen, terwijl heren, en jongens
van 8 jaar en ouder in herenhutten of in heren-slaapzalen ~vorden
ondergebracht.

2. Gen~esk_~~~~l'..
Op iedere emigrantenboot is een medische staf van dolctor(en) en
verpleegsters aanwezig, welke gratis geneeskundige hulp verleent"
Zonodig maalct een zeer goed ingericht hospitaaltje opname van pa-
ti~nten mogelijk. Spreekuur wordt er iedere dag gehouden.
Geneesmiddelen welke aan boord worden voorgeschreven, ~vorden gratis
verstrekt. Bijzondere geneesmiddelen well<e voorgeschreven zijn door
anderen dan de scheepsgeneesheer, moeten door de passagiers worden
meegebracht.
Dieet-voeding kan aan boord worden verstrekt, dj-t dient echter tijdig
van te voren schriftelijl< te ~vorden aangevraagd bij de !\1aatschappij
onder overlegging van een doktersverlclaring.

3. ~_abyverz;or~i~~-!-
Aan de babyverzorging wordt zeer veel aandacht uesteed. Op de meeste
emigrantenboten is een spciale verpleegster belast met het bereiden
van-de babyvoedinG. De flesjes of papjes e.d. lcan de moeder in de
z.g. babyk~uk~n op bepaalde tijden afhalen.
De meest voorlcomende voedingspreparaten zijn op de boot aa:nwezio.
Heeft de baby echter een bijzondere voeding nodig, dan dient de
moeder v66r het vertrek -onder overlegging van de doktersverklaring-
bij de maatschappij aan te vragen om het bedoelde preparaat op de
boot beschikbaar te stellen.
Aangeraden wordt in alle gevallen, dat de moeders de voorgeschreven
voedingsrecepten voorde babies meenemen. I
Ten gerieve van de moeders met babie.s is op practisch alle emigranten-
boten een luiercentrale. Tegen betaling van een waarborgsom à
f.IO.- ontvangt'men-1O-luiers in bruikleen. worden deze aan het
einde der reis weer ingeleverd, dan on-Gvangt men de waarborgsom
terug, onder aftrek van f.5.- voor huur en wasl<osten.. Voor iedere
niet ingeleverde luier wordt f.l.- berelcend. Te:nrûinste éénrllaal per
dag worden de luiers door de wasserij ingenomen en door andere ver-
vangen.

4.Was- en Strijkinrichtirlg.

Er is gelegenheid om de direct nodige kleding te laten wassen in de
scheepswasserij. Bovendien bestaat er op verschillende emigranten-
boten de gelegenheid om zelf te wassen in daartoe speciaal ingerichte
waslokalen. Daarnaast zijn er volledig ui tgerusi:a strijkl{amers, waë:;,r- .
van de passagiers vrij gebruik kunnen maken. Eit;en strijkijzers
en andere electrische apparaten lrunnen aan boor~ niet \vorden ge-

bruikt. Handdoeken worden door de Maatschappij verstrelct.
Voor zeep moeten de passagiers zelf zorgen. Alhoawel deze wel aan
boord verlcrijgbaar is, is het aan te raden deze mee teJo.nemen.
yerspil geen ov~rt~lli~ water. Bij overmatig gebruik zou dan nèt
drinl(- en waswater gerantsoeneerd moeten worden.

co- .
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Vooral op de langere reizen (Australi~, Nieuw Zeeland) word'G er zeer
veel aandacht besteed aan de verzorging en ontspanning van de ~rindereni
Gedurende de h~le dag van ~ 9 uur tot 7 uur' s-avonds lcurJnen de kin-

\. .deren hun vertier zoeken in de kinderkamer of op het kinaGJ:,dek of':~.. zwembad. De kinderen staan onder leidi.rlc':; van kinde~vel'zo:::-gstGrs e;1 ,

f;~:."..J; 'n sportleider. In de kinderkamer is voldoende speelgoed aanvvezig", , "'
.~;:J-., :( en bestaat er gelegen-heid voor knutselvverlt:"
',; De sportleider is belast met de leîding van sport en spel~

Het kinderdek is goed beveiligd en afgesloten, zodat de ou:iers geen
~; zorg behoeven te hebben VOO1' gevaarlijlt:e klimpartijen.
i: Voor kinderen beneden de twaalf jaar is er j.n de meeste gevalle};)~,l

een speciale kindertafel.
Waar de kinderen iedere dag aan de zorg van de kinderverzor&;sters
zijn toevertrouwd, is het gOGd, wanneer de moeders met hen kerulis-"
mcl{en, waardoor een persoonlijk contact bevorderd woL'dt"

6 .~~~~~_Y...8J..!-_o_~gj ~-~.
Op de enigrantenboot wordt de geestelijl{e ver'i:orgil1g voor de Katho-
lielcen waargenomen door de aalmoezeniero IedE;re morgen bestaê.t er

; gelegenhe'ïd om de R. rlIis bij te \~lOnen $n t s-avonds lt:a.l1 men deelnemen
aan een avondoefening, welke meestal bestaat uit het gez~~erli~jk
bidden van het Rozenhoedje er~ een kort preekj aQ
De aalmoezenier houdt iede:::-~ ds-g spre'::;:\:.:ur. Fiij staa-G kla.ar om de
emigranten in hun moeilijkhe~en en bij hun plannen te helpen en van
advies te dienen. Maalt: als Katholiel{ in ieder ge'lral persoonlijk
kenrJis met de aalmoezenier, zodat bij ook zijn tijdelijke parocro.anen .
spoedig leert kennen. Onders-teun zijn dil<:wi jls zvvare taal{ door lfl"l
gedrag als goed ICatholiek.

7 .~ -Y-<?~~ .

De voeding op de boot is ruimschoots voldoende en goed bereid. per J
dag worden er 3 faaaltijden <?pgediend t.\v. + 8 uu'X' ontbijt, =F 12030
uur lunch, ol:' 7 uur diner. Bovendien wo:::-den er in de morgen (',7l"i j )
lcof;fie en 's-middags nog (vrij) thee verstrel{t. De maaltijden zijn
op Hollandse v/ijze toebereid. Plaats geen opmerkingen, vvann,eer b.et
gerecht onbel{end of anders toebereid is 1 doch past -iJ oo!~ aan in de
eetzaal, en neem alleen goede vormen en gewoonten o'ver.

8 .!3-~.&~~~~~-~.!1--Cl.J.1:.~-~~~~

Behalve tijden, waaraan men gebonden is voor maaltijden, godsdienst-
oefeningen, vervuilen van formali tei te enz. blijveJ:: er :per dag r.og
heel wat uren over, die men zo nuttig en tegelijk aal1genaaxn moe-t
trachten te besteden. Voor de moeders van een groot gezin J_evert dit
niet zo'n probleem op, daar zij in vele gev/i3.11en haar beziglieden v1e1

.heeft met de zorg voor de baby, de kinderen, de W8.S en het bijhouden
,--,'" van het goed. Daar er op de emigrantenboten maar een klas is, mag ...
i:lf:;' iedereen gebruil{ mal{en van de aanwezige conversatiezalen, schrijf-
~~:i':,..:: , zaal, bib,lio-thee!t:, bioscoop, sport en promenadedekken." .Alhoewel de bioscoopvoorstellingen, het stl'ijl<:je voor corJ.cenrt of

dansmuziek] de cabaretvool~.s t~J.lj.ng en wedstrijden qe passagiers /:"yf-
., leiding biedt, treedt toch de verveling op een lange reis op..

)'{,:;. T::racht dit te ondervangen door zelf in groepjes iets te organiscren,ri1,::;~;~:~ 
en hiel'door .de steü1[11i:ng goed te houden.

~:t':i..'::e.. Zorg l.' nl. " ed -, h d 'x 1 l oL ,',cr" ] ";'~"'-""Iî 0'<' rl;"~~i;,:;':,',- er geva- voor an ..Ter t, ec "UU.L ï ~C/\\:: ()l"".'l;':-:...,..r... n-;:,,:;> '-1_-Siif~.\\~t~,t~::. 
valdi teratuur.

.
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~ Bedenk, dat de reis ook teg~lijkertijd nog een voorbereidingstijd is

en maak daarom gebruilc van de Engelse cursussen, die gegeven worden,
oefen in groepjes of door zelfstudie. Door ieder woord dat U stralcs
meer kent, hebt U een streepje voor bij anderen en vvordt de aanpassing
makkelijker.

-~t slotnog_~&.~~
a. -ffoudfiUaan voorschriften van de scheepsleidingt teneinde de dienst

aan boord vlot te doen verlopen. Men denlce b.v. aan rookverbod op
slaapzalen, wegwerpen van sigaretten, vertoe\.~-;n op verboden terreineno

b. Wees ordeli jk op gebruilc van hut en ontspanningszalen. Laat geen rommel
achter, respecteer hierdoor het werk van het personf,-al.

c. Maak geen onredelijk gebruik van alle service die m~n U biedt.
Wees behulpzaam en vriendelijlc t.o.v. Uw medepassagiers, vooral inge- .
val và.}:l b.v. zeeziekte; (jonge meisjes zijn een moeèer van een groot
gezin eens ten dienste enz.)

d. Hygi~ne op lichaG~ en lcleding is op de boot van het grootste belang.
Geregeld baden en douchen is vooral in de warmere gebieden noodzakelijlc~

e. Bewaar voor de reis oude onder- en bovenlcleding, speciaal voor kinderen,
deze lcan op het einde der reis overboord gegooid worden.

f. Merk Uw dagelijks gebruilcsvoorwerpen, zodat U ze bij verlies of uitlenen
altijd lcunt herkennen.

g. Fooien geven is moeilijlc. Indien U de ge~voonten in deze niet kent, raad-
pleeg dan het administratie lcantoor "pursers' office'l.

h.Maak met overleg gebruilc van het boordgeld, zodat U op het einde der
r~eis of bij onvoorziene .omstandigheden niet zonder geld bent.

i. Verwen de ldnderen met, door her. in deze omstamigheden alles toe te
geven of overmatig te laten snoepen. Tracht hen buiten de uren van de i
kinderkamer zelf bezig te houden met spelletjes, leesboelcjes, handwerk-
jes, enz. Bedenlc, dat kinderen in de warmte meer slaap nodig hebben.

j. Oordeel niet te snel Over anderen. In zo'n grote gemeenschap heeft ieder
z'n eigen mening en opvattingen door verschil in opvoeding en ontvlikke-
ling. Tracht Uw eigen stijl te handhaven en laat er een invloed ten
goede van U uitgaan. Hebt U reden tot klachten~ uit deze dan bij de bevoeg-de instantie. -~ ,-

h. Zeeziekte is onaangenaam, maar ongevaarlijk. Tracht in dit geval op de
been te blijven. De beste levenswijze is dan: Enige malen per dag goed
wassen met koud water. Niet rolcen, zoveel mogelijk in de buitenlucht ver-
blijven. Veel vvandelen en nu en dan enig droog voed~el (biscuit, oud
brood enz) ge bruilcen.
Aan boord zijn middelen tegen zeeziekte verkrijgbaar. .
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