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De„Johanvanoidenbameveit"steventnaarzuid-
land en aan boord bevindt zich de honderdduizendste
emigrant uit Nederland naar Australië.
Dat  is  een  nieuw  hoogtepunt  in  onze  na-oorlogse
emigratiepolitiek,  dat  alle  aanleiding  geeft  tot  een
feestefijke  ontvangst  in  het  nieuwe  vaderland.  Onze
ambassadeu, de heer J. H. Lovink, zal dan voor de
tweede keer een honderdduizendste emigrant uit Ne-
derland verwekomen, want in 1954 deed hij dat ook
immers  toen  hij  als  onze  ambassadeur  in  Canada
Koosje Bol kwam begroeten.
Statistisch  gezien  is  de  100 000ste -voor Australië -
een raadsel, dat niet op te lossen is, maar men weet
in ieder geval zeker, dat hij of zij op deze emigranten-
reis meevaart. Het is dus een kwestie van kíezen ge-
worden wie van de  1500 passagiers voor deze bijzon-
dere gelegenheid de gemiddelde Nederlandse emigrant
zou kunnen representeren.
Mevrouw Adri Zevenbergen-Wageveld uit het kleine
plaatsje' Abbenbroek in de omgeving van Rotterdam
viel  de eer te beurt,  daar haar gezin kon gelden  als
een doorsnee emigratie-Íámilie. Zij komt uit de Ener -...
giestad als dochter van een groenten- en fruithande-
laar en haar man, die de zoon van een landbouwer is,
bracht het na ambachtsschool en machinistenopleiding
tot  machinebankwerker.  Tot  aan  zijn  vertrek  uit
Nederland was hij  als  operator in Pemis werkzaam.
Plannen voor emigratie bestonden er al zes jaren ge-
leden,  toen  zij  nog  niet  getrouwd  waren.  Doorver-
schillende omstandigheden kwam het steeds  niet zo-
ver, maar in maart van dit jaar werd de knoop door-
gehakt en meldden zij zich aan bij het arbeidsbueau
van Oud-Beierland.
De  Zevenbergers  zijn  mensen,  die  alles  nuchter  be-
zien.  Zij  zijn bereid  om  alles  aan te  pakken  als  het
moet, hcM;wel hij de toezegging heeft dat hij in Austra-
lië  als   gekwalificeerd   bankwerker  zal  worden  be-
schouwd.
Ongekunsteld  en met een  behoorlijk  mondje  Engels
zal mewouw Adri Zevenbergen als 100 000ste emigrant
fungeren.  Dat  zal  -  ook  voor  haar  man  en  twee
jongens  - een  blijde  dag  zijn,  die  een  zonnig  begin
belooft te worden van een toekomst, waarvan zij  de
beste verwachtingen koestert.
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[emigrant naar Australië

1  Abbehbroek-Perhis   vice   versar
dat  is  voor  Cornelis  Zevenber-
geii (29) twee jaren lang een da-
gelijkse   i.oute  geweest.  Straks
zal  hij de molens in  New Cast[e
(New South Wales)  wel  missen,
maar zijn brommer in ieder ge-
yal  niet.

2  Het  melkmeisje  l<on  zo  vroeg
niet aan de deur komen, of me-
vrouw  Adri   Zevenbergen   (27)
was  al  uit  de  veren.  „Spoel  orr.
die  fles"  was  voor  haar  al  lang
geen leuze  meer, maar  glashel-
dere  realiteit.  Zo'n   huisvrouw
zullen ze missen in Abbenbroek.

3  Als de heldere was van  moeder
aan de lijn gaat, wipt de eenjari-
ge Addo altijd even omhoog om
zijn ogen uit te kijken. Net als de
buurvrouwen,   die   nog   steeds
niet weten hoe mevrouw Zeven-
bergen  haar was altijd zo smet-
teloos wit krijgt.

4  Kees (41/2) was er vol vah, dat zij
op  een  reuze  groot  schip  r]aar
l`et  andere  eind  van  de  wereld
gaah  varen.  Aan  alle  buurjon-
geiis, die het horen wilden, ver-
telde  hij  midden  op  straat  lioe
„linl<" die  emigratie `^rel  is.

5  Huis  of geen  huis  bij  aankomst
in Australië. de nijvere huismoe-
der heeft er in  ieder geval voor
gezorgd,  dat  al   liet  meubilai.
piekíijn  in  de was  en  uitgewre-
ven  in  de  kratten  aan  boord  is
gegaan.

ó  Tot  de   laatste  dag   lieeít   rne-
vrouw  Zevenbergen  haar  plan-
ten  vertroeteld.   Zij   heeft  een
scherp oog voor de kl®ine vret.g-
den van het leven en zal daarom
®ok  in  l`et  nieuw®  land  een  ge-
zellig  thuis  weten  te  scheppen.

70p   de   laaitste   dag   in   AbbeT`-
broek,  met  de  reistas  al  in  de
hand,  nog  één  keer 'n  blik  in de
etalage  van  de  bakker. |a,  wat
snoepjes  voor  de  kinderen,  da{
kan toch geen kwaad.

8  „Nou.  nou!"  zegt  een  van  de
buurvrouwen als zij op het pleiii
achter de N ederlands Hervorm-
de Kerk uit 1630 uit de mond van
mevrouw Zevehbergen het gro-
te nieuws verneemt. „Dat is me
'n gro€e onderneming, zeg!.'

9  0ndernemend  en  vertrouwvol
namen   mevrouw  Adri   Zeven-
bergen -  met  broekebaas Addo
op de arm - eii haar man met de
oudste  benge[  op  liet  Zweedse-
plein  afscheid  van  Abbenbroek.
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