
HET GROOTE GEZIN

I
n de afgeloopen tientallen jaren zijn
heel wat bladen papier gevuld met
vertoogen pro of contra groote ge-
zinnen. De openbare meening koos
nu eens partij voor den eenen, dan

weer voor den anderen kant.
Op het oogenblik zien wij weer een
verschuiving van de publieke opinie in
de richting van „niet te weinig kin-
deren". Men voelt het gemis aan
levensvreugde in het te kleine gezin,
en de nadeelen voor de kinderen zélf
van het één- of twee-kinderenstelsel.
Na de meening, dat men evengoed ge-
lukkig kon zijn zónder kinderen, die
toch alleen maar last veroorzaakten,
kwam de gezonde reactie, waarbij men
ook de lasten van het ouderschap als
vreugden van sublieme soort be-
schouwde.
Leven! Werken! Zich voortplanten!
Dat is de groote roep van onzen tijd,
ontstaan uit de nooden van werkloos-
heid en armoede, waarin men, door
het ontbreken van een menschwaardig
leven en menschwaardig werk, de ver-

antwoording voor meerdere kinderen
niet op zich durfde nemen, en het be-
staan door het ontbreken van deze drie
voorwaarden triestig en doelloos werd.
Wij kunnen pro of contra zijn, het is
nu eenmaal een feit, dat de minst-
bedeelde stand, die der arbeiders, al-
tijd het kinderrijkst is geweest, en
ondanks de ongunstige maatschappe-
lijke omstandigheden heeft menigeen
ze benijd, die propere, groote werk-
mansgezinnen, die wereldjes op zich-
zelf, waarin ieder de verantwoording
voor den ander voelt, en ieder zijn
eigen taak en plaats heeft.
Als zoo'n gezin maar even het hoofd
boven water kan houden, is het een
lust om mee te maken. Sinterklaas,
Kerstmis, verjaardagen, zijn ware fes-
tijnen, niet door de presentjes, maar
door de gemeenschapssfeer.
Heeft U wel eens zoo'n Sinterklaas
meegemaakt? Jan is de oudste, die
verdient al sinds September. Van zijn
zelfverdiende geld wil hij z'n moeder
bedenken, maar met wat?! Samen met

de iets jongere Mien brengt hij een
beerlijken avond in de stad zoek. De
kleine donkere Alie, die een echt bui-
tenbeentje is, heeft voor allemaal een
leuke plagerij bedacht, hoe komt zoo'n
kind op het idee?! Treesje en Lena
hebben in groote geheimzinnigheid een
kussen geborduurd, de steken zitten
hier en daar wat scheef, maar moeder
vindt het toch vast prachtig! Keesje
en Dikkie, de twee kleintjes, gelooven
nog aan Sinterklaas, en zetten iederen
avond onder ernstig commentaar hun
schoen klaar. Stel je voor, dat ze net
wakker worden als je d'r wat inlegt!
En . . . . en. . . . !
Als Vader 's avonds moe van zijn werk
komt, loopt de straat leeg - - het is
haast allemaal zijn kroost, wat daar
speelt: „Dag Paps! Dag Vader! Heb je
wat meegebracht?", want hij werkt op
een kleine dropfabriek, en daar valt
nog wel eens wat af.
Jammer genoeg is menig goed arbei-
dersgezin onherstelbaar door de werk-
loosheid getroffen. Je kan het een man
niet kwalijk nemen, dat hij zijn goede
humeur verliest, als hij al maanden
rondloopt, zonder werk te kunnen
vinden, al de dagen voor hem doelloos
verstrijken, en het eten steeds minder
smakelijk wordt. Evenmin kan je het
moeder de vrouw rekenen, dat ze
steeds minder tegen de moeiten en de
zorgen op kan, dat ze moedeloos den
dag doorzwoegt, en er niet eens meer
om geeft of de kinderen wel knap voor
den dag komen. Maar wat krijgen de
kinderen uit zoo'n gezin méé? Zullen
ze later nog levensvreugde kennen, als
hun jeugd één troostelooze, grijze
misère was?
Goede gezinnen vormen goede men-
schen en een goeden staat. Goede ge-
zinnen moeten er zijn. Maar ze moeten
ook kunnen bestaan! Vader moet werk
hebben, waarmee hij behoorlijk ver-
dient, zoodat Moeder goed voedsel kan
koopen voor haar en de kinderen, en
op zijn tijd eens een nieuw stuk klee-
ren. Vader moet vreugde in zijn werk
kunnen hebben, en het mag hem niet
voor zijn tijd oud maken. Er moet een
ruim, licht en niet te duur huis zijn,
om in te wonen. Kortom, wij moeten
leven in 'n socialistische maatschappij,
voordat wij met ons gezin kunnen
leven, zooals we dat willen.

Velen, die vol moed het leven be-
gonnen, zijn, moegestreden, met deze
verzuchting geëindigd, velen teleurge-
steld in wat ze reeds werkelijkheid
waanden. En toch, om der wille van
onszelf en onze medemenschen, het
moét zoo en het zal zoo.
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De Hanze - - de naam lééft thans nog in de oude
Hanzesteden Hamburg, Bremen en Lübeck — was in
de Middeleeuwen een handelsvereeniging van zeer
groote beteekenis. Hanze beteekende oorspronkelijk
„Gilde", hetgeen in de oudheid een offer- en spijs-
gemeenschap moet hebben beduid. Onder den naam
„Hanze" echter waren de Duitsche kooplieden, die op
het buitenland handel dreven en die ook in het buiten-
land vertoefden, vereenigd. De oorsprong van de
Hanze ligt in den handel op de Oostzeelanden. Het
belangrijkste centrum was hier Visby op Gotland, waar
het eerste gilde van „den gemeenen Duitschen koop-
man" was opgericht. Na Visby kwamen aan de Duit-
sche noordkust verschillende andere handelscentra op.
zooals Lübeck (als één der voornaamsten) en Hamburg.
Na de stichting van Hamburg werd de handel ook uit-
gebreid over de Noordzee.

Het doel van de Hanze

Het doel der Hanze was in het Groot Statuut in 1418
vastgelegd, en was voornamelijk zoo gunstig mogelijke
handelsvoorwaarden voor de kooplieden in de steden,
waar de Duitsche gilden waren opgericht, te verkrijgen,
verder vermindering van invoerrechten en verlichting
der tollen. Zij streefden naar het handelsmonopolie in
Noord- en Oostzee. Tevens sloten de Hanzesteden
onderling verbonden, voor versteviging van hun positie.
Het voornaamste verbond, dat zoo tot stand kwam,
was dat tusschen Hamburg en Lübeck, dat de schakel
vormde tusschen Noordzee en Oostzee: hierdoor kon
de vaak gevaarlijke zeeweg door Skagerrak en Katte-
gat dikwijls vermeden worden. Zoo kwam hiermede
ook voor het eerst een verbinding tot stand met de
Westfaalsche en Wendische steden.

De Hanze steden

De steden, die zich bij de Hanze konden aansluiten,
moesten Duitsche steden zijn. Echter waren bij de
Hanze ook de plaatsen langs de Zuiderzee aangesloten,
zooals Kampen en Harderwijk. Ook Groningen be-
hoorde hiertoe. Verder waren nog steden in Zweden
en aan de Randstaten van de Oostzee aangesloten,
doordat deze overwegend Duitsch waren en reeds naar
hun aard eveneens tot het groote Germaansche Rijk
behoorden.
De voornaamste Hanzekantoren waren gevestigd te
Londen - - het Staalhof - - te Brugge, te Bergen in

• Noorwegen en te Nowgorod in Rusland. In Denemar-
ken en Holland waren geen kantoren. Deze landen
dreven zelf veel handel op het buitenland en waren
groote mededingers van de Hanze.

Hanze twisten

De Hanze had van veel meer beteekenis kunnen zijn
en blijven, indien zij den ruggesteun van den staat had
gehad. Het bleef echter maar een los verbond tusschen
de handelssteden in Noord-Duitschland, op zuiver
economischen grondslag. De macht, die zij gehad heeft,
was dan ook in de eerste plaats te danken aan de
kracht van bloedsverbondenheid der Germaansche
Volken.
Vele oorlogen moesten gevoerd worden tegen de mede-



jjanje
dingers, Denemarken, Holland en ook Engeland, wiens
kooplieden de macht der Hanze slechts ongaarne zagen.
Vooral Denemarken, onder Waldemar Atterdag, be-
dreigde hevig de Hanze. Zweden, Noorwegen, de
Duitsche Orde en verschillende Hanzesteden verbon-
den zich om tegen Waldemar, die in 1360 Visby op
Schotland geheel vernietigd had, te strijden. Eerst na
10 jaar gelukte het de coalitie, die in het begin een
zeer slechte leiding bezat, Denemarken te onderwerpen
en kon de handel om de Oostzee zich weer vrij ont-
wikkelen. Vooral ging die strijd ook om Schonen aan
de zuidkust van Zweden, waar de Hanzesteden een
zeer levendige haringhandel dreven, en daarvoor de
privileges bezaten, zoodat de Denen hier geen aandeel
in konden hebben.

De ondergang

Na den val van Visby werd Lübeck het voornaamste
centrum voor de kooplieden. Hier werden voortaan de
Hanzedagen gehouden, dagen waarop vertegenwoordi-
gers uit bijna alle Hanzesteden kwamen om er hun
belangen te behandelen. Echter werd in den loop der
tijden, toen de handelsstrijd hoe langer hoe feller werd,
toen de Engelschen hun eigen handel gingen drijven en
het Hanzekantoor in Londen gesloten werd, toen Hol-
land zelfstandiger werd en ook Denemarken weer tot
grooteren bloei was gekomen, deze Hanzedag steeds
minder talrijk bezocht en bleven tenslotte alleen de
Hanzesteden Hamburg, Bremen en Lübeck nog over.
De laatste Hanztdag werd gehouden in het jaar 1669,
maar er was slechts weinig van de roemrijke dagen
van weleer overgebleven.

Handelsbetrekkingen

De handel op Noorwegen concentreerde zich om de
stad Bergen, waar het Hanzekantoor was gevestigd.
Van belang was hier de uitvoer van stokvisch. Noor-
wegen was een land, dat zijn behoeften geheel en al
uit het buitenland moest betrekken, dus maakten de
Duitsche kooplieden hiervan gebruik en voerden granen
en het bekende laken uit Brugge in. In de inheemsche
stoffen had de Hanze in Brugge het monopolie ge-
kregen. Hier stond het cultureele leven, naast het
drukke handelsverkeer, op hoog peil. De fijnste goede-
ren werden hier ook verhandeld. De grootste tegen-
stelling hiermede was wel Nowgorod in Rusland, waar
het Hanzekantoor „De Petershof", als een vesting in
de stad lag. Hier kwamen de pelsjagers met hun
huiden en hier werden ook de boschproducten verhan-
deld. Invoerproducten waren hier voornamelijk zout en
laken. De handel op Engeland was aanvankelijk ook
zeer belangrijk, maar er groeide steeds meer strijd met
de Engelsche kooplieden, die zelf den handel in handen
wilden nemen en daarom de privileges van de Hanze
niet erkenden. In 1598 werd de „Staalhof" door
Koningin Elisabeth opgeheven. De handel op het bin-
nenland vanuit de Noord-Duitsche havensteden was
ook zeer belangrijk. Men maakte daarbij gebruik van
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1 De uitbreiding van de Hanze in Noord-,
Midden-, West- en Oosfeuropa. Een over-
zicht uit de 13de—16de eeuw.

2 De „Jezus", een Lübecker viermaster van
700 ton, door koning Hendrik VIII van
Engeland in 1544 aangekocht als voor-
beeld voor den Engelschen vloofbouw.

3 Hanzeaten. Dubbelportret van Bernt Nofke
van Lübeck (p/.m. 1500). De Neder-
duifsche volksaard komt in de koppen
voortreffelijk tot uitdrukking.

4 Voorhuis in koopmanswoning te Stralsund;
de ontvangstruimte voor feestelijke ge-
legenheden.

5 Lakenhal met Belfort te Brugge —• 14de
eeuw.

6 Het oude archief van Lüneburg, in 1521
gebouwd voor hef bewaren van oorkon-
den en acfen.

7 Hildesheim: Beenhouwers-Gildehuis van
1521 en Markffonfein.

8 Zegel van de stad Harderwijk. Rand-
schrift: Sigillum burgensium de Harder-
wich (13de eeuw).

9 Zegel van de stad Groningen. Randschrift:
Sigillum civitafis Groniensis. 14)9.

8
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de natuurlijke waterwegen en zoo hield men ook het
contact met het geheele Germaansche Rijk.

Cultureele teteetenis

Al was de Hanze als handelsvereeniging tenslotte tot
den ondergang gedoemd, de beteekënis hiervan is toch
nog niet geheel verdwenen. Niet alleen op het gebied
van handel was het de bloeitijd van de Duitse steden,
maar ook cultureel stond Duitschland in dien tijd op
een hoog peil, getuige de prachtige Gothische kunst-
werken der Germanen in de steden als Lübeck, Keulen,
Hamburg etc. In Greifswald en Rastock waren zelfs
universiteiten opgericht, die ook door vele buitenlan-
ders bezocht werden. Zo is dus uit dit bloeiende tijd-
perk nog zeer veel blijven voortleven en zal de Hanze-
gedachte ook nimmer geheel kunnen verdwijnen.

G. Sp.

H A N Z E
Er is dezer dagen een merk-
waardig mooi boek versche-
nen over dit fascineerend
onderwerp:

H A N S E
Downingstreet und Deutsch-
lands Lebensraum.

Een boek dat ook perspec-
tieven opent op de koloniale
geschiedenis en toekomst. Als
inleiding tot dit werk, waaruit
we hier enkele van de prach-
tige afbeeldingen weergeven,
plaatsen wij deze bijdrage.
Het boek verscheen bij
.Haude & Spener, te Berlijn
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Een praatje over Wintersport

Wanneer straks voor den Ne*
derlandschen arbeider onder
meer de gelegenheid zal worden
opengesteld deel te nemen aan
een reis naar een of ander
wintersport=centrum, hetgeen
gebeuren zal, zoodra de plan*
nen dienaangaande hun beslag
hebben gekregen, en de om*
standigheden dit toelaten, zul»
len ongetwijfeld velen Uwer
zich afvragen: wat is toch
eigenlijk die door vele men*
schen zoo hoog .geprezen win*
tersport?
Nauwelijks een halve eeuw ge*
leden was het Centraal Euro*
peesche Hooggebergte voor het
wereld*toerisme vrijwel „terra
incognita". Slechts enkele
stoutmoedige bergbeklimmers
waagden zich in dit toenmaals
door toeristen nog niet be*
reisde Hooggebergte, waar de
oorspronkelijke bewoners ge*
tuigden, dat de stem van de
groote wereld nog slechts vaag
tot hen was doorgedrongen.
De verhalen echter van deze
pioniers over de wild roman*
tische dalen en berggroepen,
het landelijke leven van de
schaarsche bevolking, die zij
op hun weg aantroffen, riepen
de liefde voor de bergen wak*
ker. Excursies naar het Hoog*
gebergte kwamen in de mode
en. . . . wanneer Godin Mode
zich eenmaal met iets heeft
ingelaten, volgen gedwee haar
duizenden volgelingen. Zoo
ontstond er langzaam maar
zeker een vrij geregeld toe*
ristenverkeer, evenwel.... m
den zomer!

Want gedurende vele opvol*
gende jaren nog werd men af*
geschrikt door de schijnbaar
troostelooze sneeuwhellingen,
de grillige silhouetten der berg*
reuzen en de onder een dikke
sneeuwvacht bedolven pijn*
bosschen, die men vanuit het
laagland kon aanschouwen.
Men wachtte liever tot het
malsche groen der bergweiden
weer zichtbaar was en het
bronsgroen der pijnbosschen
noodde tot een zomersche
wandeling.
Hoe heel veel anders is het
tegenwoordig! Dank zij de on t*
wikkeling van de sport, de
groote zorg, die men voor z'n
gezondheid aan den dag is gaan
leggen, de prikkel om de oer*
Natuur in al haar grootschheid
te aanschouwen, is het Hoog*
gebergte bij velen geliefd ge*
worden. En zijn roep heeft niet
alleen weerklank gevonden bij
bergbeklimmers, maar ook bij
toeristen en niet alleen in den
zomer, maar vooral ook in den
winter.
Spoedig ook kwam men tot de
wetenschap, dat een verblijf in
de zon en de reine lucht een
waarborg bieden voor het be*
houd en het herstel der ge*
zondheid en energie. Geleerden
als de Duitscher Bunsen had*
den reeds lang aangetoond, dat
de chemische kracht der zonne*
stralen toeneemt, naarmate
men zich op een hooger niveau
bevindt. Geneeskundigen had*
den het bewijs geleverd, dat de
uitstraling van het zonlicht, die
in het gebergte sterker is dan

Foto: P. Hofman Foto: P. Hofman
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in de la'agvlakte, tot resultaat
heeft: een grootere uitwerking
der ultraviolette stralen, waar»
van zulk een geheimzinnige
geneeskracht uitgaat. Zij had»
den aangetoond, dat zelfs bij
volmaakte rust de mensch een
heilzamen invloed ondergaat
van het licht en de warmte van
de dagvorstin, van wat men
dus noemt zonnebaden, vooral
wanneer men deze neemt —
zooals in het gebergte het ge»
val is — in een volmaakt droge
lucht, vrij van stof en onge»
zonde kiemen. Hoeveel te
meer geldt dit niet, wanneer
bij deze zuiver passieve uit»
werking der zonnebaden de
genotvolle inspanning gevoegd
wordt, die met de beoefening
van de wintersport gepaard
gaat. Een krachtiger oxydatie
van het bloed, een daadwerke»
lijker vermindering der ziekte»
kiemen zijn er het spoedige en
dikwijls wonderbaarlijke gevolg
van.
Er zal onder U, lezers, wel nie»
mand zijn, die niet onder den
indruk kwam van een specifiek
Hollandsch landschap —• waar
dan ook —• wanneer er, zooals
men dat noemt, een flink pak
sneeuw gevallen is. Welk een
buitengewoon mooi schouwspel
leveren onder die omstandig»
heden onze oude Amsterdam»
sche grachten niet op en hoe
fraai kan zich het Hollandsche
winterlandschap voordoen in
het Gooi, op de Veluwe, in de
Vechtstreek....
En tracht U zich nu eens een
denkbeeld te vormen, waarde
lezer, welk beeld koning Win»
ter toovert in landen waar de
Natuur een geweldige geologi»
sche omwenteling volbracht,
zooals b.v. in Zwitserland.
Vóór het jaar 1929 kende ik
Zwitserland alleen in den zo»
mer. En als ik aan die jaren
terugdenk krijg ik weer een
helder beeld van de mooie
Zwitsersche dorpjes, in de rus»
tieke dalen, waaromheen zich
in wonderlijke pracht de berg»
reuzen verhieven, hoog. . . . heel
hoog als droegen zij den
hemelkoepel. Ik zie nóg voor
mij de glinsterende meren, de
wilde bergstroomen, de schui»
mende watervallen en nóg hoor
ik het klare geluid van het
vesperklokje en het geklingel
der koeklokken. Toen reeds

vroeg ik mij af welk een in»
druk dit alles in het andere
jaargetijde op mij zou maken,
als de bergstroomen en water»
vallen zouden verstijfd zijn in
den ijzigen greep van den win»
ter, als de bergen en dalen, de
dorpjes en bergweiden be»
vracht zouden zijn met een
smetteloos wit sneeuwtapijt en
de lariksen en dennen tot de
teerste takjes gevangen in een
omhulsel van het fijnste dia»
mantgruis.
Toen kwam het lang verbeide
oogenblik, dat mijn droom
werd verwezenlijkt en ik mij
op een laten Januaridag van
het jaar 1930 in Engelberg te»
midden van de meest indruk»
wekkende reuzen van de Titlis»
groep bevond.
Boven mij de azuurblauwe,
zon»doorgloeide hemel. . . .
Om mij heen de sneeuwbesto»
ven toppen en smetteloos witte
velden, waarop de stralen der
zon terugkaatsten als op mil»
lioenen kleine spiegeltjes.
Niets bewoog zich. Geen enkel
geluid verbrak de serene stilte
der Natuur. Zelfs niet het ge»
fluister van den bergwind.
Het was een stilte, die iets
wakker riep.... geen beklem»
mende stilte.... maar een, die
wondere tonen ontlokte aan de
fragile besnaring van rrtijn diep»
innerlijk, tonen van geluk,
vrede en zielerust.
Onvergetelijk ook en van aan»
doenlijke pracht was 't oogen»
blik van zonsondergang, toen
plots in het westen de hemel
in helderen goudgloed werd
gezet en de bergtoppen zich
kleurden met het zachtste en
teerste rose, om heel, heel
langzaam over té gaan in een
violet, dat al donkerder en
donkerder werd, totdat ten
slotte de winternacht in al
zijn geheimzinnigheid z'n scha»
duwen in het Hooggebergte
spreidde.
Hoe intens heb ik na een ver»
blijf tusschen de Zwitsersche
bergen het legendarisch ge»
worden antwoord van dien
ouden bergbewoner doorvoeld,
die op de vraag: „Zijt ge een
Zwitser?", trots en tegelijk
deemoedig antwoordde: „Oui,
par la Grace de Dieu". (Ja,
door de genade van God!)
Een volgende keer iets over
het eigenlijke wintersportleven.

Foto: A.P.-archief
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Nederlandsche pioniers

in

donker Afrika

De groote vijand van de kolo-
niale opbouw, zoo heeft een
vooraanstaande Duitsche des-
kundige op koloniaal gebied

gezegd, is: de illusie. Hij bedoelde daar-
mee de illusie van de jonge menschen,
dat men in de koloniën minder arbeid,
meer vrijheid en snellen rijkdom zou
vinden. In de koloniën ligt het zwaar-
tepunt van de ontwikkeling van het
maatschappelijk leven, waarvan die-
zelfde jonge menschen deel uitmaken,
echter juist hierin, dat men de beste,
de sterkste, de vooruitstrevendste, de
opofferendste jongelieden noodig heeft
om dit koloniaal gebied tot ontplooiing
te brengen.
Men moet zich niet alleen laten leiden
door het lokkend avontuur, maar men
moet doelbewust weten welke richting
men kiest, indien men meent in de
koloniën waardevollen arbeid te kunnen
verrichten. Onwillekeurig denk ik daar-
bij aan de Latijnsche spreuk „Primum
vivere, deinde filosofare", d.w.z. „eerst
leven, daarna philosopheeren". Want
daarop komt het in de koloniën in de
eerste plaats aan: leven, Doch dan waar-
lijk leven in de ruimere beteekenis dan
men gewoonlijk hieraan hecht. Leven,
dat niet alleen verknocht is met eten
en drinken, maar leven, dat den vollen
mensch opeischt met al zijn energie, al
zijn kracht, al zijn overgave.
Oost-Afrika is bij uitstek het land,
waar de geheimenissen van het don-
kere werelddeel aan den pionier voor-
bijtrekken, zóó, dat hij er wezenlijk
deel van schijnt uit te maken, al blijft

hij de toeschouwer, die de gebeurte-
lijkheden in zijn geest moet verwerken
om zich staande te houden in dit
sprookjesland met zijn prachtige na-
tuur, zijn dieren, zijn bekoring, die
steeds weer naar deze landen, naar
Uganda, naar Kenia, naar Tanganjika
doet terugverlangen. Er is schitterende
zonneschijn, maar ook heerlijke koelte
des nachts in de bergen. Er zijn gou-
den vlakten en welige wouden, meren
en rivieren, wilde beesten. Dit alles
werkt betooverend op den Europeaan
van de lauwe westerstranden.
Nu ja, er is Nairobi, een fraaie stad op
Westersche grondslag, met allerlei ge-
makken uit de groote steden in de be-
schaafde wereld, auto's, agenten, zoo
goed als hotels met stroomend water.
Niettemin is het nog geen 32 jaar ge-
leden, dat er zelfs van deze weelde in
de stad Nairobi geen sprake was. In
deze omgeving is het mogelijk zich in
Zwitserland te wanen, wanneer men
het geluk heeft het Kenia-gebergte te
zien, een honderd kilometer of wat naar
het noorden toe, met een sneeuwdek!
Als tegenstelling is er het plaatsje Voi,
halverwege Nairobi en Mombasa, de
havenplaats aan de Oostkust. In Voi is
het gloeiend heet en de koorts is er, ik
zou haast zeggen, oppermachtig. Maar,
als men vandaar naar het westen reist,
naar Mosji, dat gelegen is aan de zui-
delijke voet van de Kilimandzjaro,
komt men allengs in een prachtig land-
schap, waar buffels en olifanten zeer
talrijk zijn.
Het is Tanganjika, dat een goed be-

bouwd en vruchtbaar land is, Een
Afrika-reiziger, die dit voormalige
Duitsch-Oost-Af rika eens bezocht, ver-
haalt er van hoe hij op een zijner safa-
ri's (tocht door de wildernis met
negers, die als lastdragers meegaan),
„bijna gek van de hevige koorts werd"
en toen, na vele uren zonder water bij
zich te hebben geloopen, bij het berei-
ken van een beek, alle voorzichtigheid
vergat. Hij baadde zich en dronk vol-
op, zelfs zonder te wachten tot het
water was gekookt. „Dit moge overijld
zijn geweest", zoo schrijft hij, „maar
koortsdorst is niet gemakkelijk te be-
dwingen. Mijn tong was zoo hard en
droog als schuurpapier, mijn lippen wa-
ren gesprongen van de hitte, zoowel
van de zon als van de koorts. Alles
aan mij snakte tot krankzinnigwordens
toe naar de tijdelijke verlichting, die
het heldere water beloofde."1)
Tanganjika, dat 942.000 vierkante kilo-
meter groot is (Nederland heeft 33.000
vierk. kilometer landoppervlakte), telt
vijf millioen inwoners, waarvan het
aantal Europeanen op ongeveer 6.000
kan worden geschat. Het aantal inboor-
lingen is over 75 stammen verdeeld,
waarvan de meeste tot de zoogenaam-
de Bantu-negers behooren.
Behalve goud, wordt er in Tanganjika
ook zilver gevonden, diamant (de eer-
ste steen werd gevonden in 1919), lood,
ijzer en zelfs petroleum, soda (in het
Natron-meer), zout, koper, grafiet, as-
best, maar vooral tin. Het is dit laatste
mineraal, alsmede het goud, dat in de
laatste jaren de belangstelling heeft
opgewekt van exploratie-maatschap-
pijen, die zoowel in Tanganjika, als
Kenia en Uganda, trachten tot exploi-
tatie van den bodem te komen. Daar-
toe dienden er allereerst maanden van
onderzoekingsarbeid aan vooraf te
gaan.

Vele Nederlanders hebben bij
dezen arbeid werk gevonden. Ver-
schillende hunner zijn later ook op
eigen initiatief begonnen, waartoe
zij met heel wat primitiever mate-
riaal moesten werken, omdat zij
meerendeels niet kapitaalkrachtig
genoeg waren om kostbare instal-
laties aan te schaffen.

Ik heb één der pioniers gekend. Hij
heeft het romantische land lief gehad
als een tweede vaderland en hij rust
thans in dien zelfden bodem, waarop
hij jarenlang gewerkt heeft, toen het
eigen land hem uitstiet: hij hoorde tot
die schare van honderdduizenden, die

*) Zie: Groot wild in Afrika, door A. R.
Drugmore.
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Foto s: Jan D. Rempt

geen arbeid konden vinden voor hun
grage handen. In het zwarte land van
de schoonheid en de vrijheid, waar
simba, tembo, kifaroe en kiboko
(leeuw, olifant, neushoorn en nijlpaard)
mede-bewoners zijn, heeft hij arbeids-
vreugde gekend. Hij trok door valleien
van donkergroen gras, aanschouwde de
„koortsboomen" van den Ngora-Ngora-
krater, zoowel als de warme bronnen
in Kenia-land. Zebra's en giraffen
stormden in massa's langs hem heen in
het flauwe licht van den dageraad en
hij was de gast van een neger-koning.
Hij voerde een stillen strijd tegen de
luipaarden, die zijn kamp bedreigden.
In dien strijd is hij gebleven, maar de
jaren, die hij van zijn jonge leven in
Afrika's wildernis doorbracht, hebben
tot den schoonsten tijd van zijn aards
bestaan behoord.
„In de jaren, dat ik in Afrika vertoef-
de", zoo vertelde hij mij eens tijdens
een verlof-periode hier te lande, „ge-
beurde het meermalen, dat een neus-
hoorn zich op mijn weg vertoonde.
Dikwijls moest ik des nachts, wanneer
ik met mijn auto in de nabijheid van
een rivier kwam, stoppen voor één of
meer nijlpaarden, die dan door het
lawaai van den motor en het geloei van
de claxon afdropen en in de duisternis
verdwenen. Men behoeft geen onge-
loofwaardig gezicht te trekken, want
nijlpaarden zijn in de wildernis niet zoo
gevaarlijk als het wel lijkt. Zij gaan de
hun onbekende gevaren namelijk veel
liever uit den weg dan dat zij direct
een aanval wagen, hetgeen niet weg-
neemt, dat men terdege op zijn hoede
moet zijn. Leeuwen zijn .brutaler. Eens
waagde zich de koning van de wilder-
nis tot vlak bij mijn hut. Het was mijn
zwarte bediende, die in groote vrees
begon te schreeuwen en lege benzine-
blikken met een stok bewerkte, zoodat
hooren en zien verging. En zie, de
leeuw nam de vlucht... ."

Tot zoover de Nederlandsche pionier.
Men denke niet, dat die leeuwen on-
gevaarlijk zijn. Het zijn echter veelal
de omstandigheden, onder welke zij
verschijnen, die de mate van gevaar
bepalen. Toen omstreeks de wisseling
dezer eeuw de Uganda-spoorweg in het
begin van zijn aanleg was, ten tijde dus
van het begin van de eerste ontsluiting
van het Oost-Afrikaansche koloniale
rijk, werden de arbeiders herhaaldelijk
bedreigd door leeuwen. De hutten
moesten op stellages worden opgetrok-
ken, om zich in veiligheid te stellen.
Het was in Tsavo, aan de spoorlijn die
de havenplaats Mombasa met Nairobi
moest verbinden, dat de leeuwen maan-
denlang deze streek onveilig maakten.

Op zoek naar mineralen in Oosi-Afrika. Op primitieve wijze moe/en de pioniers zich behelpen.
Hier ziet men een Nederlander de eerste boorput aan/eggen om te onderzoeken of de bodem
bijvoorbeeld tin bevat. Voor deze exploratie-arbeid heeft men op zijn minst de hulp noodig van
een honderdtal negers.

Negers in een negerkamp, wachtende op de uitbetaling van loon. Bij grootere ondernemingen
wordt het eten centraal klaar gemaakt. Hef eten maakt dan een deel van het loon uit. Men ziet
de negers hier dan ook voorzien van etenspannen en -borden queue maken. (Opmerking: deze
foto's zijn eigen opnamen en nog nimmer gepubliceerd.)

De periode van de „menschen-eters
van Tsavo" is een tijd geweest van
ontzettende tragedies, waaraan tenslot-
te een eind is gemaakt door den per-
soonlijken moed van kolonel Patterson,
die met doodsverachting acht reuzen-
leeuwen onschadelijk wist te maken.2)
De geheele geschiedenis van het Oost-
Afrikaansche koloniale rijk is trouwens
de moeite waard om nader onder de

loupe te nemen. In het vorige artikel
heb ik er reeds het een en ander over
meegedeeld.3) Over de persoonlijke er-
varingen van een Nederlandschen pio-
nier maakte ik hierboven reeds gewag.
Wat hij daar zag en aanschouwde, is
waard aan de vergetelheid te worden
ontrukt. In een volgend artikel zullen
wij hopelijk gelegenheid hebben er iets
meer van te vertellen.

-) Zie: The man-eaters of Tsavo, door
J. H. Patterson.

:') Zie ook Die Gründung von Deutsch;
Ostafrika, door Carl Peters.
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DE ARBEIDER EN ZIJN DIEREN
Met fokken hiervan Kan van groot belang zijn voor de

volkshuishoudihg

Vooral op het platteland is het aantal menschen, dat kippen of konijnen houdt
zeer groot. Voor een groot gedeelte doet men dit uit liefhebberij of tijdverdrijf,
's Morgens is een versch eitje van eiyVn kippen niet te versmaden, terwijl een
goed toebereid konijnenboutje op z'n tijd — vooral, als het zoo tegen Kerstmis
loopt! - - een ware lekkernij is, althans voor de liefhebbers. Toch zijn deze
particulieren, die zich in vrije uurtjes bezig houden met de teelt van deze beesten
zich slechts zelden bewust, dat dit, uit het oogpunt van volkshuishouding bezien,
zeer belangrijk kan worden! Het fokken van konijnen en kippen kost vrijwel
niets, en . . . . men heeft er plezier van! Dit zijn voor onze klein-fokkers wel de
voornaamste beweegredenen, om deze liefhebberij voort te zetten. Doch dat
men, bij een 'goede organisatie van het geheel resultaten kan bereiken, welke
voor het belang kunnen zijn van het gehèèle volk, blijkt thans wel overduidelijk
bij onze Oosterburen!

D
at het niet zoo gemakke-
lijk is, om in de practijk
een land zoo maar, een,
twee, drie uit te hongeren,
ondervindt thans Enge-
land. Reeds jaren vóór het

uitbreken van dezen oorlog zijn de
Duitschers zich meer en meer toe gaan
leggen op het fokken van kippen, ko-
nijnen e.d., terwijl de bijenteelt er
eveneens zeer belangrijk is. Van
regeeringswege werd den particulieren
fokkers wetenschappelijke voorlichting
verstrekt, waardoor het mogelijk was,
flinke resultaten te bereiken. Men deed
dit uit een zuiver practische overwe-
ging. Indien later, in oorlogstijd, name-
lijk de nood aan den man kwam, zou
men een beroep kunnen doen op deze
fokkers, die er dan op hun beurt veel
toe bij zouden kunnen dragen, de voed-
selvoorziening van het volk te ver-
gemakkelijken. En thans speelt de
fokkerij-op-kleine-schaal een niet te
onderschatten rol bij de voedselvoor
/iening van het Duitsche volk.

Vooral in de laatste jaren is het aan-
tal der Duitsche fokkers van konijnen
en kippen belangrijk toegenomen, even-
als dit het geval was in de jaren 1914
—1918, toen men in Duitschland, dat
toen lang niet zoo goed voorbereid
was als thans, plotseling geplaatst werd
tegenover het moeilijke probleem der
voedselvoorziening. In die jaren steeg
het aantal fokkonijnen met niet min-
der dan 11.5 millioen stuks, en wel van
2.5 millioen tot 14 millioen! Hieruit is
gemakkelijk af te leiden, dat (en wel
bijzonder in moeilijke tijden) deze
fokkerij méér is dan'louter liefhebberij
of tijdverdrijf. Deze les heeft men ter
harte genomen, en enkele jaren na de
„vrede" is men in Duitschland begon-
nen, de kleine fokkerij te organiseeren.
waarbij de voorlichting op dit gebied
van regeeringswege van zeer groote
invloed was op de resultaten. Een par-
ticulier immers, die in verreweg de
meeste gevallen niet weet, welke b.v.
de meest doeltreffende voedingsstoffen
zijn voor zijn konijnen, tracht zoo

goed, of zoo kwaad als het gaat te
,,schipperen" met de middelen, waar-
over hij de beschikking heeft. Het is
echter duidelijk, dat de resultaten dan
echter nimmer zoo groot zullen kun-
nen zijn, als wanneer men hem op zijn
fouten wijst, en hem tevens met raad
en daad ter zijde staat.
De moeite, welke de regeeringsinstan-
ties zich getroosten, om de kleine fok-
kers behulpzaam te zijn, blijven in
Duitschland dan ook niet zonder ge-
volg. Zeer talrijk zijn momenteel de
menschen, die hier kippen of konijnen
houden. In 't geheel worden hier mo-
menteel zelfs meer dan 100 millioen(!)
kippen gefokt, en alleen hierdoor is
het mogelijk, dat Duitschland lang niet
zoo afhankelijk is van den invoer van
buitenlandsche eieren, als voorheen.
Ook wordt op deze wijze uit het eigen
land een zeer groot kwantum vleesch
verkregen, hetgeen voor de voedsel-
voorziening vUn een volk in oorlogstijd
van veel beteekenis is. Bovendien is
het vleesch van konijnen en kippen
zeer smakelijk, zoodat het al te mal
zou zijn, hier botweg van een „surro-
gaat" te spreken; het tegendeel is
waar! Dank zij de reeds genoemde
voorlichting, kon tevens de eieren-
productie in Duitschland belangrijk op-
gevoerd worden. Stimuleerend voor
het fokken van kippen en konijnen
is vooral het feit, dat deze dieren ge-
voederd kunnen worden - - en met
succes! met die stoffen, welke
anders in 't geheel niet meer gebruikt
werden, en in de meeste gevallen naar
de vuilnisbelt verhuisden. Het Duit-
sche Rijksbureau van Voedselvoor-
ziening tracht het fokken van konijnen
en kippen zooveel mogelijk aan te
moedigen, en spaart kosten noch
moeite, om de menschen, die zich hier-
mede bezig houden, behulpzaam te
zijn. Uit een en ander blijkt, dat uit
iets, dat aanvankelijk een „aardig lief-
hebberijtje" werd genoemd, een orga-
nisatie kan ontstaan, welke het ge-
heele volk van nut is.
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De teelt van bijen is zeer belangrijk, en brengt
jaarlijks — ook weer bij een goede organisa-
tie —• een groote hoeveelheid honing op.

Het kleinste dochtertje mag helpen, de konijntjes
te voederen en nieuwsgierig kijken de beestjes
toe, hoe zus dat klaar zal spelen,

De kuikentjes hebben doorloopend honger, en
lusten wel op ieder uur van den dag voer. De
vrouw des huizes ontfermt zich graag over
deze diertjes.

Vol verbazing kijken de kinderen toe, hoe de
konijntjes snuffelend rondloopen, op zoek naar
iets eetbaars.

5 Het houden van kippen is in Duitschland zeer
populair. In tal van tuinen heeft men hokken en
rennen getimmerd, waarin de kippen bedrijvig
heen en weer loopen.

6 Veel konijnenfokkers hebben een voorliefde voor
angora-hazen. Deze hazen zijn dan ook zeer
mooi, terwijl later het vel aardig wat kan op-
leveren.

7 Deze angora-haas had er „principieele" bezwa-
ren tegen, gefotografeerd te worden. Nochtans
zag de fotograaf kans, hem net nog even te
„nemen".

«* Een Berlijnsche dame toont vol trots twee harer
angora-hazen, die ze zorgvuldig opgekweekl
heeft.

lederen dag worden de haasjes geborsteld. Of
de tanden ook gepoetst worden, weten we
niet. . . .

Foto's : Orbis-Photo 283



Een gevaarlijk beroep

Het
Butantan
Instituut

te Brazilië

Moeder Natuur heeft ons landje
maar armzalig bedeeld met slan-
gen, maar daar zijn we haar zeer
dankbaar voor! 't Is hier alleen
de adder, die bij ons op de zwarte
lijst staat, omdat ze in een over-
moedige bui wel eens buiten haar
boekje gaat. Het is begrijpelijk,
dat men in die landen, waar cfe
slangen — en we denken meer
speciaal aan de giftslangen — veel;
vuldig voorkomen, al het moge-
lijke in het werk stelt, de betref-
fende gevaarlijke slangen uit te
roeien, of (uiteraard brengt dit
„uitroeien" zeer vele moeilijk-
heden met zich mede, en is prac-
tisch onmogelijk) stelt men se
rums samen, die de slachtoffers
van een slangenbeet kunnen red-
den van den anders onherroepe-
lijk intredenden dood.



H
et verraderlijke van de gift*
slangen is wel dit, dat men
ze uiterlijk niet kan onder-
scheiden van de „gewone"
— niet vergiftige — slan-
gen. Zooals bekend, be-

schikt de giftslang over een z.g. gift-
klier, die op het juiste moment dit
gevaarlijke goedje via de tanden in
het lichaam van slachtoffer of prooi
overbrengt. Dergelijke beten kunnen
een geheel verschillende uitwerking
hebben. Soms brengen ze een verlam-
ming te weeg in de zenuwcentra, waar-
na het slachtoffer dus volkomen hulpe-
loos is, terwijl andere beten weer
onmiddellijk de intrede van den dood
tengevolge hebben (als de Afrikaan-
sche Pofadder een paard bijt, is de
viervoeter er binnen twee uur ge-
weest ). Volgens een ruwe schat-
ting sterven er van het aantal men-
schen, dat door giftslangen gebeten
wordt, ongeveer 25%, doch er zijn ook
streken, waar dit percentage meer dan
50 bedraagtl Bij voorbeeld de Brilslang
- en dit is wel een van de gevaarlijk-

ste giftslangen — maakt jaarlijks dui-
zenden slachtoffers onder de inboor-
lingen van Engelsch Indië, terwijl de
Reuzen Hoedslang, een „beestje" met
een lengte van meer dan vier meter,
in een zeer slecht blaadje staat bij de
inlanders van Engelsch Indië, Siam en
Malakka.
Er zijn giftslangen, die er (helaas) met
succes een speciale tactiek op na hou-
den. Zoo kan de Egyptische Brilslang
het gift uitspuwen, en dan wel liefst
naar de oogen van den tegenstander,
die hier wel niet aan sterft, doch
eenigen tijd volkomen verblind is, het-
geen dan practisch op hetzelfde neer-
komt. ...
Men zegt wel eens, dat vergiftige slan-
gen eerst dan bijten, als men ze
opjaagt. Dat moge dan het geval zijn
bij vele soorten, de z.g. Boschmeester
in Amerika is voortdurend bijtlustig!
Ze verschuilt zich bij voorkeur in de
suikerplantages, en wacht dan geduldig
op de ratten, die daar naar toe plegen
te komen. Heeft echter een vreedzame
plantageknecht het ongeluk, langs de
plek te loopen, waar de slang zich ver-
dekt heeft opgesteld, dan aarzelt het
beest geen oogenblik, doch gaat onmid-
dellijk tot den aanval over.
Reeds lang geleden organiseerden de
inboorlingen drijf j achten op deze ge-
vaarlijke slangen, met het doel, hen te
vangen en te dooden, een zeer tijd-
roovend, en hoogst gevaarlijk werkje,
dat niet de gewenschte resultaten af-
wierp. Later begrepen de doctoren, dat
hier voor hen de taak was weggelegd,

de door vergiftige slangen aangevallen
en verwonde menschen, met de kennis
omtrent de samenstelling van giften en
tegengiften bij te staan. In vele landen
verrezen instituten, waar men na reek-
sen van scheikundige experimenten die
serums samenstelde, waarmee men in
staat was, menschenlevens te redden
Een zeer bekend instituut op dit gebied
bevindt zich te Butantan, in de onmid*
dellijke omgeving van Sao Paulo, in
Brazilië. Voortdurend zijn hier schei-
kundigen en medici bezig, tegengiften
samen te stellen, niet alleen tegen de
beten van giftslangen, doch ook tegen

die van de gevaarlijke Vogelspin.
En dat het mooie werk van dit Insti-

tuut in Amerika algemeen gewaardeerd
wordt, zal men kunnen begrijpen, als
men weet, dat reeds zeer vele men*
schen, dank zij de hier samengestelde
serums, het leven gered kon worden.
Uiteraard blijft het voor de beambten,
aan dit instituut verbonden, een uiterst
gevaarlijk werk, dagelijks met die ver-
giftige slangen om te moeten gaan,
doch door het jarenlange werk hebben
zij er handigheid in gekregen, en laten
zij zich niet zoo gemakkelijk ver-
schalken!

1 Hier ziet men twee Waterslangen, die in het
Butantan Instituut gekweekt worden, ten einde er
later experimenten mede te kunnen nemen.

"J 2 Ook de inlanders hebben middeltjes tegen de
vergiftige beten uitgedacht. Zij stoppen de ge-
vaarlijke slang met huid en haar in een met
alcohol gevulde flesch. In z'n doodsangst spuwt
nu de slang a\ het gift uit, dat zich aldus met
de alcohol vermengt. Deze samenstelling van
alcohol en slangenvergift vormt in vele gevallen
een uitstekend middel tegen slangenbeten!

3 Bijna dagelijks arriveeren op het Instituut kisten,
waarin vergiftige slangen zijn opgesloten. Men
neemt deze slangen het gift af, terwijl men den
afzenders als tegenprestatie tegengift doet ioe-
komen.

4 Een kiekje van het Instituut te Butantan.

5 Een der employé's van het Instituut is bezig een
slang het gift af te nemen. Men lette er op, hoe
hij het beest achter den kop vasthoudt. Hier-
door is het de slang onmogelijk, zich tegen de
behandeling te kunnen verzetten.

6 Keurig netjes in kistjes verpakt, worden de
diverse serums naar alle deelen der wereld ver-
zonden. Dank zij dit uitgebreide werk kon men
het leven van reeds vele menschen redden!

7 De employé's zijn niet voor een klein geruchtje
vervaard! De slang wordt bij de staart beetge-
pakt, is nu geheel hulpeloos, en stelt woedend
pogingen in het werk, zich van zijn belager te

8 ontdoen.

8 Zoo juist heeft men een slang gevild. Zooals
men weet, vertegenwoordigen de slangenhuiden
een vrij groote waarde. Men vervaardigt er o.m.
luxe voorwerpen van. (Foto's: Orbis Photo)
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Vakbekwame schoenmakers aan den arbeid

D oor alle eeuwen heen is de voetbeklee»
ding èèn der belangrijkste vraagstuk*
ken geweest in het raam van de prac*
tische uitrusting van den rnensch. En
hoeveel verscheidenheid bestaat er

niet op dit gebied! Kijkt u alleen maar eens rond
in uw eigen omgeving: de sandalen van uw zoon,
die alle ernstige vermaningen van De Bildt in de.
wind sloeg, en ging kampeeren, en. ... de schoen^
tjes van uw oudste dochter, met de werkelijk be*
angstigend hooge hakjes, die ze aantrekt, als ze
's avonds gaat dansen (en den volgenden morgen
met een pijnlijk vertrokken gezicht door uw huis
waart). Dat zit 'm dan in de schoenen, al wil ze dat
natuurlijk niet toegeven!



1 Enkele ridderschoenen, dateerend uit de
12e eeuw.

2 Een opvallend contrast: Een klein, elegant
modelletje van Lilian Harvey.... en een
schoen van den bekenden clown Joe Jackson,
die in het bezit schijnt te zijn van „jubel-
teenen"....

3 En dit zijn enkele modellen van schoenen
van de danseres Pawlona. Deze wereld-
beroemde danseres was niet gauw tevreden.
Ze droeg namelijk om den anderen dag een
paar andere balletschoenen.

4 „De schoen is de ziel van den tapdanser".
Met deze schoenen kunnen goed geoefende
topdansers dikwijls fantastische resultaten
bereiken.

5 Een groepje vaklieden, bezig met het ver-
vaardigen van balletschoenen.

6 Het model der schoenen, welke bij histo-
rische tooneelstukken worden gebruikt, wordt
aan de hand van oude teekeningen be-
studeerd.

7 En hier zijn een aantal sandalen, zooals de
Grieken en Romeinen ze droegen. De
schoenen op deze foto werden eveneens
volgens oude gegevens vervaardigd.

(Foto's: Orbis Photo)

^ m

k*
ie*
ïn
er
id
>n,
de
n*
ie*
ze
en
lis
at

Was vele jaren geleden de voetbekleeding vooral
een practisch vraagstuk, den laatsten tijd spreekt
de mode niet alleen „een woordje", neen, heele
volzinnen mee! Nu eens moeten de hakken een
paar centimeter hooger, dn dan weer lager zijn.
Schoenen met veters, schoenen met een gesp, neen,
zegt de almachtige mode drie maanden later, de
schoenen zijn geheel open!
Ondanks de vele fabrieken, die de schoenen aan*
den*loopenden band vervaardigen, is ook nog de
„ouderwetsche" schoenmaker met zijn leest en zijn
lederen schootsvel nog in eere, want goede vak*
menschen kunnen op dit gebied nu eenmaal niet
gemist worden, en, wil men voldoen aan de hooge
eischen, welke het publiek stelt, dan zijn goed
geschoolde schoenmakers onmisbaar!
Adam en Eva waren de eersten, die geplaatst wer*
den tegenover het probleem van de voetbeklee*
ding, en hiervan kunt u rustig overtuigd zijn: wij
zijn niet de laatsten!!
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