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uiving van het weg- naar het waterverkeer
groote kans. Daarenboven kwam nog,
dat de meeste groote schepen door de
regeering gevorderd waren voor graan*
vervoer en tijdelijke bewaarplaats, zoo*
dat weldra ieder schip bedrijfsklaar ge*
maakt werd. Zoo verdween het beeld
der opgelegde schepen uit onze Neder*
landsche havens en schalt de roep van
den schipper weer over het wijde
water. Zijn schip kan thans weer ren*
dabei worden. Noodzakelijke herstel*
lingen kan hij weer laten uitvoeren,
zoodat ook op de scheepswerven en
andere nevenbedrijven weer werk vol*
doende is.
We hebben dezer dagen een kijkje ge*
nomen in en rondom Amsterdam, waar
de binnenvaart thans zeer intensief be=
oefend wordt. Op alle kaden trof ons
het beeld van bedrijvigheid en ruste*
loosheid. Den geheelen dag gaat het
lossen en laden door. Flinke schippers
en schippersknechts kennen hun werk
en zorgen, dat alle kisten en balen zoo
economisch mogelijk in de ruimen en
aan het dek worden „gestouwd". Een
dekschuit vooral moet goed geladen
worden, anders krijgt het schip slagzij,
met alle gevolgen van dien. De goede*
ren, die de binnenvaart thans te ver*
voeren heeft, zijn van zeer uiteenloo*
penden aard.
Het schippersleven is mooi, maar
zwaar.... Het is den geheelen dag
hard werken en een tijd van ophouden
bestaat er practisch niet. Is het schip
eenmaal geladen, dan begint de reis.
Er is dan van alles te doen om het
schip v.oor wat betreft zijn tuigage ge*
heel klaar te maken. En dan nog de
machine, die op zijn tijd nagekeken
moet worden.
Ook tijdens de reis heeft de schipper
volop werk. Daartegenover staan ech*
ter weer andere, meer prettige, dingen
en dat is het vrije buitenleven b.v. De
schipper is een vrij mensch, die niet
gebonden kan en wil zijn aan conven*
ties. Hij is het type van den ronden

Hollander, een echte man van het
water!
Ook het binnenscheepvaartbedrijf heeft
zijn moeilijkheden gehad en deze tijden
liggen nog versch in het geheugen. De
armoede is ook bij de schippers bin*
nengedrongen en heeft daar het vroo*
lijke lied doen verstommen tot een
weeklacht, die gerechtvaardigd was. De
schipper is verdreven geweest van het
water, zijn schip heeft jaren aan de
kade gelegen zonder emplooi.
Maar nu, nu de schepen weer lustig
kunnen varen over onze wijde wateren,
leeft de schipper weer op en bij de
sluizen kan men zijn kwinkslag weer
hooren. Waarlijk, er zit weer vaart in
het binnenscheepvaartbedrijf. Overal
waar men thans komt in waterrijke
streken, hoort men het „dokkeren" der
motoruitlaten, die felle, venijnige rook*
wolkjes uitblazen.
Zooals het thans is, behoort het immer
te zijn. Geen opgelegde schepen en kla*
gende schippers. Hij is er de man niet
naar om te klagen, maar wanneer het
gezin achteruitgaat, het schip aan den
wal ligt, dan komt de stille klacht.
De verwachtingen voor de toekomst
der binnenscheepvaart zijn alleszins
gunstig, zoodat in geen geval van een
tijdelijke opleving gesproken kan wor*
den.
Voorts ligt het in de lijn der verwachtingen, dat het scheepvaartverkeer op
den Rijn door een steeds toenemend
handelsverkeer met Duitschland nog
veel grootere afmetingen dan voorheen
zal aannemen, met als logisch gevolg,
dat de haven van Rotterdam ook op
het gebied van de binnenvaart nog
voor onbegrensde mogelijkheden zal
komen te staan.
De vooruitzichten in de binnenscheep*
vaart zijn dus alleszins hoopgevend,
daaraan nog gevoegd een algemeen
streven tot verlaging der lasten van
het bedrijf. Wij denken b.v. aan een
vermindering, c.q. opheffing der brug*
gengelden! Dan is er voor den schip*
per al zéér veel gewonnen.

Foto's: A.P.-archlef
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n de laatste eeuwen heeft het
Britsche Imperium zich verrijkt
met talrijke waardevolle overzeesche gebieden, hetgeen mede
oorzaak was van het feit, dat
het nationale inkomen van
Engeland tot een ongekende hoogte
steeg. Wanneer men evenwel let op
de slechte economische positie van
het werkende deel der Engelsche be=
volking, het groote aantal werkloozen
en armen, dan vraagt men zich onwillekeurig af, hoe dit bij zoo'n enorm
nationaal inkomen mogelijk is. Bij nader
onderzoek blijkt, dat zoowel de onder*
nemers als de staat hiervoor verantwoordelijk moeten worden gesteld,
daar beiden een gebrek aan sociaal
gevoel blijken te bezitten. Allereerst
treft hier den ondernemer schuld, indien hij nalaat de sociale belangen van
zijn arbeiders te behartigen, maar dit
brengt dan tevens met zich mee, dat
de staat in dergelijke gevallen niet mag
aarzelen den werkgever aan zijn eere;
plicht jegens de arbeiders te herinneren. In Engeland ontbreekt het evenwel aan doeltreffende wettelijke sociale
maatregelen, die waarborgen, dat de
arbeider zijn rechtmatig deel van het
nationale inkomen ontvangt.
Lloyd George schreef in het voorwoord van zijn in 1914 verschenen
werk: „Hoofdzakelijk bestond de En-gelsche wetgeving uit een reeks VOOTloopige maatregelen. Eenige hiervan
bleken geschikt voor het doel van het
oogenblik, van andere kan evenwel
slechts gezegd worden, dat ze goed
bedoeld, maar in principe hopeloos
slecht waren; maar alle of bijna alle
waren ontoereikend, daar het slechts
lapmiddelen waren en anders niet.
Vroeger hebben wij getracht diepgewortelde sociale wantoestanden met
huismiddelen te genezen. Ik heb dikwijls de gelegenheid gehad te bekennen
hoezeer niet alleen mijn eigen vaderland, maar de geheele wereld Duitsch*
land dank verschuldigd is voor den
rnoed, waarmede het reeds een men*
schenleeftijd geleden een destijds
nieuw en woest gebied betrad."
Dat de klacht van Lloyd George in
1914 niet een tijdelijk verschijnsel betreft, maar een nationale karakterfout,
bewijst het feit, dat sinds 1914 de
Engelsche regeering haar tweeslachtige
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sociale politiek
houding ten aanzien van de sociale
vraagstukken nog steeds niet heeft
laten varen en dat ook de ondernemers
niet geneigd zijn de abnormale hooge
dividenden te normaliseeren en de
levensomstandigheden der arbeiders te
verbeteren. Bekende Lloyd George in
1914 reeds, dat Engeland ten aanzien
van sociale maatregelen ver bij Duitsctu
land ten achter stond, zoo is deze
achterstand in den loop der jaren
steeds grooter geworden, vooral sinds
1933. Sedert dit jaar heeft Duitschland
onafgebroken en in steeds stijgende
mate voortgebouwd aan een complex
van sociale maatregelen, dat den arbeider de plaats geeft en verzekert,
waarop hij recht heeft. Anderzijds

groeide ook bij de werkgevers het
besef van hun moreele verplichtingen
tegenover hun personeel en volgden
zij het goede voorbeeld van den staat,
waardoor een vruchtbare samenwer=
king op sociaal gebied kon worden
bereikt. De wet schrijft in Duitschland
voor, een bepaald bedrag van den
winst te storten in een fonds voor de
arbeiders, daarnaast reserveerden de
ondernemers
• geheel vrijwillig
een extra toelage voor dit fonds. Meer
nog dan woorden spreken hier cijfers.
Onderstaande voorbeelden uit de automobielindustrie en aanverwante bedrijven geven een duidelijk beeld van hetgeen op sociaal gebied in Duitschland
tot stand is gebracht.
Netto=winst

Verplichte

Vrijwillige

storting

storting

R.M.

R.M.

R.M.

Opel A.G
Adler-Werke
B.M.W
Auto Union
Daimler-Benz
Robert Bosch
Zahnradfabrik Friedrichshafen

13.700.000
1.190.000
1.360.000
1.880.000
2.520.000
5.600.000
290.787

5,600.000

Deze getallen zijn over het jaar 1938.
De dividenden, welke worden uitgekeerd, bewegen zich zoowel voor de
automobielindustrie, als voor de aanverwante bedrijven tusschen 4 % en
8%.
Een schrille tegenstelling met deze
cijfers vormen de dividenden, die in

de Engelsche automobielindustrie en de
nevenbedrijven werden uitgekeerd. De
cijfers die hierop betrekking hebben,
zijn ontleend aan het Engelsche vakblad „The Commercial Motor" (C.M.)
en betreffen het boekjaar, vooraf,
gaande aan de datum van het blad.

Leylands Motors Ltd
Super Oil Seals and Caskets Ltd
L. Gardner & Sons Ltd
Vauxhall Motors Ltd
Denis Brothers Ltd
Skefko Ball Bearing Co. Ltd
Austin Motor Corp. Ltd

Dividend
It

„
5J

ft

.

,,

5.000.000
1.000.000
1.440.000
4.200.000
3.500.000
7.460.000
9.130.000
5.400.000
5.400.000
738.846
484.667

25%
40%
100°/o
20%
100%
30%
20 &25%

C.M.
C.M.
C.M.
C.M.
C.M.
C.M.
C.M.

14— 1—1938
21— 1—1938
25— 2—1938
24— 3—1938
2—12—1938
7— 4—1939
7—10—1938

T.B.C-b e strijding en arbeidersbeweging
Jan van Zutpheris pioniersarbeid

Engelsche

Een leven in dienst van de lijdende menschheid

cijfers
zeggen méér dan
woorden

Dank zij het vele werk, dat op het gebied der T.B.C.-bestrijding werd
verricht -- en we denken dan in de allereerste plaats aan de arbeidersorganisaties — daalde in ons land de sterfte aan deze ziekte per 10.000
inwoners van 16 in 1908 tot minder dan 5 in 1938!

i
Van vrijwillige sociale stortingen is in
deze getallen geen sprake. Deze be*
hooren in Engeland slechts tot de
hooge uitzonderingen. Zoo behaalde de
Albion Motors Ltd. een winst van
184.594 P.St, waarvan 12.5% dividend
werd uitgekeerd; trots wordt in het
jaarverslag melding gemaakt van een
storting van 5000 P.St. (nog geen 3%)
in het weldadigheidsfonds (Commer*
cial Motor d.d. 22—4—1928).
De Jonas Woodhead & Sons Ltd. be=
haalde een ^vinst van 39.238 P. St. Behalve, dat een dividend van 10% werd
uitgekeerd, werd 2500 P. St. (nog geen
7%) in het pensioenfonds gestort
(Commercial Motor d.d. 2—12—1938).
Uit deze cijfers blijkt, dat ondanks de
geweldige financieele kracht der En*
gelsche maatschappijen slechts spora*
disch en dan nog in zeer geringe mate,
aan sociale verplichtingen wordt ge*
dacht. In vergelijking met de Duitsche
cijfers worden de Engelsche getallen
een bitter verwijt aan het adres der
Engelsche industrieelen, die wel 100%
dividend uitkeeren, maar zich om de
arbeiders niet bekommeren.
Wanneer alleen maar gewezen wordt
op het feit, dat in vele gevallen in
Duitschland de vrijwillige sociale storting al meer dan de netto*winst be=
draagt, dan is verder commentaar ge-heel overbodig. Het kan niet ontkend
worden, dat Duitschland op het gebied
der sociale zorg alle andere landen ter
wereld ver vooruit is. Eerst dan alleen
zal gesproken kunnen worden van
werkelijke sociale zorg, indien bij het
lezen van een jaarverslag de lezer,
achter de cijfers voor zijn geestesoog
ziet oprijzen lichte woonwijken, zon-nige sportparken, ziekenverpleging en
niet in de laatste plaats een verzeker*
den „ouden dag".

Schitterende, uitgestrekte bos*
schen, waar schier onafgebroken
vogels kwinkeleeren, kleine, rap*
pe eekhoorn t j es hun vlugge spel
spelen en wilde konijntjes bedrijs
vig heen en weer rennen. Hier
heerscht onbelemmerd de natuur
in volle pracht, en in deze groot*
sche omgeving ligt het kapitale
en imponeerende gebouwen*com*
plex „Zonnestraal", waar men*
schen, wier leven bedreigd werd
door de vreeselijke T.B.C., die
vooral vroeger onder de arbei*
ders tallooze slachtoffers maakte,
genezing kunnen vinden.
In de vestibule van het Hoofdgebouw treft ons een gedenkplaat, waarop het volgende vermeld staat:
„Tot blijvende herinnering
aan den voorzitter JAN A.
VAN ZUTPHEN, wiens
volhardend
streven de
stichting van „Zonnestraal"
mogelijk maakte."
Jan van Zutphen, die vol
idealisme zijn energie stelde in
dienst van de lijdende mensch*
heid, heeft zich in geheel ons
land door zijn ongekend volhar*
dingsvermogen en zijn stalen
wilskracht een onvergetelijken
naam verworven.

J

aren geleden stonden enkele
initiatiefnemers - - onder hen
was Jan van Zutphen de belangrijkste figuur - - voor het
urgente vraagstuk geplaatst:
hoe kunnen wij de geheel onbemiddelde arbeiders, die lijdende zijn
aan T.B.C., helpen? Hoe kunnen wij
dat middel verschaffen, wat de patiënten noodig hebben: deskundige ver*
pleging in een geschikte omgeving.
Dat dit vraagstuk hoogst belangrijk

was, zal een ieder, die zich de ten
hemel schreiende sociale en hygiëni*
sche toestanden herinnert, welke destijds in arbeiderskringen heerschten,
onmiddellijk beamen. T.B.C.*patiënten
practisch af te laten sterven in erbar^
melijke krotwoningen was een slag in
het gelaat der Menschelijkheid, doch
helaas.... een f e i t . . . . Het gevaar van
besmetting in die kringen — waar het
eerder regel dan uitzondering was, dat
het geheele gezin in één kamer sliep! —
was verre van denkbeeldig, doch het
kon niet anders (met deze vreeselijke
gedachte waren de slachtoffers althans
vertrouwd), er zat immers niets anders
op, er was immers geen geld....!
Sanatoria bestonden in ons land nog
niet, en een ieder, die aangetast werd
door de T.B.C., stond voor de keuze:
of naar een buitenlandsch sanatorium
(b.v. Davos), o f . . . . niets.... In zeldzame gevallen werd wel eens een
diamantbewerker naar Davos gezonden, nadat men de benoodigde gelden
daarvoor bijeen had weten te brengen.
Er waren particulieren, die van sociaal
gevoel blijk gaven, en gelden ter beschikking stelden, waardoor een patiënt naar het buitenland kon gaan,
doch tenslotte bleven dit, door de
hooge kosten, die aan een en ander
verbonden waren, uitzonderlijke geval*
len. Het grootste gedeelte der lijders
was gedoemd te blijven, waar het was,
m.a.w. voor het grootste gedeelte der
lijders was heelemaal geen uitkomst. .
Nadat er enkele inrichtingen in ons
land waren gesticht, waar lijders aan
deze ziekte verpleegd konden worden,
gingen ook officieele instanties zich
min of meer voor deze aangelegenheid
interesseeren, doch met betrekking tot
de arbeiders werd practisch niets ged a a n . . . . en kwam er voorloopig nog
geen verandering in de toenmalige foutieve gang van zaken. Ja, de regeering
stelde een bedrag van ƒ 10.000 ter be-
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Foto: Archief N.V.V.

schikking
een druppel op een
gloeiende plaat! — doch hiermede was
men bij lange na niet geholpen! Men
voerde het systeem der z.g. kostelooze
bedden in, en afgezien nog van de
vernederende qualificatie, was dit systeem lang niet afdoende. Dit blijkt
b.v. wel zeer duidelijk uit het feit, dat
voor èèn dergelijke plaats reeds honderd aanvragen waren binnengekomen!
Ofschoon de diamantbewerkers gaarne
een zieken kameraad hielpen en in vele
gevallen geld bijeen werd gebracht, om
de verplegingskosten voor een patiënt*
mede-arbeider te betalen, bleef het toch
een lapmiddeltje. In het weekblad van
Foto: Archief N.V.V.

den Bond van Diamantbewerkers (in het
nummer van 29 Juli 1904 en in dat van
12 Augustus 1904), bepleitte Jan van
Zutphen de oprichting van een fonds
voor longlijdende vakgenooten. Dit
had tengevolge, dat een commissie
zou worden benoemd, die de mogelijk*
heid om dit plan te verwezenlijken,
zou onderzoeken.
Ofschoon van een direct resultaat dus
nog geen sprake was, had Van Zutphen toch weten te bereiken, dat niet
alleen zijn voorstel, doch daarmede
tevens de T.B.C.-bestrijding in 't algemeen in het brandpunt der belangstelling kwam te staan.

Na deze periode, waarin de geheele
T.B.C.-bestrijding dus feitelijk dreef op
de philantropie van enkele particulieren en de solidariteit der arbeiders, een
periode, waarin van een hechte organisatie nog geen sprake was (althans niet
op 't gebied der T.B.C.-bestrijding),
doch men hiervan meer en meer de
noodzakelijkheid in ging zien, werd in
1905 door de diamantbewerkers het
Koperen Stelen Fonds „Nieuwe Levenskracht", onder presidium van Jan
van Zutphen opgericht, terwijl laatstgenoemde een jaar later, in 1906, een
brochure het licht deed zien, getiteld:
„Een Bijlage tot den Strijd tegen de
Tuberculose". Deze brochure is een
mijlpaal in de geschiedenis van de
T.B.C.-bestrijding in Nederland. Zij
kwam onder de oogen van tal van
autoriteiten en persmenschen, die zelfs
het bestaan van een dergelijk vraag*
stuk nauwelijks vermoedden, en het
gevolg was, dat Van Zutphen's hel*
dere en geestdriftige betoog in breede
kringen werd besproken.
Om nog even in 't kort op de werkzaamheden van het Koperen Stelen
Fonds terug te komen, vermelden we,
dat de diamantbewerkers er toe over
gingen, in organisatorisch verband de
koperen steeltjes (afval uit de diamantwerkplaatsen) te verzamelen. Het geld
nu, dat deze steeltjes opbrachten, werd
bij de bestrijding der T.B.C, aangerend. Men moet nu evenwel niet
menen, dat deze actie niet veel te betekenen had! Het eerste jaar brachten
deze steelties reeds het bedrag van
ruim 13.000 gulden op, een som, die
men prachtig gebruiken kon! Daarbij
kwam nog, dat een groot aantal arbeiders en arbeidsters zich, uit svmpathie
voor het schoone doel, vrijwillig ver*
plichtten iederen dag één cent bii te
dragen. Een en ander had tot resultaat,
dat in 1906 in de diverse werknlaatsen
en fabrieken niet minder dan 800 gelden stelen*busjes (waarin de bijdragen
werden gedeponeerd) geplaatst konden
worden.
Niet alleen vakeenooten, die aanöetast
waren door T.B.C., werden geholpen,
doch ook zenuwliiders en lijders aan
zoogenaamde beroepsziekten
(b.v.
loodveröiftiging) werd bijstand verleend. Ook werd b.v. een Amerikaan*
sche patiënt (vakgenoot), die in zijn
eigen land geen herstel kon vinden,-in
ons land verpleegd, naar aanleiding
waarvan eeniöen tijd daarna in New
York het „Copper Wire Endfuncl"
werd opgericht.
Ook de Nederlandsche Vakbewe*

244

ging ging zich met den strijd be>
moeien. Verscheidene vakbonden vormden fondsen - - in navolging van het
Koperen Stelen Fonds — in eigen kring,
zoodat binnen korten tijd een zestiental van dergelijke organisaties was
gevormd. We noemen hiervan b.v. het
„Lompen Fonds", in de kleedingindustrie, het „Zilver Fonds" op de scholen
(het verzamelen van zilverpapier) enz.
Het was echter niet voldoende, alleen
den patiënten middelen te verschaf*
fen, om te kunnen genezen, doch
men moest ook denken om de achterblijvende familieleden. Jan van Zutphen zegt het zoo treffend: „Want
nietwaar, bedenk eens wat het zeggen
wil, zelf verzorgd en verpleegd te worden, en vrouw en kinderen thuis in
zorg en kommer te weten! Daarover te
moeten mijmeren kan niet anders, dan
het herstel bemoeilijken en in den weg
staan. Met de oplossing van dit vraagstuk hebben wij ons voor de toekomst
dus ook bezig te houden."
Nadat men nog ontzaglijke moeilijk*
heden te overwinnen had, kon men er
toe overgaan, op 12 Juni 1928 de Inrichting voor Arbeidstherapie voor Tuberculose-lijders „Zonnestraal" te openen. Het landgoed, waarop dit instituut gebouwd is, werd voor dit doel
kosteloos afgestaan door het Koperen
Stelen Fonds, welk Fonds dit land had
aangekocht.
Het zou te ver voeren, een gedetailleerde beschrijving van deze inrichting
te moeten geven. Laat het voldoende
zijn, op te merken, dat het hier een
modelinrichting betreft, gelegen op een
landgoed van 116 H.A. met rondom
dennebosschen, heidegrond en vruchtbare akkers.
De arbeidersorganisatie heeft op het
gebied der T.B.C.-bestrijding pioniersarbeid verricht, arbeid die zwaar was,
zéér zwaar. De harde tegenslagen, waarmede men te kampen had, waren niet
in staat, dit schoone streven te vernie=
tigen, integendeel! De arbeiders kunnen met trots terugzien op een groot
werk, dat werd verricht en waarvoor
duizenden en duizenden lijders hun
dankbaar zijn. Willen wij dit artikel
besluiten met de woorden van de groote
figuur van Jan van Zutphen, die aangebracht zijn boven in het fries van het
gesmeed ijzeren hek, dat men bij het
betreden van het landgoed passeert:
„Het groote groeit, rijpt langzaam aan,
Het kleine bouwt en vormt het groote;
Zo is uit nietig materiaal en véél klein
[werk,
Dit schoons ontsproten."

De stijgende
belangrijkheid der
lichte metalen
Duitschland's strijd
om economische
onafhankelijkheid

E

en van de fronten, waarop
Duitschland in het kader
van het
„vierjarenplan"
strijdt voor zijn vrijheid op
het gebied van grondstoffen
en hiermede voor zijn economische onafhankelijkheid, ligt op
het gebied van de metaalindustrie.
Daar immers de eigen bodem door de
natuur slechts spaarzaam bedacht is
met gemakkelijk te winnen en te exploiteeren metaalverbindingen, is in
dezen strijd om de onafhankelijkheid
van de Duitsche metaalindustrie, het
opensluiten en verwerken van het aanwezige erts met een laag gehalte aan
metaal noodzakelijk geworden. En zoo
is men er thans in geslaagd te bereiken
dat door speciale maatregelen van de
Rijksregeering binnen afzienbaren tijd
de behoefte aan ijzer en staal gedekt
kan worden.
Bijzondere opmerkzaamheid trekken
thans in dit verband de lichte metalen,
die geschikt zijn om de met deviezen
belaste zware metalen, zooals koper,
lood en tin, te verdringen en tegelijkertijd in staat zijn met het staal op de
meest uiteenloopende gebieden van de
moderne techniek te wedijveren. Ondanks baanbrekende wetenschappelijke
uitspraken en een groot aantal practi-

sche ervaringen, was in de jaren na
den wereldoorlog de Duitsche lichtmetaalindustrie naar verhouding sterker geremd dan de zwaarmetaalindustrie, en eerst vanaf het jaar 1933
kwam hierin een aanzienlijke verandering ten gunste van de lichte metalen.
Tot de op grooten schaal technisch te
verwerken lichte metalen behooren in
de eerste plaats aluminium en magnesium.
De gedachte om dezen metalen, doordat zij in aanzienlijke mate deel uitmaken van het metaalgehalte van het
onderzochte deel der aardkorst
aluminium 7,8 pet, ijzer 5,5 pet., magnesium 2,5 pet. - - en door hun laag
soortelijk gewicht —• aluminium 2,7,
ijzer 7,8, magnesium 1,7 — als materiaal den voorkeur te geven boven
ijzer, ligt voor de hand. De lichtmetalen zijn echter door hun grootere
verwantschap met andere elementen
uit de verbindingen hiermede moeilijker vrij te maken dan ijzer en dan nog
slechts door een betrekkelijk groot
energieverbruik in technisch bruikbaren vorm te winnen.
Om aluminium en magnesium uit te
smelten, moeten, zulks in tegenstelling
met de zware metalen, uit sterk ver-
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DE STIJGENDE BELANGRIJKHEID DER
LICHTE METALEN
ontreinigde grondstoffen, zuivere uitgangsstoffen
worden vervaardigd;
want pas hieruit zijn door middel van
electrolyse de zuivere metalen af te
scheiden. De chemische en electrotechnische voorwaarden voor dit proces zijn eerst tegen het einde van de
vorige eeuw vervuld.
Het is duidelijk, dat pas toen begonnen kon worden met het winnen der
lichte metalen op grooten schaal, waarbij echter slechts de minst verontrei-

WIJ ZIJN DE WERKERS

Op het platteland is er altijd werk in overvloed.
De boer kent practisch geen rust, hij heeft de
zorg voor zijn land, voor zijn vee, zijn boerderij
en nog zooveel andere dingen. Zelfs op Zondag
moeten vele dingen nog gewoon doorgaan. Er
moet op tijd gemolken worden en als het winter
is moeten de koeien in de stal hun voer hebben.
De boerenstand is zeker niet de minste in
Nederland, omdat het juist de boer is, die de
zorg heeft voor den bodem. Langen tijd is het
zoo geweest, dat de Nederlandsche boer vervreemd was van den bodem, omdat speculanten
zich met de macht van het geld daarop geworpen hadden, mogen we wel zeggen. Maar nu
zal de tijd komen, dat de Nederlandsche boer
weer frank en vrij den Nederlandschen akker
bewerken kan.
Deze melkersknecht met zijn melkbus op den
schouder gaat naar de weide om de koeien te'
melken. Een flinke werker, die aan veel zwaren
arbeid gewoon is. Maar het boerenleven is gezond, den geheelen dag in de frissche lucht en
des avonds vroeg naar bed en met de kippen
van stok.
Orbis-photo
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nigde en gemakkelijkst te verkrijgen
grondstoffen, om het even van welke
herkomst, gebruikt konden worden.
De bij deze voorwaarden het meest
geschikte grondstof voor de aluminiumwinning is bauxiet, een bijna uitsluitend buiten het Duitsche Rijk voorkomend, door ijzer- en kiezelzuurverbindingen verontreinigd aluminiumhydroxyde.
Wij zullen in het kader van dit artikel
niet verder ingaan op de methoden,
waarop het aluminium hieruit wordt
gewonnen, doch ons beperken tot de
opmerking, dat een en ander buitengewoon oneconomisch wordt, doordat
het ingevoerde bauxiet reeds belast is
met vrachtkosten, terwijl waardevolle
verbindingen verloren gaan en afvalproducten slechts in beperkte mate
dienstbaar gemaakt kunnen worden.
Het doel, dat nagestreefd moet worden
bij de productie van aluminium van
zuiver Duitsche herkomst, is dus, ervoor te zorgen, dat de kosten niet
hooger worden dan bij de hierboven
genoemde methode.
Leem en porceleinaarde staan in
Duitschland als uitgangsstoffen in onbeperkte mate en gemakkelijk te winnen ter beschikking. De procédé's,
welke het meeste succes hebben, berusten op het gebruik van zuren. Bij
een van deze procédé's wordt de fijngemaakte, ruwe leem gegloeid en onder overdruk met zwavelig zuur behandeld. Het aluminium komt als een
basisch sulfiet in oplossing en het uitgewasschen neerslag, voornamelijk de
kiezelzure verbindingen, wordt achtergehouden.
Door verhitting van de oplossing ontwijkt het grootste deel van de zwaveldioxyde gasvormig, wordt weer in
water opgenomen en opnieuw gebruikt.
Het vrijkomende basische aluminiumsulfiet wordt door verhitting omgezet
in leemaarde. Door behandeling met
loog ontstaat een aluminiumhydroxyde
en na het gloeien hiervan krijgt men
een product, dat even zuiver is als dat
van bauxiet.
Bij andere methoden maakt men gebruik van salpeter-, zwavel- of zoutzuur.
De resultaten hebben intusschen aangetoond, dat de Duitsche aluminiumindustrie zich technisch geheel vrij kan
maken van het bauxiet. Daarentegen is
het echter niet zeker, dat de hierboven
genoemde onkostengrens kan worden
bereikt. Dit zal eerst blijken, wanneer
de noodige ervaring in het grootbedrijf
en een verdere vervolmaking van het
procédé tot stand is gekomen.
Men mag echter verwachten, dat men

deze grens spoedig bereikt zal hebben
door de voortschrijding der techniek en
de lage kosten voor vracht en aanschaffing der grondstoffen. Zelfs dan
zullen de oude fabrieken in bedrijf te
houden zijn, daar de landen, die als
voornaamste bauxietleveranciers voor
de Duitsche aluminiumindustrie zijn
aan te merken, zich economisch gezien
in eenzelfde positie als Duitschland
bevinden.
Een versteviging van de economische
betrekkingen tusschen deze landen en
Duitschland zal ook in de toekomst
wenschelijk blijven.
De stijgende belangrijkheid van het
aluminium blijkt wel uit het feit, dat
de productie gestegen is van 142.000
ton in 1933 tot 366.000 ton in 1936.
In dezelfde periode steeg de Duitsche
aluminiumproductie van 19.000 tot
98.000 ton. Deze grootere opbrengst
heeft een aanzienlijke daling van den
prijs van ruw-aluminium ten gevolge
gehad. Hand in hand met deze ontwikkeling gaat die van het magnesium in
de metaalindustrie.
Het is de verdienste van den op 6
Augustus 1937 gestorven grooten Duitschen onderzoeker dr.-ing. Alfred
Wilm, met de ontdekking van 'het
dur-aluminium het hardingsprobleem
en daarmede een nieuw stadium van
de metaalindustrie te hebben aangesneden. Door zijn onderzoekingen
legde hij de basis voor een groep aluminiumlegeeringen, zonder welke de
opbouw van het Duitsche luchtwapen
en vele belangrijke metaalconstructies
niet door te voeren geweest zouden
zijn.
Behalve het geringe soortelijke gewicht
hebben de lichtmetaallegeeringen nog
andere gunstige eigenschappen, die
echter voor een aanwending in het
groot van geringere beteekenis zijn.
Het mooie aanzien, de bestendigheid
tegen bepaalde chemische invloeden,
de geringe slijtage en andere eigenschappen zijn niet van zoo uitgesproken belang als het lage soortelijke
gewicht.
Intusschen heeft men in Duitschland
het gewicht van de lichte metaalindustrie in den strijd voor de vrijheid op het gebied van grondstoffen
en hiermede voor de economische onafhankelijkheid reeds lang begrepen en
ook dit deel van het vierjarenplan met
kracht doorgezet, een organisatie opbouwend, welke de toekomstige ontwikkeling in de voor de Duitsche
volksgemeenschap juiste banen leidt
en nieuwe inzichten en bedrijfservaringen voor de natie verzekert.

Willi Forst in „Ik
Sebastiaan Ott"
(Foto Bavaria-Filmkunst)

DE

ARFI

EN HET NIEUWE SEIZOEN

Een scène uit „Linnen uit
Ierland"
(Foto Bavaria-Filmkunst)

Pilmafdeeling van net N. V. V. zal voor goede ontwikkeling en ontspanning
zorg dragen

D

e f ilmaf deeling van het N.V.V. - - d e „Arfi", heeft voor het komend
seizoen voor zijn leden een buitengewoon mooi speelprogram kunnen
reserveeren, zoodat men zich in de afdeelingen geenszins bezorgd
behoeft te maken over het organiseeren van een ontwikkelings* of
ontspanningsavond voor de leden en hun genoodigden.
Mooie exclusieve films zullen in het „Arfi'Winterprogram draaien, terwijl
daarnaast ook het amusementsgedeelte alle waarborgen biedt voor geslaagde
avonden. Waar de „Arfi" in de afgeloopen maand bereids vertooningen gaf,
was men opgetogen over de mooie films en waren de bezoekers en bezoek;
sters dankbaar, dat ook de „Arfi" thans in staat is de nieuwe films direct
te brengen.
Wij geven hierbij eenige afbeeldingen van nieuwe films, welke dezen winter
ook in Nederland zullen vertoond worden, waaronder „Ik ben Sebastiaan
Ott", „Obirst Michael" en „Linnen uit Ierland".
Wij hopen van harte, dat de „Arfi" er ook ditmaal weer in slagen zal de
georganiseerde arbeiders na hun dagtaak op uitnemende wijze te vermaken.

Scènes uit „Obirst Michael" (Orbis-Photo's)

J\ajaarss temming
in JVecfer/ancf

ok in Nederland heeft het najaar zijn intrede weer gedaan. In
| de bosschen, op de velden, langs den waterkant, overal ziet men
de naderende teekenen van het najaar. De bosschen gloeien
thans in kleurige herfsttinten, de wind speelt door de takken om
dan een regen van in alle kleuren verdroogde en door het klare
gouden zonlicht van den schrillen herfstdag belichte bladeren voort te jagen. De
paden in het bosch zijn bedekt met een dicht en kleurenrijk tapijt en als in een
sprookje ziet men de neigende stammen der boomen, bewogen door den herfstwind, die over de velden komt aanblazen.
Het is najaar, ook in Nederland. De zomer met al zijn schoons en trotsche
pracht van bloem en twijg ging voorbij en zooals dat altijd geweest is, volgt de
natuur thans met den herfst, die straks weer over zal gaan in de ijzige koude
van den winter.
Herïststemmingen in Nederland vindt men thans overal. Als men in het schoone
Gelderland komt met zijn uitgestrekte bosschen, dan ziet men daar de nadering
van het najaar. In gouden kleuren liggen de bladeren wijd en zijd door de bosschen verspreid en wanneer men dan daar zoo eens ronddwaalt in die groote
stilte, die slechts verstoord wordt door het suizen van den wind door de kruinen
der boomen, dan komt men onder den indruk van het geweldige der natuur, haar
grootheid en haar onbegrensdheid. Bij dat aanschouwen worden wij stil. De
bekoring van al dat schoons om ons heen brengt in onze gedachten vrede en rust.
Er is thans in het mooie land aan de zee zoo oneindig veel te genieten. Het najaar is in Nederland geen tijd van verdorring en vervlakking in het beeld der
natuur. Integendeel, de overgang naar het donkere van den winter is een tijd
van genieting en voor den echten natuurliefhebber — en die hebben we hier in
Nederland zeer vele — ook een tijd van bezinning door aanschouwing van de
wonderen der schepping. De Nederlander heeft zin voor natuur-aanschouwing

Foto's: N V.V.-archiel

BOEKBESPREKING

„Hanibal over den Heiicon?"

Foto: Archief N.V.V.

en leeft er geenszins langs heen. Mogelijk kan dat een gevolg zijn van het vele
schoons, dat Nederland te bieden heeft. In alle deelen des lands zijn wij rijk
gezegend met bosschen en heidevelden. Aan den zeekant worden wij getroffen
door de overweldigende en intense schoonheid van het duinlandschap met zijn
rijke flora. De nieuwe dennenaanplantingen langs de zeekust contrasteeren thans
fel met het reeds geel wordende duinpanorama. Daarboven tegen de klare
blauwe lucht drijven traag de witte meeuwen, zoekend naar een prooi.
Ook aan het zeestrand ziet men de verandering in het jaargetijde. Het drukke
gewoel van baders en zwemmers is verdwenen om plaats te maken voor de verlatenheid en het spel van water en wind. De tijd voor de najaarsstormen breekt
weer aan. Dan slaan de golven met dreunend geweld op de zandbanken en witschuimende watermassa's rollen ver het strand op, totdat de beschermende
duinen een halt toeroepen. Ook hier zien we thans het najaar komen.
Wie thans door Nederland reist, zal meer dan ooit getroffen worden door de
schoonheid van het land. En als straks de herfstwinden opsteken en de boomen
zullen kraken onder het wilde spel van Koning Herfst, dan zal men nog meer
genieten van het grootsche natuurtafereel, want uit het oude wordt straks weer
het nieuwe geboren. Nieuw jong loof zal plaats maken voor het verdorde en
het vergane en nieuwe krachten in de herboren natuur zullen ons wederom
doen verwonderen.
Nederland is mooi en de Nederlanders weten het te waarderen. Een stoer volk
aan de zee, dat evenals in de natuur tijden gekend heeft van verandering, van
het oude naar het nieuwe, maar niet volgens de wet der natuur. Moge het
Nederlandsche volk nu voorgoed bij het nieuwe blijven. Dat is het jonge, het
krachtige, het vooruitstrevende.
Mogen wij dit jaar zoo het najaar in Nederland bezien!

„Dreigt Hannibal, met zijn gansche
logge legermacht in dezen tijd over
den Heiicon te trekken, als eertijds
over de Alpen, en viert hij zijn lompe
triomfen? Raakt nu de zangberg belegerd, bevolkt en platgetreden?"
Dit is de vraag, welke Anthonie Donker, auteur van het boekje „Hannibal
over den Heiicon?", stelt. De schrijver,
die hierin het thema „Een nieuwe dichtergeneratie en haar werkelijkheid" behandelt, constateert, dat de jongste
generatie in de poëzie zich niet gemakkelijk onderscheiden laat, daar ze overhet algemeen geen duidelijk begrensde
groep vormt met een nieuwe aestheti-,
sche doelstelling of met een gemeenschappelijke, geestelijke basis.
Globaal genomen, is schrijver niet enthousiast over de praestaties der nieuwe dichters, die slechts bij uitzondering'
in staat zijn, opvallend werk te scheppen -- opvallend door schoonheid althans — ofschoon voor wat betreft de
quantiteit niet te klagen valt: vele
kleine bundels zien het licht, terwijl
ook de diverse, niet specifiek literaire
tijdschriften regelmatige voorzien zijn
van het werk der jonge dichters, dat
deze jonge generatie nog minder bezit
dan de vorige, om op verder te kunnen
bouwen, een hecht fundament ontbreekt en dit gemis doet zich vooral
bij de sensibelen, bij de kunstenaars in
't algemeen dus, gevoelen. Men zou
deze generatie van nieuwe dichters gedeeltelijk kunnen qualificeeren, als
zijnde een soort van realistische romantici.
Zeer scherp, en juist de situatie aanvoelend schrijft Donker in een der opstellen: „Weinig hebben de nieuwe
dichters meer aan romantische bagage
bij zich. De doos van Pandora is al
lang leeg gevlogen. Zebedeus zweeft
niet meer op wonderlijke avonturen
boven de landen, maar hij gaat te voet,
met een langen weg voor zich, en het
versleten koffertje dat hij bij zich
heeft bevat ongeveer zooveel als dat
van den man, die met een tandenborstel en een zakspiegeltje op reis
ging."
In dit werkje, dat wij literatuurliefhebbers, die door willen dringen tot in
het wezen der moderne poëzie, ten
zeerste kunnen aanbevelen, zijn een
aantal opstellen verzameld, waarin het
werk van nieuwe dichters wordt besproken. Het wordt uitgegeven door
de firma Van Loghum Slaterus, te
Arnhem.
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De
arbeidsdienst
in
Duitschland
Een hoogst
belangrijk
instituut
ledere Duitscher, die 18 jaar geweest is, moet minstens voor een
tijd van zes maanden bij den
Arbeidsdienst werken. Door deze
maatregel was het mogelijk, dat
in 1936 een contingent van 220000
jonge mannen in den Arbeidsdienst georganiseerd was, terwijl
dit aantal in den loop der volgende
jaren de 300000 overschreed.

I

eder jaar weer worden duizenden
en duizenden jonge Duitsche mannen voor den Arbeidsdienst opgeroepen, en wie mocht veronderstellen, dat deze menschen alleen
uit de arbeidersklasse voortkomen,
vergist 2ich. Bij den Arbeidsdienst
wordt niet gelet op „stand" of „klasse",
in den Arbeidsdienst zijn vertegenwoordigers van alle standen en beroepen vertegenwoordigd. De kantoorklerk werkt er naast den boerenzoon,
de student naast den havenwerker. En
dat is juist een van die mooie dingen,
welke men bij den Arbeidsdienst aan
kan treffen. De jongeren voelen hier,
dat zij, niet alleen in den Arbeidsdienst, doch in de geheele maatschappij, op elkander aangewezen zijn, dat
het niet logisch is, als twee menschen.
beiden behoorende tot een andere
„stand", elkander minachtend den rug
toedraaien. In den Arbeidsdienst wordt
een band gesmeed, die duurzaam zal
blijken te zijn, voor het geheele verdere leven.

1 Een groepje mannen van den Arbeidsdienst op
marsch. Natuurlijk is de in Duitschland zoo populaire accordeon niet vergeten!
2 Ook bij het binnenhalen van den oogst speelt
de Arbeidsdienst een voorname rol! Een der
boerenpaarden, die den geheelen dag de volle
bietenwagens getrokken heeft, wordt door een
man van den Arbeidsdienst naar de pomp geleid.
3

Het verwijderen van boomstronken is een zeer
zwaar karweitje, maar den mannen van den Arbeidsdienst wel toevertrouwd!

Foto

Foto's: Orbis-Photo

Ook wat betreft de lichamelijke opvoeding dezei
jonge menschen, heeft de Arbeidsdienst een uitstekende invloed. Denkt u maar eens aan het
schriele, bleeke kantoorbediendetje, dat dag-in,
dag-uit op een duf kantoor achter een schrijfmachine moet zitten. En dan moet u hem zien, als
hij „afzwaait" uit den Arbeidsdienst: gebruind en
gespierd!
Is het geweer het uitrustingsstuk van den soldaat,
bij den Arbeidsdienst is het de spade, die we
steeds weer terug vinden. De spade werd gekozen
tot symbool van den Arbeidsdienst, en men vindt
de afbeelding van dit werktuig dan ook overal
terug: op affiches van den A.D., op insignes enz.
De taak van den Arbeidsdienst in Duitschland is
zeer groot. Bij tallooze werkzaamheden wordt
door dezen dienst assistentie verleend, en nu in
tijd van oorlog in verschillende bedrijven een
tekort aan arbeiders is, worden de open plaatsen
onder andere ook vanwege den Arbeidsdienst bezet. Zooals ook uit het symbool van den A.D.
—• de spade - - af te leiden is, houdt men zich
bovenal met het graafwerk bezig; het aanleggen
van kanalen, het verbeteren van wegen, het ontginnen van woeste stukken land, enz. De Arbeidsdienst heeft in Duitschland al zeer veel tot stand
weten te brengen. Zoo heeft men b.v. in den
loop van negen jaar ongeveer 9000 h.a. land aan
de oevers van de Donau gewonnen, terwijl op de
Badensche Rijnvlakte door den Arbeidsdienst
belangrijke verbeteringen tot stand gebracht
worden. Voorts hebben de mannen van den
Arbeidsdienst de aandacht op zich weten te vestigen door den landwinningsarbeid in het Emsland.
Hier kregen ruim 3500 man van den A.D. de
uiterst moeilijke opdracht, om de schrale bodem
van deze landstreek te veranderen in vruchtbare
akkers.
Terwijl men in andere landen dikwijls min of
meer minachtend tegen een handwerkman op ziet
(het is „maar" een arbeider....), beschouwt men
in Duitschland den Arbeidsdienst daarentegen als
een Eeredienst, waar iedere jonge Duitscher den
Arbeid leert kennen evenals de waarde er van,
en de moeiten die er aan verbonden zijn. En
in dit licht beschouwd, is de Arbeidsdienst een
organisatie, die een volk slechts ten goede kan
komen.

Met ontbloot bovenlichaam hebben de mannen
van den Arbeidsdienst den strijd aangebonden
met den harden grond. Zelfs de houweelen moeten er aan te pas komen!

Dat het heel wat moeite kost, om dezen zwaren
steen van zijn plaats te rollen, kunt u op het
gezicht van bovenstaande mannen zien. Maar
dat de steen van zijn plaats komt, is zeker!

Een overzicht tijdens de werkzaamheden bij een rivier. Door middel van „kipkarretjes"
wordt de uitgegraven grond weggereden.
Foto links: Bij den oogst in Sudetenland. Foto rechts: Jonge mannen bezig met den arbeid, welke noodig is voor het winnen van nieuwe strooken.

Een kijkje oij de sterrenwacht va\
Een der moaernst ingerichte
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Het ondoorgrondelijk mysterie
van het heelal.... de ontelbare
hemellichamen, die onze aardbol
omringen, steeds weer waren zij
aanleiding voor vele veronderstellingen. Er waren er, die zonnen op middelen, om in contact
te treden met de wezens, die op
de planeten zouden wonen. Zij
maakten schema's voor kogels,
waarin zij naar de maan of naar
Mars wilden reizen, om tenslotte
te moeten zwichten voor de onmogelijkheid van een dergelijken
tocht. Anderen voorspellen de
toekomst uit den stand der
diverse hemellichamen, terwijl
schrijvers hun fantasie botvieren
en boeken schrijven over het
leven op de maan ....
En de wetenschap, de mannen
der wetenschap werken verder
aan de theorieën, die zij samenstellen omtrent het bestaan der
planeten. Rusteloos observeeren
deze mannen des nachts den
hemel, waartegen zich millioenen
lichtjes afteekenen. En dank zij
hun energiek streven, zijn wij
eenigszins op de hoogte van de
bijzonderheden, den sterrenhemel
betreffende, die eeuwen geleden
nog geheel onbekend waren.
In tal van steden in en buiten Europa
bevinden zich sterrenwachten, alwaar
men zich bezig houdt met het bestudeeren der hemellichamen. En een der
meest bekende sterrenwachten is wel
die van Babelsberg, gelegen aan de
oevers van het Meer van Griebnitz, in
de onmiddellijke omgeving van de
Duitsche hoofdstad. Deze sterrenwacht geniet in wetenschappelijke
kringen een groote bekendheid, en
niet zelden kan men hier buitenlandsche geleerden van naam aantreffen,
die de moderne installatie van dit instituut komen bezichtigen. Regelmatig
vertoeven hier studenten, die onder
deskundige leiding in de gelegenheid

zijn, zich op dit gebied te bekwamen.
In 1933 werd de oude Berlijnsche sterrenwacht, waarvan toen Hermann
Struve de leiding had, verplaatst naar
het schitterend gelegen Babelsberg. En
sedert dien is het gebouw aanmerkelijk uitgebreid, en voorzien van de
nieuwste instrumenten, welke nu eehmaal voor een dergelijke studie, waarbij het vooral op de nauwkeurigheid
aankomt, onontbeerlijk zijn. Dank zij
de moderne techniek, zijn.de sterrenkundigen van Babelsberg in staat, hier
de astronomie op de meest uitgebreide
wijze te bestudeeren.
Onder de zilverkleurige, koepelvormige
daken, welke op het gebouw geconstrueerd zijn, bevinden zich een groot
aantal reusachtige sterrenkijkers en instnimenten, welke bij speciale onderzoekingen worden gebruikt.
In een afzonderlijk gebouw staat de
grootste spiegeltelescoop van Europa,
waarvan de spiegel een doorsnede
heeft van 1.25 meter. De onderzoekingen, welke met dit reusachtige instrument gedaan werden voor de physica en de spectrumanalyse van de
sterren, hebben gedeeltelijk tot geheel
nieuwe gezichtspunten omtrent den
bouw van verscheidene sterrenlichamen geleid. Modern ingerichte laboratoria, waarin zich een uitgebreide verzameling instrumenten bevinden, staan
den onderzoekers ten dienste.

instit

ht
ichte

van^Baoelsoerg
instituten ter wereld

In drie speciale gebouwen zijn de kijkers opgesteld, welke dienen om nauwkeurig de plaats der verschillende planeten te bepalen. Gedurende de afgeloopen tien jaar wisten de astronomen
die alhier werkzaam zijn, precies de
plaats te bepalen van meer dan 14.000
sterren, een werk, waarvan vooral de
latere onderzoekers veel profijt zullen
trekken.
Een der belangrijkste werkzaamheden
van de Babelbergsche astronomen is
het vaststellen van de lichtsterkte, de
photometrie, der sterren. Voor 't eerst
is hierbij door de sterrenkundigen het
gebruik van de licht-electrische cel bij
de astronomie ingevoerd, en deze
nieuwe methode heeft reeds een hooge
graad van volmaaktheid bereikt, zoodat men momenteel in staat is, op de
meest nauwkeurige wijze de lichtsterkte der sterren vast te stellen.
Deze methode wordt met zeer veel
succes toegepast bij het onderzoek
naar die sterren, welke voortdurend
van plaats veranderen.
Ieder jaar geeft deze sterrenwacht een
boekwerkje uit, waarin de bevindingen
der astronomen beschreven staat, en
uit het feit, dat dit boekje door geleerden uit alle deelen der wereld
wordt bestudeerd, blijkt wel, dat het
werk van het Babelbergsche instituut
zich in een groote belangstelling mag
verheugen.
1

Een groot aantal sterrenkijkers zijn in speciale
gebouwtjes ondergebracht, waarvan het dak op
een zeer eenvoudige wijze te verwijderen is.

2

Een kijkje op het hoofdgebouw der sterrenwacht.
Onder deze koepels bevinden zich de groote
kijkers.
Een onderdeel van een der kijkers. Steeds weer
worden nieuwe verbeteringen aangebracht, om
de onderzoekingen zoo doelmatig te doen zijn.
Eén der reusachtige kijkers, welke geplaatst zijn
in het hoofdgebouw van de sterrenwacht van
Babelsberg. Door middel van een machinerie is
het mogelijk, de kijker in een anderen stand
te brengen.
Foto's: D.L.P.
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Een blanke pionier mef negers op een primitieve tin-afgraving. Links en rechts de schud-goten,
waarin de tin gewasschen wordt.
Foto: D.L.P.

Uganda, Kenia
en Tanganjika
De oorlogscorrespondent van de „Exchange Telegraph" heeft in de laatste
week van Augustus gemeld, dat de
Engelschen in afwachting van een Italiaansch offensief, de geheele bevolking
van Noord-Kenya, 50.000 Somali's, hebben geëvacueerd. Geheel Noord-Kenya
is thans militaire zone.
Een simpel berichtje tusschen het vele,
groote nieuws, dat de dagbladen dagelijks bevatten, maar zeer zeker een
bericht, dat onze aandacht waard is,
omdat het de belangstelling extra opwekt voor dit prachtige land onder
den evenaar en vanzelfsprekend
wordt onmiddellijk de herinnering
wakker aan de Duitsche kolonisatie in
Oost-Afrika. Aan de zuidzijde wordt
Kenia of Kenya (aldus genoemd naar
de berg Kenia) begrensd door Tanganyika ofwel het voormalige Duitsch
Oost-Afrika, en aan de westzijde door
Uganda. Het is dit gedeelte van OostAfrika, dat van het begin, waarop de
Europeanen er het oog op lieten vallen,
voortdurend in waarde voor de Europeesche mogendheden is gestegen. Het
waren voornamelijk Engeland en
Duitschland, die poogden hier zooveel
mogelijk vasten voet te krijgen, waarbij zeer zeker niet onvermeld mag
blijven, dat van Duitsche zijde allereerst de grootste activiteit werd ontplooid. Er zijn Duitgche onderdanen
geweest, die de grondslagen hebben
gelegd voor een Duitsch koloniaal rijk,

]~fet land onder den evenaar
dat omvangrijker had kunnen zijn, indien de Europeesche machtsverhoudingen van een bepaald oögenblik in
de ontwikkeling op dit gebied geen
invloed zouden hebben uitgeoefend.
Hierbij denke men onder meer aan het
Zanzibar-verdrag van l Juli 1890, toen
de onafhankelijkheid van het sultanaat
Zanzibar en de Duitsche invloed in
Uganda en omringende districten, werden prijs gegeven om van Engeland het
eiland Helgoland te verkrijgen.
Men kan gereedelijk aannemen, dat op
dit tijdstip een beslissende wending
kwam in de ontwikkeling, welke oostelijk Afrika sinds geruimen tijd had
genomen. De bekende Duitsche Afrikareiziger Carl Peters heeft zich destijds
afgevraagd of de prijs, die Duitschland
voor het bezit van Helgoland betaalde,
wellicht te hoog is geweest, maar begrijpelijkerwijs liet hij het antwoord
over aan de marine-deskundigen. Toen
het verdrag in 1890 tot stand kwam,
zal ook wel niemand, of althans zullen
heel weinigen gedacht hebben aan een
mogelijken oorlog tusschen de beide
mogendheden, die hierbij betrokken
waren.
Niettemin, zoo oordeelde Carl Peters,
was Uganda het belangrijkste achterland, terwijl het bovendien tot de beste
kolonisatie-gebieden ter wereld behoort. En daarom betreurde hij de
afstand ervan aan Engeland. Deze
Afrika-reiziger heeft stoute droomen
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gehad, die hij voor een groot deel ook
heeft verwezenlijkt. Hij drong tot in
tal van streken van dit deel van Afrika
door en hij was het ook, die zich de
vriendschap van Emin Pascha wist te
verwerven en hem te winnen voor zijn
plannen om Uganda, waaraan de Egyptische regeering zich niets meer gelegen
liet liggen, te brengen onder de ber
scherming van het Duitsche rijk.
De plannen liepen niet uit op wat Carl
Peters zich gedacht had. Emin Pascha
was op het beslissende moment niet
te vinden, zoodat Peters er zelf op uittrok. Op zichzelf was zooiets al een
gevaarlijke onderneming. Te dien tijde
heerschten er echter bovendien ernstige twisten tusschen Mohammedanen
en Christenen, welke strijd een dusdanigen vorm aannam, dat zelfs de
Engelsche expedities van Stanley en
Jackson aan de grenzen van Uganda
halt hielden.
Carl Peters wist echter met 43 man
de Nijl over te trekken en Uganda
binnen te vallen. Hij sloot er zelfs een
vriendschaps- en handelsverdrag. De
ontwikkeling der internationale gebeurtenissen haalde door de plannen
van Peters later echter een streep.
De Oost-Afrikaansche landen zijn rijk
aan belangwekkende geschiedenis.
Tanganyika, zoowel als Kenia en
Uganda, zijn in tal van boeken op het
gebied van de exploratie, verweven
met de namen van de stoutmoedigste
onderzoekers van onbekende streken,
zooals Rebmann, Krapf, Livingstone,
Burton, Speke, Grant, Beker, Stanley
en vele anderen. In 1889 vestigde
Duitschland een protectoraat over
Tanganyika, dat later als Duitsch
Oost-Afrika bekend werd en na den
wereldoorlog onder Britsch mandaat
kwam.
Thans maken wij wederom geschiedenis mee, die straks ongetwijfeld er
toe zal leiden, dat in den sinds 1918
bestaanden toestand in het zwarte
werelddeel ingrijpende wijzigingen
zullen plaats hebben.
Kenia is de zoogenaamde „kroonkolonie" van het Britsche rijk. De Italiaansche troepen zijn er thans binnengedrongen, voor het eerst in de kolor

niale geschiedenis! Kenia is 582.000
vierkante kilometer groot en telt 2,8
millioen inwoners. De Britsche gouverneur-generaal zetelt te Nairobi, welke
stad een westerschen indruk maakt.
Voor het leven in Oost-Afrika zelf
dient men niet daar te blijven, indien
men het werkelijke koloniale leven wil
leeren kennen. De pioniers, die men in
deze equatoriale streken aantreft, onder wie ook tal van Nederlanders zijn
te vinden, bewegen zich in de primitiefste omstandigheden. Velen hunner
wonen in hutten van gras gemaakt. Zij
leven in tenten en trekken steeds verder het binnenland in op zoek naar tin,
naar goud, naar mineralen. Het is nog
slechts een vijftiental jaren geleden,
dat voor de eerste maal in deze streken
mineralen werden gevonden.
Leeuwen, luipaarden, nijlpaarden en
neushoorns komen hier nog in velen
getale voor. De wegen door het oerwoud, voor zoover zij dien naam verdienen, zijn niet gemakkelijk te berijden. Karresporen zijn dikwijls de
eenige kenteekenen om de richting niet
uit het oog te verliezen. De pioniers,
die ver van de bewoonde wereld werken, moeten honderden mijlen per auto
afleggen om voedsel te halen. „Runners", loopers, moeten vijf dagen loopen om de post naar haar bestemming
te brengen. Rivieren moeten worden
overgestoken, doch er zijn geen bruggen. Uitgeholde boomstammen dienen
als kano's. Twee kano's aan elkaar
gebonden vormen een veilige pont.
De auto's zakken weg in de drabbige
modder tot over de assen der wielen.
Benzine is kostbaar, maar al het goud
en al het tin is niet voldoende om
benzine te koopen, als men honderden
mijlen ver in de rimboe vertoeft. Overnachten in de cabine van den auto is
geen uitzondering en in de bergen is
het des nachts ijzig koud. Luipaarden
of leeuwen sluipen om den wagen heen.
Tin graven en goud zoeken lijkt zoo
gemakkelijk, maar het is een langdurig
werk vol tegenslagen en gevaren, gesteld nog, dat men inderdaad iets
vindt, want men moet er jaren voor
prospecteeren, aleer de zware arbeid
beloond wordt. Het ligt in geenen
deele voor het oprapen. Men moet op

„safari" gaan, bepakt en bezakt, met
dragers en boys, het oerwoud in om te
zoeken. Ge hebt veiligheidsmaatregelen
getroffen, geweren gekocht, revolvers,
etenswaren ingeslagen, groenten en
melk in blik, dranken enzoovoorts.
Honderden mijlen moet men voort, aleer het doel is bereikt.
Leert de negertaai „Swahili", want
alleen dan kunt ge als pionier u bebewegen in deze bijzondere omgeving.
De runner, die uw post haalt, en
„kokki", die voor uw middagmaal
zorgt, moeten „intellectueelen" onder
de negers zijn, maar de sjouwers en de
gravers, die ge noodig hebt voor het
exploratie-werk, moet ge nemen, zooals
zij zijn: kinderen van hun land, onbeschaafd, naief, en daardoor soms diefachtig en lui. Voor hen is de pionier,
hun baas, hun „buana", hun blanken
heer. Zij hebben ontzag voor den
blanken man, die zich onverschrokken
toont tegenover „simba", den leeuw.
Er zijn ook vrouwen onder de pioniers, eveneens afkomstig van de lage
landen aan de Noordzee. Het zijn
moedige Eva's, die den durf van een
mevrouw Johnson of van een freule
Tinne in zich hebben, maar hun aanr
tal is natuurlijk gering. Van de weinigen, die den moed hadden, zijn er
trouwens velen op het doornige pad
gestruikeld. Het leven in de rimboe is
vermoeiend en men moet veel opofferer, maar daar tegenover staat een magische en machtige bekoring van het
zwarte werelddeel, dat het leven waard
maakt geleefd te worden. Het fundament zij evenwel stevig: een gezond
lichaam, een krachtige wil, doorzettingsvermogen en durf. Men moet
vaardig zijn met de hand, maar ook
met den geest. Men moet kunnen autorijden en schieten, zoo goed als men
een persoonlijkheid moet zijn. Men
moet kunnen loopen: marschen van
drie, vier, vijf en meer uur achtereen,
óók voor zijn genoegen, indien men
een blanke wenscht te ontmoeten, die
250 kilometer verder woont!
In Afrika zijn pygmeeën en Watutsinegers, respectievelijk de kleinste en
de grootste menschen ter wereld. De
Watutsi's dansen en zingen, en de
Pygmeeën kunnen wonderbaarlijk snel
en feilloos schieten met pijl en boog.
Het is vooral dr. Paul Julien, de
Utrechtsche specialist op het gebied
der dwergvolken geweest, die in equatoriaal Afrika onderzoekingen op dit
gebied deed en die met een schat van
gegevens en rijke ervaringen terugkeerde van zijn stoutmoedige expedities. De pygmeeën zijn gemiddeld 1.30
meter, de Watutsi-negers twee meter!
Het paradijs der gelukzaligheid.

Foto: D.L.P.
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Rijdende

Honingfaorieken

Speciaal daartoe ingerichte wagens met bijen trekken door het land
Een aantal bijenhouders in
Duitschland zijn op de gedachte
gekomen, wagens — min of meer
op woonwagens gelijkende — te
laten bouwen, en daar hun bijen
in te huisvesten. Door een auto
voor een dergelijken wagen te
koppelen, kan men die streken bezoeken, welke het meest bevor
derlijk zijn voor de teelt van
bijen. Deze methode heeft thans
reeds geleerd, dat men hierdoor
de productie van honing op een
niet onbelangrijke wijze kan opvoeren.

Zoo op het eerste gezicht, zou men
niet direct vermoeden, dat men te
doen had met een wagen, die als
„pakhuis" van bijenkorven fungeert.
Doch als men den wagen betreedt, bemerkt men onmiddellijk, dat het hier
geen gewonen kermiswagen geldt! In de
lengte loopt een gang, van ongeveer
een a anderhalve meter breedte, en aan
weerszijden bevinden zich de bijenwoningen, alsmede de kasten en planken voor de diverse benoodigdheden.
Aan de tegenovergestelde zijde van
den ingang, is het woonkamertjé voor
den imker en zijn vrouw. Erg groot is

dit verblijf wel niet, doch men moet
zich in zulke omstandigheden weten te
behelpen. Trouwens, zij zullen het er
wel voor over hebben, zich eenigen tijd
van het jaar te moeten behelpen, want
het resultaat van het gebruik van dergelijke wagens is dikwijls verbluffend!
Het groote voordeel van deze methode
is natuurlijk, dat men de bijen ten
allen tijde in een andere omgeving kan
brengen. Is een zekere streek afgegraasd — of, om in de bijenterminologie te blijven: uitgezogen — dan koppelt men den wagen met de bijen eenvoudig achter den auto, die het heele
geval plus den imker en zijn vrouw
naar een andere omgeving trekt l Op
deze wijze lijkt de imker wel iets op
een schaapherder, die met zijn kudde
steeds weer nieuwe velden opzoekt.
Het streven der imkers, om hun bijen
steeds in de omgeving van bloemen te
houden, welke veel honing bevatten,
wordt door het gebruik dezer wagens
aanmerkelijk vergemakkelijkt. Reeds
zeer vele imkers hebben zich een
soortgelijk voertuig laten vervaardigen,
en de tot dusverre verkregen resultaten
zijn zeer bevredigend: de productie
van het „vloeibare goud in glas", zooals
romantische Duitschers de honing
noemen, was dit jaar opmerkelijk
grooter. Teneinde het knoeien met
honing tegen te gaan — want hoe dikwijls wordt er geen honing verkocht,
die feitelijk in 't geheel geen honing
is! - - heeft de Duitsche Rijks Vakgroep van Imkers banderolles in den
handel gebracht, welke slechts om dié
potjes bevestigd mogen worden, waarin zich honing bevindt, welke officieel
goedgekeurd is.
1 Hef inwendige van den bijenwagen. In de kastjes,
waarvan de deuren duidelijk op bovenstaande
foto zijn te zien, bevinden zich de bijenzwermen.
2 Het kamertje, waarin de imker en zijn vrouw
verblijven kunnen. Dikwijls zullen zij hier echter
niet vertoeven, omdat er steeds genoeg werk
voor handen is!
3 Voor de ingangen der bijenwoningen is het een
drukte van belang!
Foto's: Orbis-Photo

Nieuws op hef gebied der Scheepsfechniek, De Duitsche ingenieur
Peschkes construeerde een nieuw
model motorboot, een door een
propeller aangedreven boot van
14 meter lengte, uitgerust met een
klein model vliegtuigmotor. De
boot kan groote snelheid ontwikkelen en de proefvaart, welke
Ir, Peschkes te Berlijn hield, was
dan ook een waar succes.
(Orbis-photo)

