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meer smaak en grotere voediûgswaarde.

DÀMME 1240. ONTVANGST V. D. LONDENSE HANZA-AFGEVÀARI]IGDEN
De verzanding van de Zwin'mondilg deed in de loop der eeuwen de havens van
Mude, [4onni]<erede, Hoeke, Sluis en Damme verdwijnen door ze van alle verbinding
met cie zee aI te sluiten. Omstreeks 1180, siael voor de eerste maal de naaû l)amme
oI Dam, die (haven)) betekent, in c1e archieven vermeici. De l.cr:anding van de Reie,
u,aterweg gevoed door het Zwin en gaande tot Brugge, leidde tot het ontstaan der
haven van Damme. Deze werd de voorhaven van het <<Venetië van het Noorden>),
u'aâr te dien tijde op grote schaal handei in allerlei goederen werd gedreven.
Reeds in 1213 kende de stad een voorspoed die korlstondig onderbroken e'erd door
een aanval der zeestrijdkrachten van de Koning van lirankrijk, Filips-Àugustus.
Gedurende hct Boiirgonciisch tijdvak kende Damme een periode van weelde.
Het huwelijk van Filips de Goede met Elisabeth var Poriugâl en dat van Karel c1e
Stoùte met Margaretha van York, zuster van de Koning van Engeland, werden e! met
1.

grote luister gevierd, Na deze bloeiperiocle doet zich het onafwendbaar verval gevoelen:
het Zwin vernauwt, de haven verzândt, grote zeeschepen kunneû weldra niet meet
voorbij Sluis. ln 1475 is de haven pralitisch verdwenen. Kei:er Karel tracht tevergeefs
de stad te doen herleven door 't inrichlen van een paardenmarkt.
Het prentje toont de ontvanqst, in 12i0, van cle algcvaardigden der Hanza van l.onden
' die de laken- en wolhanclel moûopoliseerde - bij de stichting te Damme van een
hândelsl(atrtoor, dat q'eldra grote voorspoed kende, Lombardiêrs en Biskayers volgden
latcr het voorbeeld van cle l]ngelsen; zij naaliten van de stad een der voornaamste
opslagplaatsen van het ChristeD.lom. lnzet; zeqel van de stad Dâmme.
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DIJBBEL CONCENTRAAT VAN TOMATEN LIEBIG: maakt het
heerli.jke soepen, fiine sâusen
mogelijk in clk jaargetijde en éloedkoop

- te bereiclen
en smakelijke voedingsdegen

3. AN'f WERPEN 15I1. . DIEDERIK VÀN PABSCHEN VES'IIGT DE EERSTE
R]]GELMA'fIGE SCHEEPVAÀRTLIIN TUSSEN ANTWERPEN EN PALESTINA
Ivien kent de invloed welke de Krujstochten en Bedevaarten naar Palestina op de
cw)lutie van de West-Europese volken uitoefencle. In de XVIo eeuw besloot een Antwerps reder, Diederil( varl Paeschen, een regelrnaiige scheepvaarilijn in te richten tussen
Antuerpen en IafIa om aan de pelgrims ck: alnattende reis over laod te besparen.
ljen karveel {driemaster) van 200 T. wercl qebouud, het voer onder de vlag <<Het
Kruis var Jerusalem>> en cleed lwee havens aan: Vigo, met pelgrimstocht naar St-lacob

vàn Composiella, en Rome. Op 27 Februari 1511 werclen cle zeilen gehesen, Benevens
de pelg,ims hadclen verschillende leden v:rn aclelli;ke families uit de metropool aan boord
plaats genomen ; Colibrant, van der Noot, van der Cracht en van Berchem. De heen'
eù terùgreis geschieclde ongestoord. In Maart 1512 voer van Paesclen de Schelde op.
Hij u,erd te Kallo begrcct do;i .ie Ànrv'erpse overheden.
Een nierrwe reis {1512-1515) verliep even voorspoedig. Bij de dercle echter (in 1516)
strandde hct schip op enkele nijlen van de Engelse kust en q'erd vervarlqen door de <<Sal'
vador>, het grootste va:rrtuiçI van clie tijd, ie Antwcrpen gebouwcl. Alclaar vertrokken in
ApLll 1518, kecrcle het in i5l9 uit het Heilig Land weder. Van Paeschen kende nadien
geldelijkc tegenspoed en verkocht de <<Salvador>>. Dicclerik siierf it armoede. Hij verd
in hel klooslÊr van cle F'alconietcn, in Mei 1527, begraven. Hel prentje toont ons de
Loeûe kapitein bij :iJ-n eerste ontscheping jn Palestina. Inzet : Hct KnLis van Jeruzalem.
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CHICXT..tsN SOUP, cle natuurlijke en klarc kippensoep, v'ordt
om haar << Amerikaanse smaâk )) cloor de licfhcbbers bi jzonder gelusi.

LEMCO

5. PATER FERDINAND

VERBIF]ST, MANDARIJN {1629-1688)

Onder de missionârissen die zich, in de loop van de voriqe eeuven, nâar Chita begaven
waren er talrijlie geleerden, zo:rls Ferdinancl Verbiest, rviskunclige en doctor in de theologie, geboren te Pjitem op 9 October 1629 en overlcclen te Peltinq op 28 October 163E.
I1i; verge:elde in 1659 P:rter Couplet in de Chinese provincie van S;an Tsee en beqaI zich vervolgens naar Pehing *'aar hij medewerktc aan de sterrenkundige sturlies var
Pater Àdan van Bell. Zijn menigvulclige Lennissen, opgedaan in de )oop van vele
jareù stuclie, lieten hem nadien toe vergissinqcn in de Chinese kalender vast te stellen.
Tot ondervoorzitter van het Observatorium van Pehing benocmcl in 1675, \'âlte pater
Verbiest de verûjeûwjnçJ van cie vetcnschappelijke riilrusting aldaar aan.
Ferdinand Verbiest liet t€vens voor een termijn van tu'ee eeuwen eû hall de astro'
nonische jaarboeken en andere ûitgâ\'en her:ien, clie voor elke dag cle hemelgesteltenjs,
de Jigging van de sterren en cle sterrcnliundige voorspellinoen verrnelden. Niettegenstaande:ijn weigÊring werd Patcr Verbiest door de l(eizer van China tot Mandarijn verheven en kreeg de naarn van Man-Hoai'Jin, \-ât beiel(ent <van harte menselijk>r. Pater
Verbiest is de schrijver van ialrijlie rverken, voor de l:ei;er in de Chinese taal oPgesleld.
Na het a[sterven van de bcfaamcle missionaris, hield Kei:er Khang-Hi er aan zijn
nageclachtenis te huldigen door aI te kondiqcn daL aan cle kathoiieke godsdienst alJe
vrijheid werd verleend over het gehele Chinese Kei:errijk. Ons Prentje toont de Keizer
van China, omrinqd door hoogu'aarclighcidsbeltleders, tij.lens een bezoek aan het nieuw
uitgerùst observatorium van Peking. Ilil rvordt er cloor E. P. Verbiest ontvangen.
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De BONEN MET TOMAAT LIEEIG maken hct mogelijk onmiddeiliik
een vollcdig cn wcrkclijk smeke li jk gcl'echt op te diencn. Men e et ze koud of wam.
2, ÀZOREN 1468. -, IiET STÀDtsIOUDERSCHAP VÀN HET EILÀND FÀYAL
WORDT AAN ]OSSE VAN TJURTERE TOEVERTROUWD
ln l4'16 maakte de Brugse zeevaarder Van den Bergh de onbewoonde eilanden van

cle Azoren bekend, De erfgilt en het gouvernement-staclhouderschap van één dezer eiland'
jes, Fayal, werd in 1468 door de toekomstige Koning van Portugal, Don Fernando, aan
Josse van Hurtere, Heer van Moerkerke, toevertrouwd. Hertogin Isabella van Bourgondië,
prinses van Portugal, liet er cle Vlamingen overbrengen die tot wcgvocrjng wirctr vcrourdeelcl. Bij dezen voegden zich talrijke lanclbouwers die de bijzonder vruchtbare grond van

het eiland iq waarde deden stijgen. Zo ontstond i(Nieuw-Viaanderen)). De rivier nabij
dewelke de uitwijLelingen zich hadden gevestigd, *'erd <<Ribeira dos Flamingos>> genaamd (Rivier der Vlamingen),
De bekomen uilslagen s'areû zo doorslaancl, clat aan Van Hurtere in 1462 het stadhouderschap opgedragen werd van het eiland Pico, waarvan de erfgilt hem door cle lnfante
Dora Beatrice werd toegekend. Talrijke Vlamingen verspreicldcn zich over de Àzoren, die
<Vlaanse Eilanden>> werden qenoemcl. Op rle huidige Kanarische eilanden ku'amen zich
eveneens families uit onze provincies vestigen. Zij breiclden er de suilerrietcultuur uit. In
1513 werd een Antwerpenaar, Jacob Groenenbergh, eigenaar van het eiland Palma en
veranderde zijn naân in <<Monteverde>. Hij s'erd de stamvader van een der aalzienlijkste Spaanse Iami)ies,
Ons prentje tooût Van Hurtere tÈrwijl hij toezicht hoÙdt op het werk van de maaiers.
De bevolking groeide vooriclurend âan tot op het ogenblik dat cle belemmeringen,
aan onze scheepvaart opgelegd cloor het'I'ractaat van IVIunsler, de inwijhirg stop:eiten,
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4. ISAÀC LE MÀIRE, BEROEI..,ID ANTWERPS ZEEVÀÀRDER 11560.1624)
Isaac Le Maire werd rond 1560 te Ànt*erpen geboren. Hij verwierf weldra naan,
dank zij uitgebreide aardrijkskundige kennisset, tijdens menigvuidige reizen opgedaan.
Le Maire stichtte eerst de <<Nieuwe Brabantsche Maatschappij); haar vloot telde
vier eenheden. I'lij onderscheidde zich verder cloor zijn initiâti€ven voor de uitbreidirg
der scheepvaart ter lange omvaârl en het bevorderen van ontdekkingsreizen.
Io 1599 vertrokken admiraal Both en vice-admiraal Van Caerden naar het Oosten. ln
J600, steeds onder zijn impuls, :eilden de Zuarb Arend tn d,e Witte Àrend in de richting van Indië, onder bevel vaû admiraal Seneschal. In 1605 worden nog âcht vaartuigen
naar Indië gestuurd onder commando van adoiraal Heemskerck en van vice,admiraal
Granier. Zijû grote hoedaniqheden en zijn uitqebreide kennissen brachten Hendrik IV,

Koning van Frankrijk, e! toe hem vuorstcllen te doen om de strrJd te voeren tegen de Indische Maatschappij. In dit voorùitzicht richtte Isaac [æ Maire met admiraa] Van de
Kerckhove een expeditie in om een nieuwe waterveg te zoeken in de richtiûg van Indie
(langs het Noorden), OngeJukkig stootte de expeditie op uitgestrekte ijsvelden en mislukte, In 1610 verwierf het schip de Forluin van Le Maire, onder bevel van Cornelius
lacoby-May, Iaam door de stichting van Nieuw-België>> aan de oever van Manhattan. In
1616 bereikte Le Maire zijn levensdoei : lwee van zijn schepen, de Hoorn en de Ecndracht
onder bevel van zijn zoon |acobus, ontdekten een doortocht naar Indiè tussen de Zuidpool en de <<Straat van Magelaan>>. Deze weg werd de <<Straat van Le Maire>> genoemd.
Ons prentje toont de haven van Nieuw-Àmstcrdam, in 1640, 30 jaar nadat Le Maire
de baai van Manhattaû had ontdekt. lnzet: het zegel van Nieuw-ÀBsterdam, in 1625
door de Nederlarders gesticht. Deze nederzetting werd de huidige stad New-York.
<<
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Om afrvisselinÉt tc brenÉten in de dageiijkse eetmalen : LIEBIG SOEPEN
IN ZAKJES ; Liebig en Lemco Chickrn Soup, Er*'tcnsoep, Bonensocp'
Popotesoep: volleclig, voedzaam en... vlug klaar
!

6. L. HENNEPIN, MISSIONARIS EN ONTDEKI(INGSREIZICER
Lodcwijk Hennepin, geboren te Ath in 1640, behoorl loi de missionarissen

(I640-1705)
clie het beschavingswerh vestiqdcn door <<vrede en zachlheid>), zoals Sanuel de ChamPlâit, stjchter
van Quebec in 1606 en goûverneut van Frans Canâdâ, tot aan zijn dood het had begrepen.
Na ziin humaniora te hebben volcind, wercl Locie*'ijk Iienncpin Frarrciscaaer monrik en
reisde naar Duitsland, Iialjè en Frânirriih. ln 1675 ging Ileirncpin scherp naar Canada.
Hij vertoelde bij de Irohezen, outle lrdjaanse stam aan de oev.ls vaû de merea Erié,
Ontario en van cle Sl'Laurensstroom en was de eerste .lie cle l'Jiagara watervâllen beschreel.
Hij m.ralite ooh de Mississipi bckentl, t'ell.e hij opvocr tot cle {6o graacl noorderbriedte.
In cle handen gevâllen \'an cle Sioux, lnclianelstanr ir het Oosten van Canada blee{
Lodeuijk Ilennepin gedurenLle acht rnaandcn hun qcvangene. De medische kennissen
van de moedige ûissioaaris rcdden hen rvellichL r-a;r cle gru*'e1dood. CebrLrilr makend
van zijn gedwongcn oponlhoucl, gelul,te Hcnucpin cr in de eetslÈ gegevens te verzamelen die moÈsten dienen lot het opstelleil van ecn u'oordenbotk in het Sioux-idioom.
Na een verblijf vân vijf jaar te Quebec liecrde Ilennepin naar Europa tcrug. Ziin laatste
jaren *'erden versombercl cloor de l<war:rclt'illigheicl vair zijn mcclemensen. Afgunsligen

maaliien gebruik van valse verslagen om zijn ontdehkiûqen en reisverhalen in twijltl
te trelken. Uitgeweken naar tltrecht, stierf Loclewijk Henneprn er omstreeks 1704'17A5.
Het prentje toont hem in cle nabijbeid van de vermaarcle Niagara-u'aterval die hij
voor de eerste maâi, iù bijzijn van inboorlingen bewondert.
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7. ]ACQUES-ÀNDRIJ COEBE, IJARON DE I]URLÀCK
EN DE OOSTEi{DSE COIV{PAGNIII
De Àntwerpse reders, door het traciaat van Miinster (1646) onclermiind, beslisten
gebruik te maken van de havens van Oostencle c4 Nieùwpoort, die nog vrij waren.
Aldus werd, ret toelatiûg van de Kei:er van Oostenrijk, Karel VI, de Oostendse
Conpagnie tot stand gebracht. Dc vorst nam ?ijn toevllrcht tot deze Compâgnie voor
het stichten van twce posten in lndië, cen in Bengalen te Ban]iipur, de andere op de
kust van Coromandel, te Gabelon. ]acques-Ànclré Cobbé, baron cle Ilurlack, artilleriegenelaal alkomslio uit Àntwerpen, *,ertl als gouvcrfcur van cle twee posten aangesteld.
Na een audiëntie hem door vorst Jaflar Khan tc Murshibaclad verleend, geluhte Cobbé
er in talrijke voordelen te bekomen, ma:rr naclien wilde de pctcntaat hem doen verjagen.
I lierop volgde een militaire actie waârin Cobbc de heldendood stierf. KaPitein
't Kint, die hem opvolgde, gciulte slechts in cen ecrvolle aftocht te Chandernagor'
Na Cobbé en t Kint, u'erdcn on:e beiangcn door Vinccnt Parraber verdcdigd.
Ziin schrp Heilige Karcl verging op 4 Àugustus 1724. It 1726 bleek het beheer van
zijn opvolqer, Alexander, ridder van Hume, voorspoediq Door een oorlog beclrcigd
qaI Karel VI to" ouu de drul:king cloor llolland Engeland en Franlirijk uitgeoefend. De
Ôo.tendse Compaqnie zag zich voor cen tiidperk van 7 jaar, van 31 Mei 1726 af qcschorsl
Na een aanva)- door inboorlingen en Europeanen tegen haar inrichtingen gericht
werd zij op 23 Februari 1732 bepaald ontbonden llet Preûtie toont het onderhoud van
iacques-À"d.e Cobbé met Jaffar Khan. In:et: zegel van de Oostendse Compagnie.

Compagnie l-iebig, gesticht
Het gcbruik van lret LIEBIG
duur' Men voc'qt het t""

in

stec(ls

l"*'f}oLTSNEEMTBFZITVANHETElLANDTRISTANDA-cUNIlA(l775)
t lr,lcr dto.n.n ,lrc cr "ict Lundcn roc bcslulcn van cll.p rerclcrc poqirq
kolonialc
I
'or verlanoer
j urrhrcrdrrrq .'l Lc :icrr. had \\ i,lcnr Bolrs gehoren Anrwerpcn.rar - hcr rnnig
dc h.rndcl in A:rë en Atril.r roorr rc zeilen.
TirJcns hct Oostcnrijks tildpcrl. nam hii rls hasis de h.rens van Livorno, Fiume
j crr'l'riëst. ln 1774 hel.qam hri van de prins vân Srahremberg, toclirring dc Oostenriykse
I !liq tc hiiscn. Ecrr jahr laier ko(hr h,i tc Londen een srcrig srhrp. dat /o.-cf-lfieresia
I ucrd ocJoopr. err hct:el[Je;aar.lc havcn r.,n Livurno re-lret met ecn ladjnq re verI h.rrrlclcn q".d rc1. Tridcrs e. r ,'p,rnrhord rn Je Ilarri v.rn D.lla Goa rnrhjj Madag scrr' rl! h rc Je ,,rclern.r.r,lc Bolrs irlda.,r eer hilnd.lsk,rntooL op.
ln 1775. l-.'lrcrscge Àner.lr en Afri.a. :.'o de hemarni rg c.r snccr\\spits alrn dc
I hnri:o;rr ',pCuil en : her urs hot rrlanrl Tristan cla-Curha { rf,..m van de Porrugese
I ort.-lcl<kirg.rci:igcr die her \oor hct eerst bctraJt. door anrlcrc klcrnere eilanden omrinqd.
Na cllr rcrlrten qcbieJ te hrbbcn vcrlcnd. nan hiy cr uit nnin van Ler:erin MarraI
I Thcrcsia ho:ir v.rn cn doonlc hct Eil.rnd Br,rhanr "
D'. l.: l-Th"t, si.r zerle zitn d\ontulrrlrll^ o,\r voort en. r,rsihcidcne iaren nadrcn.
\.rs.hcL'n her s.lr.p tc Ànr*elpcn tcrug. A., r :ijn lot or,-qclaler. ginq hct eilanJ
Brrl.arrt door dc ccuwen heen van de e re h.,nd in de rrderc over. Het hchoort rhans
.r.rn Engeland en draagt opnreuq zlln oude narnr : Iilâr'd I
da-Cun.r.
'ist.ln,reemi
Hct prcnlir loont Willcm Bolts op hct ogr nhlil. d;rr hri bc:it
vin hct erlard
rn er dc Oostenrijkse militaire vlag plant.
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il. DE SLÀG VAN BOKE (24-3-t8491
Na de proefnemir)aen toi kolotisatic in Abcssinië en in Guatenrala trachttc Koiling
Leopol<l I aan de kust van Guinea, op <le boorclen van cle Rio Nunez, een gronclgcbied
te verwerveù.
ln lB49 verrroli hct va:riluig [,ouisa'Matia, een soort schocneL (iû 1840 ten dienst?
van dc Koninklijke Belgische Marine gesteld) met de Frânse briL Ia Doratlc naar
Rio Nunez. De erpeditie had voor opdracht cle rregerkoning Mayoré die de onderhandelinqen tussen de kooplieden van de kust en van het biDnelland d*'arsboomde tot
,eJe ic brenqcn. In een hijzonder verstcrkte stelling te Boké verschanst en door vLccmde
tralikânten Ëilgestaan, beschikte Mayoré over 'ecn [linke verdcdigilg, Gezien zijn grcte
di"pç1arg als."de het gevaar vat strandcn, kon cie Iorr/sa-lVIaria de stroonr Rio
Nuiràz ,ii"t opvaren en ?âg men 2ich qenooclzaaltt cle bemanûing mel cle landingstr:ocpen
driemastcr Emma ovet te br€ngen.
op
'Opcle Belgische
24 Maart, na een goed voorbereid artillerievuur, landde de lirans Belgische kolom
en gelukte er in de stcllingen, door de inboorlingcn verdedigd in te nemeû. Dit glansrijk wapenfeit wierp geeû vruchten af. Leopold I moest eens te illccr van ziin oiltwerp
van l<oloniale uitbrcicljng afzicD, vooral uit vrees voor diplomatische veru'ikkelilgcn.
ln 1859 stierf onze Koniûkliike Marine langzaam uit bij gebrck aan kreclieten an âan
steun vanwege de regering; haar schcpen verrotlen in de Scheldc,
Het prentje toont cle Frans'Belgische landingstloepen, de aanval tegÊn de versterkte
stellingen van de negerkoning Mayoré te Bolié uitvoerend.

Compagnie Liebig, gesticht

in

1865

I
I
I
I

I
I
I
|
I
I

i
I
L

I
I

de natuurlijke en klare kippensoep. Ze rvordt
Âmerikaanse smaak > door clc kenners zccr Éaegeercl.
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IO. POGING TOT KOLONISATIE VAN SANTO TOMÀS DE-GUATEMALA ('N4'
'
Door het voortdurend ver:et van zekere grote mogcndheden, bcreikte d€ reg€rrng van
Leopold I slechts éên plaktische verwe:enliiking op koloniaal pl,rn : de poging rot
kolonisatie van Santo Tomas, die ongelukkig uiteindelijk mislulte.
In l84l werd een:cnding onder leicling van kolonel Remy dc Puldt naar de kust
van de stâat Guatemala g"siu,,rd, met opdiacht
ne.lerr"ttinq te ',stichten. De zen"r "en
ding bekwam de nodige waarborqen oil de inbezitneming
van het bcoogd grondgebied
geldig te maken. Na zich over de ligging te hebben vergewist, werden er tjtcls uitgegeven
om de nodige fondsen in te zamelen voor het aanwerven van kolonisten en rekruten.
Maar talrijke missingen werden begaan: gebrek aan voorbercidirrq. on!,unde betrcffende de levensvoorwaarden, gebrek aan bevoegde u'erkers. Het zenclcn van koionisten
geschiedde te vroegtijdig. Er ontscheepten er 821 op het ogenblrk dat het ontgrnnen
van de gronden en het bouwen der woningen aânvang nam. Volgens de opvatting van
de gemeenschap, was hel individueel werl< verboden. Elkeen moest zich aan visvanqst,
jacht of landbouw voor de aclnrnrstrartie wijden. Dc kolonist u,as lui en zorg:loos.
vermits de gemeenschap hem moest voeden. Tot overmaat van onqcluk, verwekte de
noeraskoorts de dood van 219 kolonisten. Kortom, Santo Tomas, opgericht in het
schilderachtig landschap van de Golf van lv{exiko, vertoonde slechts gedurende een
korte periode, van 1843 tot 1845, de aânblik welke ons prentje weerqecft. Rond 1845 trok
de regering van Guatemala de concessie in, voor het niet nâleven der rechten van bcheer.

Bloaclcel aangeu,endc stappen zoûder uitslag.
Niet ontmoediqd, besloot hij, in lll43, de Nijlbronnen op te sporer, om een blijvende
Belgischc neLler:etting aan de boorclcn van c1e Rocle Zee tot stancl te brengen.
Ilij clrong door in hct geheimnisvol Abessinië en sloot zich bij een karavaan aan.
Na talrijke â\'onturen, waarvan zekere dramatisch, bereikte Blondecl Soedau. In plaats
van ecn studiereis met afdoende uitslagen te u,ordcn. bepaalde de ondernemiag zich
tot een eenvoudige toeristische expeditic, r.al elke praktische verwezenlijhing ontbloot.
Na de:e mislukking x.erd van het onlwerp afge:ien.
On$ prentje loont Edw'ard Blondcel in gezelschap van Abessinische koopliedan.

In ccn oogwenk wolcit het smakciijk voorbe{eid ,qcrecht kou(l of warm op.qedicnd:

I

LEMCO CHICKEN SOUP,

9, ON'|DEKKINGSREIS VAN EDWARD BLO}'IDEEL IN ABESSINIE - I84O
De ccrsle kolonisatie-poginq v;rn Leopold I had als voorwerp Algeriè, maar de
afgcvaardiqde van de koning, redc! De Lescluze, mislukte in zijn zrndirg.
In 1810 keerde de vorst zich tot Àbessiniê.
De consul-qeneraal van België tc Alexandrië, E,clward Blonc{eel, lreeg tot opdracht
in <1at land onderhanclelingen:ran te knopen terr cinde alstand te bekomen van een
gcdcclte van het Abessioische gronclgebied, (<nùttig voor het insteilen van een holoniâlc inrichting>.
Nietlcgenstaande:ijn stoutnoedigheid, maar bii qebrek aan qe:aq, bleven de door

in

I
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BO{JILLON BLOKJE is practisch en niet
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u'orclt ( in ccl.r hanclomclrari > bereicl; ze staat
tcr bcsclrikkin.q van cle huisvrt)Ll\\' cl.l is klaar om opgecliend te worden.

LIEBIG SOEP I'OM{{T
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I
I
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LIEtsIG SOEPEN IN ZAKJES : Licbig cn Lcnrio
Ilonen- cn Popotesocl-r

I

Clricken Soup, Etwten-,

soede cn goedkopc soepen. \Werk.lilk smakciijk

cn zo bcspiuend

I

12. Dli zutDPooL-EXPIiDtTIE Dtj GtsRLÀCHE (189E-tE99)
Tâlriike crpedities trachtien in de XVIll,', XIX, en XX,'eeu*'en de Noorclpool te
bereikcn. In 1909 gelukte de Amcriliaan Peary hierin. De Zuidpool t.rrtre lange tiid de
stoutmoecliqheid der poolveroveraars. Ëersr ir 1911, bcreji<te de Noor Àmundsen het doel,
Op het einde van de XIX'eeuu, orrclernam de Bclg Adriaan de Gerlache de GomcrT,
oncier het irnpuls van Koning Leopold Il een expcditie. die ;ou torldten on:e vlag op het
land van Craham te planten lZuidpoolcirkel); onze landgenoot en:i1n dappere maikers
u'arcrr de eersten clie in de onmiddcllijke nabjjheicl van de Zuidpool overu,interdenAdriaern d: Gerlachc *'erd in l8l6 te Hasselt qeboren. Na fljnke inqenieur-strrdjes
vaarde hij gedurencle );rnge jaren als ceùvoudig matroos. In 1899 kwam hij in het be:it
vai ren sterke driemalstbark, voor:ieI vail een hu]pmotor. Ma:rktel cleel uit van de
siaI d!'r exprdilie: Lecointe, Anundsen en arti]lerie-luitenant Danco.
Van lanuari tot Ocbh?r 1899, trotseerden de orrtdekkingsrci:iocrs menio eevair.
Luitcnant Danco overlced op 5 )uni 1899 en uerd in de ijsvelden bcgrasen.
De ov"rle'endcn .olbrr.hten glansrijk hun :encling. Belangriike weienschappeliiLe
.r erdcn geboekt
kaart, door d€
dc
stre!:en ks'amÊn
ku'amen voor op c1e kaârt,
\'aststelliDgen
r asrst.'llinqcn rverden
ochockt en nicuwe stre!:eû
e\peditjc opgemaakt. Vermelden $,ij namelijk: hst Land van Danco, van Luih, hel
Eilâncl Brabant, hct Iiiland Antu,crpen, en ren slotte de Zeeèngte van de Gerlache.
De biiva) der zending heeft in de qanse u,ereld het grootste op:ien gebaard.
Ilet prentje toont ois dc liikplcchtigheicl van Danco.
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