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VOORBERICHT.

Ook dit deeltje, in de eerste plaats bestemd voor studeerenden
voor de Hoofdakte, wil een min of meer veelzijdige beschrijving
geven van een gebied, dat wel niet het land der onbegrensde
mogelijkheden is, maar dat zeer zeker de aandacht waard is,
wat betreft de mogelijkheden van kolonisatie en den invloed,

dien de mensch op de woonruimte kan uitoefenen, wanneer hij
voldoende studie van de natuurlijke omstandigheden heeft
gemaakt. Tevens is Australie een gebied, waar de sociale vraagstukken reeds vroeg een zeer grooten invloed uitoefenden op
de politiek.
Voor op- en aanmerkingen houdt zich beleefd aanbevolen

G. J. A. MULDER.
Rotterdam, Voorjaar 1933.
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ontdekking werd in 1878 in het archief te Simancas in Spanje
gevonden en gepubliceerd.) Eerst in 1770 heeft Cook deze straat
weer ontdekt.
Merkwaardig blijft het, dat Cornelis W ij t f i i e t te Leuven
in zijn Descriptiones (1597) de Torres-straat reeds aangaf.
Hij schrijft : „de Terra Australis is het zuidelijkste van alle landen
en is door een nauwe straat van Nieuw Guinee gescheiden".
Waarschijnlijk berustte dit op fantasie.
De Portugeezen hadden reeds in 1522 enkele handelsfactorijen
op Java. Het is zeer waarschijnlijk, dat ook zij kennis droegen van
het vasteland en dat reeds in 1601 de Er e d i a van het Melvilleeiland naar het tegenwoordige Arnhemsland is gekomen ; zelfs
dat ze verschillende punten van de westkust bezocht hebben.
In 1598 vestigden zich de Nederlanders in de Molukken. Het
noordelijke deel van den Indischen Oceaan werd echter door
de Portugeezen onveilig gemaakt. Vandaar, dat men liever van
Kaap de Goede Hoop een oostelijke route insloeg, waarbij gebruik
gemaakt kon worden van de Westenwinddrift.
In 1605 komt Willem J a n s z. met het schip Duyf ken in de
Carpentaria Golf (naar den G.-G. Carpentier genoemd) en vaart
zuidwaarts tot 14° Z.Br. Het land blijkt echter niet voor den
handel geschikt. In 1611 zeilt Brouwer van Kaap de Goede
Hoop oostwaarts naar de Molukken. Deze route wordt sedert
1613 door de V.O.C. voorgeschreven. De eerste, die vet genoeg
oostwaarts ging, om Australi e in zicht te krijgen, was Dirk
Ha r t o g met zijn schip de Eendragt. Hij landt bij de Gascognemond, richt er een paal op, waaraan een stuk blik, waarop deze
ontdekking vermeld wordt. Dit werd in 1624 door Vlaming
met zijn De Geelvinck gevonden : de paal was verteerd, het blik
werd meegenomen naar Amsterdam. Vlaming zelf richtte weer
een paal op; het plakaat er aan werd in 1817 door een Franschman
gevonden en naar Parijs gebracht.
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Vöör Brouwer was het onzeker, hoever men oostwaarts varen
moest. Door Hartog werd vastgesteld, dat men op + 30 a 40°
Z.Br. ongeveer 4000 zeemij len oostwaarts moest varen, tot het
„Nieuwe Zuidland van de Eendragt" werd gezien.
Zooals bekend, wist men in die tijden reeds zeer nauwkeurig
de breedte to bepalen ; van een zuivere lengtebepaling was
Been sprake bij gebrek aan goede uurwerken. Vandaar ook, dat
op de zeekaarten van dien tijd wel nauwkeurig de breedte
was opgegeven. Vaak gebruikte men ook de z.g. kompaskaarten,
waarop van bepaalde punten stralen getrokken waren, waarop
men dan de afstanden kon meten.
Andere Nederlandsche tochten waren :
In 1623 wordt door het schip „Leeuwin" Leeuwinsland in
het Z.W. gevonden. In het zelfde jaar ontdekten Jan Car s t e n z
en W. J. de C o l s t e r met hun schepen Pera en Arnhem, kustgebieden in het N.; dit land wordt later Arnhemsland genoemd.
In 1628 landt De Witt op de Vyanen aan de N.W. kust (De
Wittsland).
In 1627 komt Pieter N u y t s met het Gulden Seepaert aan de
Zuidkust en vindt dus een kustgedeelte aan de Groote Australische Bocht (Pieter Nuytsland). Door al deze tochten was nu wel
vastgesteld, dat er een zuidland (of reeksen van eilanden) bestond.
De grootte er van was evenwel onbekend.
In 1642 stuurt Gouverneur-Generaal A n t o n i e van Diemen
den schipper Abel J a n s z. T asman ter onderzoek (dus met een
wetenschappelijk doel!) uit. Deze vaart van Mauritius uit, gaat
tot 49° Z.Br. en ontdekt Tasmanie (door hem van Diemensland
genoemd). Of het een eiland was, heeft hij niet nagegaan. Wel
heeft hij er de vlag van Frederik Hendrik geheschen.
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Van deze tocht zijn thans in de Monumenta Cartographica
IV reproducties van twee kaarten verschenen. De eene is een
groote handschriftkaart van de geheele route van de ontdekkingsreis door den opperstuurman F r a n o i s Jacobsen
V i s s c h e r, die als wetenschappelijk adviseur naast Tasman
als aanvoerder der expeditie gedurende de reis optrad. Ze
geeft dag voor dag het bestek aan.
Het origineel werd door Dr. F. C. Wieder in 1919 to
Weenen gevonden in een verzameling, welke verschillende
kaarten, het bedrijf der V. O.C. betreffende, omvatte ; het zijn
alle copieen, waarvan de origineelen meest verloren zijn gegaan.
Op deze kaart zijn alleen de werkelijk geobserveerde kusten
geteekend.
De tweede kaart is geen oude copie, maar een oorspronkelijk
stuk : ze geeft de ontdekking van Tasmanie en is geteekend
en gesigneerd door den ontdekker zelf : Isaac Gilsemans.
Aan de beschrijving, die Dr. Wieder van deze kaarten gaf,
is het volgende ontleend.
De twee schepen, de Heemskerk en de Zeehaen, waren den
Ben October 1642 onder Tasman van Mauritius uitgezeild.
Men voer eerst zuidelijk tot 49° Z.Br. en toen oostelijk. Nadat
ze aldus 48 dagen op de open zee gevaren hadden, werd op
24 November land gezien. Dit oogenblik was van groote
beteekenis voor de expeditie : de lengtegraad van dit land
moest zoo nauwkeurig mogelijk worden vastgesteld, want van
uit dit punt moesten de verdere waarnemingen berekend worden.
Er werd scheepsraad gehouden met de officiers van beide
schepen, waarbij ook Gilsemans, koopman op de Zeehaen;
zooals gebruikelijk was, werd uit de verschillende, onderling
afwijkende waarnemingen, door Tasman als aanvoerder der
expeditie de lengtegraad vastgesteld op 163° 50 oostelijk van
Teneriffe.
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Den volgenden dag liet Tasman nog eens speciaal Gilsemans
bij zich aan boord komen en gaf hem een brief mee, waarin
vastgelegd werd, wat in den scheepsraad den vorigen dag ten
opzichte van den lengtegraad besloten was, en waarin uitdrukkelijk gezegd werd, dat men zich op de Zeehaen daaraan te
houden had.
In het officieele Journaal van Tasman staat niet vermeld,
wie deze belangrijke kust het eerst zag, ook wordt niets
over de discussies meegedeeld.
De thans te voorschijn gekomen oorspronkelijke kaart van
Isaac Gilsemans geeft echter hierop wel antwoord : daar
leest men bij het eerst ontdekte stukje kust : „'t lant by de
Zeehaen eerst gezien". Deze opmerking staat niet op de kaart
van Visscher, noch op de reeds lang bekende kaart van Tasman
zelf. De lengtegraad op de kaart van Gilsemans verschilt meer
dan e en graad met die van Tasman.
Op de kaart van Visscher staat als laatste bestek dat van
23 November. Dan loopt de koerslijn recht op het land aan
en houdt daar op. Er begint dan een nieuwe koerslijn op
25 November in zee, iets noordelijker. Mocht inderdaad
Gilsemans noordelijker dan men tot nog toe wist, land gezien
hebben, dan behoort men de geheele identificatie van de
ontdekking van Tasmanie door Tasman te herzien.
Toen ging hij verder oostwaarts, bereikte de westkust van
Nieuw-Zeeland, en ankerde in de Moordenaarsbaai (Massacre

Bay) op het Zuidelijk Eiland. Hij noemde deze baai aldus, omdat
daar eenige zijner schepelingen door de Maori's gedood zijn.
Hij voer verder noordwaarts zonder de Cookstraat te zien.
Dit gebied werd door hem Statenland genoemd. Hij hield
het voor een deel van het Zuidland en beschouwde de Tasman Zee
als een smalle doorvaart, die Abel Tasman Passage genoemd werd.
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Via de Tonga-, Fidzji- en Bismarck Eilanden ging hij paar Batavia.
Ook thans was nog niet vastgesteld, of dit gebied een groot
continent was, dan wel uit eilanden bestond. Op zijn tweede reis
met F r a n c o i s J. V i s s c h e r in 1644 ging hij in de Carpentaria
Golf. Zij zijn de Torresstraat voorbij gevaren, zonder haar als
zoodanig te herkennen. (Geen wonder : de talrijke koraalbanken
maken ook nu nog de vaart er door uiterst moeilijk.) De Carpentaria Golf bleek een inham te zijn, die zich niet verder dan 16°
Z.Br. zuidwaarts uitstrekte; ze voeren toen langs de kust van
Arnhemsland tot N.W. Kaap en brachten de verschillende
reeds bekende punten met elkaar in verbinding.
Het bestaan van een continent was nu pas aangetoond. Men
wist echter niet hoever het oostwaarts ging. Wel was vastgesteld,
dat het zich niet ver zuidwaarts uitstrekte. Een echt Zuidland
was het dus niet.
Nog enkele namen, door Hollanders gegeven, zijn : NieuwHolland (voor Australie), Houtman-rotsen; Geelvinck Kanaal,
Kaap Leeuwin.
Deze tochten hadden aan de O.I.C. veel geld gekost, voor den
handel echter niets opgebracht : de meeste landen bleken woest,
terwijl de zwarte bevolking öf vijandig was Of wegliep. Kostbare
producten werden niet aangetroffen. De Hoogmogenden waren
dan ook niets tevreden over Van Diemens geldverkwisting.
Gelukkig, dat Van Diemen gestorven is, vöör hem hun ontslagbrief kon bereiken.
Er volgt nu een periode van stilstand van + 130 jaar. Alleen
zij nog vermeld de wereldreis van Jacob R o g g e v e e n (1721
'22), die het Paascheiland en Samoa ontdekte. Voor de O.I.C.
was Australie niets dan een landmerk, dat zoo nu en dan gezicht
werd, als een schip door storm zoover oostwaarts was afgedreven.
Fig. 1. geeft te zien, wat bekend was na de reizen van Tasman.
Aan de Nederlanders waren dus de economisch belangrijkste
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deelen, tevens de gedeelten, die ook wat landschapsschoon betreft,
het meeste aantrokken, onbekend gebleven.
Daarna zijn het Engelschen, die een rol gaan spelen. De eerste
Engelschman, die Australie bereikte was de vrijbuiter Dampier,
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Fig. 1. Wat van de kusten bekend was na de reizen van Abel Tasman.
(Naar B. Wallis, Australasia.)

die met een gekaapt schip aan de N.W. kust kwam. Door de
Engelsche admiraliteit daartoe in staat gesteld, maakte hij in
1699 met de Roebuck een tocht en landde aan de Zuidkust.
Hij schreef een merkwaardig verslag, waarin de inboorlingen
als afstootende wezens geschilderd werden. De belangstelling
in Engeland voor dit gebied ontwaakte echter eenigszins, toen
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schrijvers als Swift dit gebied zeer fantastisch in hun romans
gingen beschrijven : Swifts held, Gulliver, strandt aan de kust
van Lilliput (West-Australie) en beleeft daar allerlei weder-.
waardigheden.
In 1768 werd door de Royal Society te Londen een expeditie
uitgezonden, om een Venus-overgang voor de zon te bestudeeren
op Tahiti, een der Society (Gezelschaps of Genootschaps) eilanden.
Deze expeditie ging met de Endeavour Bark onder bevel van
Luitenant James Cook op reis. Cook had opdracht gekregen,
na dien in den Grooten Oceaan ontdekkingen te doen en te
pogen, tot 40° Z.Br. door te dringen en te zoeken naar het Terra
Australis Incognita.
Na het waarnemen van de Venus-overgang in 1769 ging Cook
zuidwaarts, vond echter geen Zuidland ; daarna ging hij naar
Nieuw-Zeeland, voer om het Noorder Eiland, ontdekte in 1770
de Cookstraat, voer daarna om het Zuider Eiland, waarbij de
kusten zeer nauwkeurig door hem in kaart gebracht werden.
Toen bleek, dat Nieuw-Zeeland niet het noordelijk einde van
een Zuidland was.
Vandaar voer hij westwaarts, kwam aan de oostkust van Australia bij de tegenwoordige grens van Victoria en Nieuw ZuidWales en landde eindelijk in de Botany Bay, waar door den botanicus een Boote menigte nieuwe plantensoorten gevonden werd.
Daarna ging hij verder en nam de latere haven Port Jackson
op, voer noordwaarts, terwijl hij de kust geheel in kaart bracht,
door het labyrinth van riffen, zoowel van het Groote Barriere
rif als in de Torresstraat.
Aan de geheele oostkust gaf Cook den naam Nieuw Zuid-Wales,
op grond van overeenkomst met die van Zuid-Wales in Europa.
Zijn tweede reis (1772-1775) bracht hem zuidelijker. De
Bassstraat tusschen Victoria en Tasmania werd door hem niet
als zoodanig herkend. Cooks onderzoek betrof verder meest
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Oceani e . Hij voer zelfs tweemaal tot over den zuidpoolcirkel
en bewees daarmee, dat een eigenlijk zuidcontinent niet dan op
hooge breedten kon liggen.
In 1779 is Cook omgekomen op Hawai, nadat hij door het
ijs in de Bering Straat weerhouden was, zijn poging om de
N.W.-lijke doorvaart te zoeken, te volvoeren.
Cook heeft verder aangetoond, dat Australie voor bewoning
door Blanken geschikt was.
De Bassstraat werd in 1798 door Bass gevonden, nadat hij
ten Z. van Sydney steenkolenlagen ontdekt had. De kusten van
het continent zijn voor goed bekend geworden en in kaart gebracht
door Flinders en door King, zoodat in 1821 het grootste gedeelte
van de kust bekend was.
Flinders was de eerste, die dit werelddeel met den naam
Australie bestempelde. Vöördien heette het Nieuw-Holland. De
naam Australie vond eerst langzaam ingang.
Portugeezen noch Spanjaarden noch Hollanders hadden
zich in Australie willen vestigen. De Engelschen hebben eerst
uit zuiver wetenschappelijk oogpunt de bewoonbare oostkust
nagegaan.
Een politiek feit werd de aanleiding tot de nederzetting van
blanken ; het was de Amerikaansche vrijheidsoorlog. Deze had
tengevolge, dat er in Engeland vele uit Amerika verdreven Royalisten waren gekomen, die in Londen in slechte barakken een
onderdak gevonden hadden. Deze menschen zouden wellicht
de aangewezen personen zijn, om Australie te koloniseeren. In
1779 maakte Banks, de botanicus van de eerste expeditie van
Cook, in het Lagerhuis de regeering reeds op Nieuw ZuidWales opmerkzaam. Aandacht werd er echter niet aan geschonken.
Voor den minister William Pitt was het van grooter belang te
§ 2.
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weten, wat te doen met de vele strafgevangenen, die vroeger
naar Amerika gezonden werden. In 1787 werd Arthur Phillip
tot gouverneur van N.Zuid-Wales benoemd. Hij ging er heen met
een vloot, waarop 717 strafgevangenen (waarvan 520 mannen)
en 290 man troepen, en bereikte de Botany Bay in 1788. Deze
plek stond hem echter niet aan ; hij ging verder noordwaarts
en stichtte in Port Jackson de eerste nederzetting Sydney.
Met deze kolonie ging het den eersten tijd siecht : de convicts
(gevangenen) waren meest lui en gehoorzaamden slecht ; er was
geen goed bouw- en weiland ; hongersnooden kwamen voor,
zoodat de bevolking van uit het moederland van proviand moest
worden voorzien. Eindelijk gelukte het, plekken, die geschikt
waren voor bouwland, te vinden. Deze waren natuurlijk iets
verder naar binnen gelegen : aan een dalende kust komen geen
strooken alluviale gronden voor.
Het onderzoek van het binnenland hangt ten nauwste met de
kolonisatie en bewoning door blanken samen. Men had nieuw
land noodig, evenals in Amerika. In Afrika daarentegen waren
het vaak wetenschappelijke problemen, zooals het Niger- en
het Nijlprobleem, welke aanleiding gaven tot onderzoek. De
ontoegankelijke randgebergten in het 0., de woestijnen in het
binnenland en zelfs hier en daar aan de kusten met hun gebrek
aan water, hun vaak ondoordringbaar struikgewas en hun spinifexbegroeiing, en de tegenstand, die de weinige inboorlingen boden,
maakten, dat de onderzoekers met zeer groote moeilijkheden te
kampen hadden. Toch hielden ze taai vol : tusschen 1842 en 1858
werden zelfs 30 ontdekkingsreizen ondernomen. De oorspronkelijke kolonie Nieuw Zuid-Wales ontwikkelde zich goed. In
1829 werd West-Australie als een afzonderlijke kolonie gesticht,
niet om woonruimte voor den Engelschen immigrant te vinden,
maar om te verhinderen, dat een andere mogendheid, met name
Frankrijk, zich van dit gebied zou meester maken.
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In 1834 werd Zuid Australie een zelfstandige kolonie van het
moederland.
De kolonisatie ging van de kust uit : de woestijn scheidde
immers de gebieden.
§ 3. Het eerste gebied, dat voor onderzoek in aanmerking
kwam, was natuurlijk de omgeving van Sydney. De westwaarts
gelegen Blauwe Bergen, een zandsteengebied met diepe kloven
en vaak ontoegankelijke dalen, boden ontzettende moeilijkheden.
Eerst aan Evans gelukte het, in deze gekloofde steilranden een
„pas" te vinden en het „Beloofde Land" te bereiken, dat aan de
westzijde er van lag, waar voldoende land aanwezig was, om het
te kunnen bebouwen en als veeweiden te kunnen gebruiken. Hij
bereikte het Murray-Darling gebied.
St u r t ontdekte in 1828—'29 aldaar o. a. de Murrumbidgee ;
hij voer deze af, kwam met zijn bootje in de Murray en ging deze
af tot de mond. Echter kon hij door de zandbanken de Encounter
Baai niet bereiken en over zee naar Sydney teruggaan. Geen andere
mogelijkheid bleef hem over dan dezelfde weg over land terug!
De ontdekker van de bovenloop van de Darling is Mitchell ;
later drong deze in het gebied ten Z. van de Murray, dus in het
tegenwoordige Victoria, door, dat hij om zijn schoonheid Australia
felix (het gelukkige Australie) noemde.
Reeds in 1815 werd de eerste binnenstad van Australie, Bathurst, gesticht.
Nu echter waren er streken gevonden, waar ook vrije immigranten konden leven. Steeds meer komt dan ook de tegenstelling
straf kolonie vrije immigrantenkolonie naar voren. Dit sloot
echter in zich, dat er andere gebieden gezocht dienden te worden
voor de convicts. Men vond daartoe een plek in het N. geschikt ;
daar werd Brisbane gesticht, terwijl ook Tasmanie daartoe gekozen
werd. Eerst later kwamen ook de nederzettingen van vrijwillige
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Immigranten tot stand, zooals Melbourne, alle natuurlijk aan de
kust gelegen.
Periode

1788-1830
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1830 - 1850
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Fig. 2. Wat van Australie bekend werd.
A. hier blijkt, hoe moeilijk het overtrekken van de Blauwe Bergen ging.
B. de periode Leichhardt.
C. „
„
Stuart.
Groote gebieden in het binnenland zijn steeds nog zeer oppervlakkig bekend.
(Naar G r. Taylor, Australia.)

Het onderzoek van de Westaustralische Woestijn kon eerst
een aanvang nemen na de stichting van de kolonie West-Australie in 1829. Meest ging men uit van Perth aan de Zwanenrivier
of van Albany. Genoemd moeten worden Gregory en Austin
<naar wien een meer genoemd is). De grootste ontdekkers zijn
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hier de gebroeders Alexander en John Forrest, aan Wien
het gelukt is, voor het eerst Australie van West naar Oost door
te trekken. Dit geschiedde in 1874.
Het instellen van de kolonie Zuid-Australie in 1836 werd de
aanleiding om ook het midden, nam. het Middenaustralische
„laag"-land te onderzoeken. De kolonie was een stichting van
een particuliere maatschappij, die het recht verkregen had, hier
immigranten te vestigen. Er ontstond de nederzetting Adelaide.
Van het Binnenland werd eerst het gebied zonder afvloeiing
naar zee onderzocht, vooral door Eyre. Hij ontdekte omstreeks
1840 verschillende zoutmeren, o.a. het naar hem genoemde. Ook
onderzocht hij het Flinders Gebergte.
Later trok hij, ongeveer evenwijdig met de Zuidkust, door
de Nullarbor (= zonder een boom)vlakte ; na ontzettende ontberingen geleden te hebben, kwam hij in Albany aan.
De eerste tocht dwars door Australie van Zuid naar Noord
ondernamen King, Burke en Wills in 1860—'62. Ze maakten
daartoe gebruik van kameelen. Ze bereikten de Carpentaria Golf;
op den terugweg kwamen Burke en Wills om het leven. In
1862 gelukte het Stuart een tocht van het Eyre Meer naar de
Noordkust te doen. Toen hij teruggekeerd was, stierf ook hij
door de ellende, die hij had moeten lijden.
Men heeft hem eerst niet willen gelooven, dat hij die tocht
volbracht had.
Aanleiding tot deze tocht was geweest het uitloven van een
prijs van £ 1000 door de Zuidaustralische regeering in 1859.
De route, door Stuart gevolgd, werd later genomen voor de
overland-telegraaf, welke aangelegd werd van Port Augusta
aan de Spencer Golf naar Port Darwin (1870-1872). Opgericht
werden 13 steeds bewoonde tusschenstations ; het verkeer tusschen
deze geschiedde met kameelen. Deze stations werden weer uitgangspunten voor nieuwe onderzoekingstochten, zooals van
M ULDER, Australie.
2
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Warburton van Alice Springs naar de Westkust. Giles
trok in 1875 en 1876 tweemaal door het Zuiden van WestAustrali e . Toch zijn in het W. nog groote gebieden onbekend.
Voor N.O. Australie (Queensland) was de Duitscher L e i c hh a r d t de voornaamste ontdekker. Eerst onderzocht hij het
bergland, daarna de zuidrand van de Carpentaria Golf. In 1846
beproefde hij een tocht van Oost naar West, die hij moest
opgeven wegens ziekte. In 1847 waagde hij het opnieuw en is toen
verdwenen.
Van de latere onderzoekers hebben vooral Spencer en
K l a a t s c h ethnologische en anthropologische studi en van de
Australische Negers gemaakt, terwijl het den geograaf Walter
Geis l e r in 1925-26 gelukt is, in 11- jaar tijds eenige malen
Australie door to trekken, echter met behulp van alle moderne
hulpmiddelen, als auto en vliegmachine.
Fig. 2. geeft een overzicht van het onderzoek. Er worden
4 perioden onderscheiden.
Korte samenvatting :
1605.

W. Jansz. in de Carpentaria Golf.

1613.

Dirk Hartog (met de Eendragt) landt bij de Gascogne-mond.

1642.

Abel Tasman ontdekt Tasmanie (?) en NieuwZeeland. Hij bewijst met deze tocht, dat Australi e
niet met het hypothesische Zuidland verbonden is.

1644.

Tweede reis van Tasman met Fr. Visscher langs de
Carpentaria Golf tot N.W. Kaap. Aangetoond wordt
het bestaan van een continent.

1770.

Eerste reis van Cook : Nieuw-Zeeland en de Oostkust van Australie, Nieuw-Zuid-Wales.
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1772-'75.
reis van Cook. Bass-straat
Bass-straat niet herkend.
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hoogere
toont aan, dat het hypothetische Zuidland op hoogere
breedte
dan de
de Zuidpoolcirkel
Zuidpoolcirkel moet
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1821.

De kusten
kusten van Australie
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H O OFDSTUK II.

LIGGING EN GROOTTE.
§ 1. We beginnen met de globe- en daarna met de kaartstudie.
a. Bepaal op de globe de ligging van het Antipoden-Eiland
(bij Nieuw-Zeeland). Van welke plaats zijn de bewoners de antipoden of tegenvoeters?
b. Bepaal het punt, dat de antipode is van een punt, dat iets
ten Noorden van de Loire-mond ligt. Leg dan om de globe een
natte draad als groote cirkel, die de scheiding vormt tusschen
het land- en het waterhalfrond. Op dit waterhalfrond is 91 %
met water bedekt, 9 % met land. Thans blijkt, dat Australie
na het Zuidpoolgebied (Antarctica) de grootste landmassa er
op is.
c. Op de globe blijkt, dat Australie voor Europa het meest
afgelegen werelddeel is. De zeeweg Rotterdam Sydney door het
Suez-kanaal is ongeveer 13000 zeemijlen (1' = 1 zeemijl, dus
1/60 van 111 km = .... km) lang, dat is J 8 weken varens. Door
het Panamakanaal is de weg iets langer (+ 13300 zeemijlen) ; om
Kaap Hoorn is ze 13400 zeemijlen. De post (per trein en boot)
doet er ruim 1 maand over (per vliegtuig thans bijna 14 dagen) ;
van San Francisco echter bijna 6 weken.
d. Ga op den atlas de afstanden na tot Japan, Vancouver,
Kaap Hoorn, Batavia, Singapore.
e. Op de globe, die vlakgetrouw is, blijkt Australie van alle
werelddeelen wel het meest een eilandcontinent to zijn.
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Teeken van een kaart in Mercator -projectie Australi e
met N. Guinee en Tasmanie op doorschijnend papier over en
leg dit : a. op Afrika ; b. op Zuid- Amerika ; c. omgekeerd, d. i.
met het Z. naar het N., in den Atlantischen Oceaan, telkens
op overeenkomstige breedte, en vergelijk dan deze gebieden.
Ge kunt dan ook eenigszins de verschillen in oppervlakte nagaan,
daar de vertrekkingen op gelijke breedte gelijk zijn.
§ 2.

§. 3. De ligging ten opzichte van het graadnet.
a. Zoowel Australie als Antarctica zijn de eenige werelddeelen, die geheel op het zuidelijk halfrond liggen. Zelfs als men
Nieuw-Guinee, dat natuurkundig op het Sahoel Plat ligt, meerekent, blijft Australie ten Z. van den evenaar.
b. Het midden van Afrika ligt onder den evenaar, dus op
0° Br. ; dat van Zuid- Amerika evenals van Australie (met NieuwZeeland) ligt ongeveer onder den Steenbokskeerkring. ZuidAmerika gaat evenwel veel verder zuidwaarts, maar ook verder
noordwaarts, dan Australi e .
c. Van Australie zelf ligt ongeveer ten Z. van den Steenbokskeerkring. Waar snijdt deze parallelcirkel de oost- en de westkusten van de drie werelddeelen?
d. Tot welke breedte reikt Tasmanie zuidwaarts? Tot welke
Nieuw-Zeeland? Welke gebieden correspondeeren daarmee op
het noordelijk halfrond?
e. Bepaal van de uiterste punten van de oost- en de westkust
de geographische lengte.
Het verschil bedraagt ruim 40°, m.a.w. het tijdsverschil tusschen
deze punten bedraagt 40 X 4 minuten = 2 uur en 40 minuten.
Hoe groot is het tijdsverschil voor de uiterste punten in
Europa?
In hoeveel tijdzones kan Australi verdeeld worden? In welke
tijdzone ligt Nieuw-Zeeland? De eerste zone omvat de drie
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oostelijke staten; de tweede Noord-, Midden- en Zuid-Australie;
de derde West -Australi e .
Ga ook eens na de loop van de datumgrens. De oude datumgrens maakte een groote bocht en liep zelfs ten W. van de
Philippijnen.

Fig. 3. Australie vergeleken met Europa.

§ 4. Meet van Alice Springs (Stuart) uit afstanden van 1000
km; zoo ook van Sydney uit. (In Europa is een afstand van 1000
km o. a. die van Keulen naar Koningsbergen.) Hoe groot is de
afstand Sydney-Nieuw Zeeland? (De zeeroute Sydney—Auckland om Kaap Maria van Diemen is 1270 zeemijlen.) Vergelijk
deze afstand met die uit het N. van Schotland naar... ongeveer.
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De langste lijn 0.—W. in Australie blijkt ± 4700 km to zijn,
d.i. ongeveer 73 uren met den sneltrein (de afstand BerlijnTomsk); de langste lijn N. Z. (Kaap York Kaap Wilson)
is 3300 km ; de kortste (Carpentaria Golf Spencer Golf) 1700 km.
§ 5. De oppervlakte van Australie als zoodanig bedraagt
7.636.000 km2 ; van Tasmanie 68.000 km 2 (dus 2 X Nederland).
Verder behoort bij de Commonwealth of Australia (het Australische Gemeenebest) nog + 235.000 km 2 „buitenbezittingen"
en ongeveer evenveel (+ 240.000 km 2) mandaatgebieden.
Globaal kan gezegd worden, dat Australie zelf een oppervlakte heeft van ongeveer i van die van Europa. (Nieuw Zeeland
is 265.000 km2 groot, d.i. ....)
Nieuw Guinee: 785.000 km2 .
De Hawai Eilanden hebben een oppervlakte van 16.700 km2
(d.i
1 x Nederland).
Goeam 544 km2, Naoeroe 21, Paascheiland 118 km2.)
Deze getallen dienen alleen ter vergelijking.
Nieuw Guinee is na Groenland het grootste eiland der aarde.
(Groenland 2,2 millioen km2 .) Het is ruim 50.000 km2 grooter
dan Borneo.
§ 6. In Fig. 3 zijn Australie en Europa op dezelfde schaal
en in gelijke projectie voorgesteld. Vergelijk nu beide eens.

HOOFDSTUK III.
HOOGTE VAN DEN BODEM,
Hoewel verschillende gedeelten nog lang niet volledig topografisch opgenomen zijn (zie fig. 4) en de voorstelling van de hoogte
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Fig. 4. Stand van de kartografische opneming.
I. Onbekend. II. Eenige route-opnemingen. III. Talrijke routeopnemingen. IV. Trigonometrisch opgenomen. V. Als IV, maar
ook topografisch opgenomen. (Naar Gei s le r.)

op de meeste kaarten zeer te wenschen overlaat (zie fig. 5, waarop
gebruik gemaakt is van de nieuwe hoogtebepalingen), blijkt :

^..:.

IMO

ter (.4) M: >

ago 516 ?t”,,,
aft t: Or

INN

500
+0 ..

S / 00

'. ,^ .^
...

^

all

0 . 200

WM ?co

..
t
\\k

6 ':.
Lx L ,^^
.'
^ t^ } ^

' ?

"

" 1000

^.
.. }

pia 1000 7000
*If 2000'5000

,. • r>.;:.

..^v:;^^`:^ ^^ ,^
^^,}^
.f:^ 5`'^': , n\`•.°,v'::^.\^ ::^:i::.>,<::ä:2^i:.tiYi`2,̀^``.i^,' ^
: '^:^ ..
hvv
•,
4^%.^1^^^:5;5.,
't
ß•} u
...., u' ."^
^^^a. v` ^\
k4 .. ^:^
^
. \:;A^^^^A.s
^
u..^i:
\.\h.uh.
4 7au

Fig. 5. Hoogtekaart. (Naar Dr. W. C a ri u s,
Die mittlere Höhe Australiens, Berlin 1928).
Daar het cliché van een gekleurde kaart is genomen, geeft het geen goede
indruk van de hoogte. Men lette op de loop van de hoogtelijnen. Boven
1000 m liggen alleen stukken in het Oosten, zeer kleine gedeelten in het
midden en een iets grooter gedeelte in het Westen.
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1. dat zoowel Nieuw-Guinee (en de Aroe-eilanden) als Tasmanie tot het vasteland behooren, daar ze liggen op het transgressiegebied, dat tot 200 m diepte gaat. Het plat blijkt vooral
w.
Indische
Oceaan

O
Groote Victoria
Woestijn

Eyre
Meer

.

Darling
vlakte

Doorsnede door Australia (150 X overhoogd)
van ten Z. van de mond van de Murchison tot Kaap Byron.

Fig. 6.

w.
Indische
Oceaan

Groote
Zandwoestijn

_

O.
M . Austr.

Laagland

Doorsnede door het West- Australische Tafelland
op - 231/2 ° Z.Br. (150 X overhoogd).
Fig. 7.

aan de oostkust zeer smal te zijn. In de Tasman Zee en in de
Koraal -Zee zijn diepe gedeelten, terwijl aan de buitenzijde van
Nieuw-Pommeren en aan den binnenkant van de Salomonseilanden zich troggen of killen bevinden, evenals tusschen NieuwCaledonie en de Nieuwe Hebriden.
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2. Australie zelf wordt door een lager gebied, dat zich uitstrekt tusschen de Carpentaria Golf in het noorden en de Spencer-,
St. Vincent- en de Encounter Golf in het Z., doorsneden, zoodat
men naar de hoogte kan onderscheiden : I. het Westaustralische
Tafelland (fig. 7) met hier en daar zoowel in het 0. als in het W.
hoogere randen ; II. het Middenaustralische Laagland ; III. het
Oostaustralische randbergland.
3. Men heeft berekend, dat 44 % van de oppervlakte tusschen
200 en 500 m hoogte ligt en 16 % boven 500 m. Het hoogste
punt op het vasteland is de Mount Kosciusko : 2250 m. Zie de plaat.
De gemiddelde hoogte bedraagt ± 300 m, d. i. ongeveer dezelfde
als die van Europa. Echter komen in ons werelddeel meer geberfiten voor; in Australie overweegt het tafelland.
In Europa komen „depressies" (d.z. streken beneden den zeespiegel gelegen : zie de kaart!) voor ; behalve de kunstmatig „droog"
gehouden gedeelten langs de Noordzee alleen in het aride gebied
in de omgeving van de Kaspische Zee, wier waterspiegel 26 m
beneden „den" zeespiegel ligt. In Australie vindt men een depressie bij het Eyre Meer (— 12 m) „het doode hart van Australie"
Zoowel de Kaspische Zee als het Eyre Meer liggen in de laagste
gedeelten van gebieden zonder afvloeiing naar zee.
.

Zoowel Nieuw-Guinee als Nieuw-Zeeland reiken tot veel
grootere hoogten, zoodat men op beide zelfs eeuwige sneeuw
(en gletsjers) aantreft. Nieuw-Guinee gaat tot ± 5000 m (Carstenz top), Nieuw-Zeeland tot bijna 3800 m (Mt. Cook).
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Mt. Kosciusco in den winter.
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HOOFDSTUK IV.

GEOLOGIE.
§ 1. Inleiding. Wanneer men horizontaal liggende lagen aantreft, die uit sedimentgesteenten bestaan, waarvan de fossielen
aantoonen, dat ze ontstaan zijn in een ondiepe zee, terwijl ze
nu een heel eind boven den zeespiegel liggen, dan kan men
daaruit besluiten, dat er bewegingen moeten hebben plaats gehad :
de zeespiegel moet gedaald, of het land gerezen zijn. Men spreekt
dan van regressies, in tegenstelling met transgressies : dan is het
land door de zee overstroomd.
Het kan gebeuren, dat onder zulke horizontaal liggende lagen
andere liggen, die sterk zijn gestoord en geplooid, waarvan
het oppervlak echter min of meer horizontaal was geworden,
vöör ze door de jongere vormingen zijn bedekt. Na de plooiing
en heffing van deze oude lagen moet er dan eerst een tijd geweest
zijn, dat dit landoppervlak sterk werd gedenudeerd en tot een
rompvlakte (peneplain) werd vervormd. Daarna werd dit oppervlak door de zee bedekt (transgressie dus) en werden de jongere
lagen afgezet. Daarna trok de zee zich terug of werd het gebied
langzaam in zijn geheel opgeheven. Deze veranderingen, die
aanleiding geven tot transgressies en regressies, worden door
epirogenetische bewegingen veroorzaakt. (Zie hiervoor mijn
Overzicht der Algemeene Aardrijkskunde p. 10).
In andere gebieden (en ook in de onderste lagen van laatst
genoemd geval) blijken de sedimentaire lagen gestoord of geplooid :
daar hebben orogenetische bewegingen plaats gehad. (Alg. Aardr.
p. 13).
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Men neemt aan, dat op groote diepten de gesteenten onder
invloed van hooge druk en hooge temperatuur plastisch worden en
daar door zijdelingsche druk kunnen buigen (plooien), terwijl de
bovenliggende lagen tengevolge van de op haar werkende krachten
zullen barsten, d.i. dat daar horsten en slenken zullen gevormd worden, terwijl ook horizontale verplaatsingen kunnen voorkomen.
Hoewel niemand er geheel vrede mee heeft, wordt nog veelal
de z.g. contractie-theorie aangenomen, waarbij men veronderstelt,
dat de aardkorst tengevolge van de inkrimping der aarde te wijd
wordt en deze korst zich rimpelt en scheurt.
Bewezen is, dat de verheffingen der aarde meest door een geringere, de groote verlagingen en de diepe zeebodem meest door
een grootere dichtheid zijn gekenmerkt, zoodat er tusschen beide
een soort evenwicht, isostasie, bestaat.
Door Wegere r is de hypothese verbreid, dat de continenten,
die meest uit säl ( silicium alluminium) bestaan „drijven"
op de soortelijk zwaardere massa, die met sima ( = silicium
magnesium) wordt aangeduid. Vandaar, dat de continenten bij
meerdere belasting (bijv. door een kap van landijs) kunnen
inzinken, bij ontlasting zullen stijgen (bijv. na het smelten van
het landijs en (of) tengevolge van den afvoer van het verweeringspuin). Ook neemt hij aan, dat ze meer „horizontaal" zich kunnen
verplaatsen, o.a. een zoogenaamde westdrift, d.i. dat deelen zich
naar het W. verplaatsen, en een z.g. poolvlucht, dus een beweging in de richting van den (toenmaligen) aequator.
-{-

De vorming van ketengebergten wordt tegenwoordig meest
aldus verklaard.
De meeste gesteentepaketten in de plooiingsgebieden blijken
in zeeen gevormd te zijn van ongeveer 200 tot 1000 m diepte.
Toch blijken deze series vaak kilometers dikte te hebben,
wat niet anders verklaard kan worden dan door aan te nemen,
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dat de bodem der zee tijdens hun vorming voortdurend daalde.
Aan zulke gedeelten heeft men den naam geosynclinalen
gegeven.
Nu bleek, dat gedeelten, die in den secundairen tijd geosynclinalen waren, in den tertiairen tijd tot ketengebergten zijn
vervormd, m.a.w. dat deze gebieden geplooid en geheven zijn.
De laagpaketten in de gebieden, waar thans ketengebergten zijn
ontstaan, zijn nam. veel dikker dan in de gebieden, waar deze
lagen niet geplooid zijn geworden. Deze grootere dikte bleek
een primair verschijnsel te zijn, dus niet een gevolg van de plooiing.
In de geosynclinale hield dus de sedimentatie met de daling
gelijke tred.
Men kan dan ook onderscheiden : 1. de evolutie-periode,
waarin de sedimentatie plaats had, welke gevolgd werd door
2. de periode der revolutie, waarbij plooiing en heffing plaats
had. (Over de vormen van de oppervlakte, de morphologie dus,
wordt thans niet gesproken.) De geosynclinalen zijn dus de labiele
gebieden, waar door de druk van de meer stabiele gedeelten
van de aardkorst heffing en plooiing heeft plaats gehad. De stabiele
gedeelten worden met den naam kratogeen, de labiele met dien
van orogeen bestempeld.
We hebben nu de vragen : hoe en waar ketengebergten ontstonden, nagegaan. Stellen we ons nu de vraag : wanneer zulke
ontstonden. Het vergelijkend geologisch onderzoek in verschillende gebieden der aarde heeft aangetoond, dat alle gebergtevorming gebonden is aan betrekkelijk weinige en korte termijnen.
Ze treedt in de verschillende gebieden der aarde gelijktijdig op.
We zoüden dit met Stille kunnen noemen de orogenetische
tijdwet. Voor de epirogenetische bewegingen bestaat niet zoo'n
algemeen geldende wet ; toch is het regel, dat deze in de verschillende gebieden vrij gelijktijdig plaats hadden.
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Alle deelen der aardkorst, welke in den archaischen tijd ontstaan zijn, kan men archaiden noemen. Ook die, welke later,

maar vöör den eigenlijken primairen of palaeozoischen tijd zijn
ontstaan, blijken thans te zijn de oude, verstijfde massa's van het
kratogeen, de oercontinenten. Voorbeelden er van zijn : de Russische Tafel, groote gedeelten van Siberi e , van China, van Afrika,
van Brazili e , van de Antarctis en van Australi e .
In deze tijden vöör het palaeozoicum' hadden groote cycli
van gebergtevorming plaats, terwijl op talrijke plaatsen het magma
de aardkorst aantastte en er batholieten ontstonden : de opdringende smeltmassa (inpersingen) breekt dan van de vaste steenschaal schollen los, die in het magma inzinken, daarin opgenomen
en vaak omgesmolten worden. Het zijn dus intrusies : de gesteenten
zijn diepte-stollingsgesteenten, zooals graniet, terwijl in de
omgeving de sedimentgesteenten geheel van karakter kunnen
veranderen en tot metamorfe gesteenten worden.
Na den archaischen tijd zijn er vooral 3 revolutie-tijdperken
geweest : de oudste in de periode, die op de grens van het siluur
en het devoon is geeindigd; een jongere in het carboon (perm);
de jongste, die vooral in den tertiairen tijd zich heeft doen gevoelen.
Uit andere onderzoekingen is gebleken, dat de steenkolenflora
een min of meer tropische flora was, terwijl in dezelfde periode
op andere plaatsen gevormde zandsteenen met een glossopterisflora (Glossopteris is een varensoort) op het Zuidelijk Halfrond
meer op een koud gematigd klimaat wijzen. Merkwaardig is, dat
lagen met deze Glossopterisflora afwisselen met z.g. dwykalagen,
die in habitus volkomen overeenstemmen met onze keileem.
Zulke glaciale sedimenten zijn uit het Cambrium bekend geworden
in Noord-Noorwegen, China, Australie ; uit het devoon in ZuidAfrika o.a.
Van veel grootere uitgebreidheid blijken die te zijn uit den tijd
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van het Carboon naar het Perm, zooals die in Zuid- Afrika, Brazilie Voor-Indie en Australie zijn gevonden. Om dit to kunnen
„verklaren" nam reeds K r e i c h g a u e r aan, dat de tegenwoordige
steenkolenzone in N. Amerika en Eurazie moet hebben gelegen
in toenmaals aequatoriale gebieden, terwijl die gedeelten, waar
in dien tijd de dwykalagen gevormd zijn, niet ver van een der
toenmalige polen moet hebben gelegen. Deze deelen zijn later
t.o.v. elkaar verplaatst. De pool van het toenmalige Gondwanaland, waarvan deze gebieden de uit elkaar gegane overblijfselen zijn, plaatst Wegener op het punt, dat thans 25° O.L en
25° Z.Br. ligt (zie fig. 2 Overzicht Alg. Aardr.).
,

Tijdens de oudste geosynclinale-vorming moet eerst het land
sterk gedenudeerd zijn geworden : de onderste lagen in de geosynclinale bestaan nam. uit puin, van het vasteland afkomstig. Het
wordt als Old Red zandsteen aangeduid.
Deze oudste orogenetische beweging (na het archalcum)
wordt de Caledonische genoemd. Ze heeft zich zoowel op het
tegenwoordige Noordelijke als op het Zuidelijke Halfrond doen
gevoelen. Hiertoe behooren de Schotsche geberfiten, die van
Noorwegen en Groenland, maar men vindt deze ook in de Sahara,
in Zuid- Afrika en Brazili e . De jongere revolutieperiode, in 't
algemeen de Altaische of Varistische genoemd, deed in Europa
zoowel het Armoricaansche (in Zuid-Ierland, Cornwall, Bretagne
en het W. van het Centrale Plateau) als het Varistische systeem
ontstaan f Leisteenplateau van den Rijn, Vogezen, Zwarte Woud
(daartusschen de eerst later verzakte Middelrijnsche Laagvlakte)
enz.}, maar deed zich ook in Zuid- Amerika en in het Oosten van
Australie gevoelen : toen werd daar gevormd, wat men thans
noemt de Australische Alpen.
Evenals nu de Old Red-serie de geosynclinaalvorming van de
Caledonische revolutie inleidt, vormt het Rotliegende het begin
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van de jongere : dit Rotliegende is nam. het puin van het gedenudeerde bergland van het Carboon. Later verstijfde ook dit orogeen
en werd kratogeen.
De jongste periode van revolutie is die van het alpine systeem,
dat volgens Staub aldus ontstaan is. De continentale massa's
waren op het noordelijke halfrond Laurasie (d.i. Laurentia en
Eurazie), in het Z. Gondwana, het 0. van Z. Amerika en het
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Fig. 8. De verbreiding van de jonge ketengebergten op aarde (naar R. Staub.)

grootste deel van Afrika, Dekan en Australie omvattend. Tevens
neemt men aan op beide halfronden een thans grootendeels
verdwenen Pacifisch Massief. Deze laatste fase van orogenetische
beweging heeft zich niet op het tegenwoordige vasteland van
Australie doen gevoelen, wel op Nieuw-Guinee en NieuwZeeland.
We moeten dus de geologische geschiedenis van Australie
vergelijken met die van Europa ten N. van het alpine systeem,
dus met de geschiedenis van de Russische Tafel, het Baltische
Schild en van het N.W. van Europa, het z.g. schollengebied.
Evenals de Russische Tafel en het Baltische Schild later tijdens
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regressies is gedenudeerd en tijdens transgressies weer met
jongere lagen is bedekt (die later weer gedeeltelijk verwijderd
zijn), is dit het geval met het Australische Schild. Jongere bedekkingen komen in het O. er van voor, evenals op de Russische
Tafel, terwijl in het W. vaak het „oergesteente" aan de oppervlakte ligt, evenals in Finland en Zweden. Een heffing had plaats
in het pleistoceen.
Het bergland in het midden komt, wat den tijd van ontstaan
betreft, met het Caledonische systeem overeen. Verzakkingen
tot zelfs in den holocenen tijd, hebben overal plaats gehad, evenals dit het geval is met die in Nederland en de Nederrijnsche
Bocht, de Middelrijnsche Laagvlakte, enz. waardoor talrijke
vulkanische verschijnselen (en tectonische aardbevingen) daar
konden voorkomen.
Een groot verschil doet zich echter voor in de gevolgen van
den pleistocenen (diluvialen) tijd, doordat in Australie ten gevolge
van de ligging bij den evenaar de „ijstijd" zich manifesteerde als
een pluviale tijd, bij ons als een glaciale tijd.
§ 2. In West-Australie kan onderscheiden worden (fig. 9) :
1. Het oude verstijfde massief : het Australische Schild.
2. De resten van oude laagpaketten (Kalgoorlielagen), die
gedeeltelijk bestaan uit kwartsieten.
Nadat ook deze lagen sterk gedenudeerd zijn geworden, kwamen
hier op :
3. de Nullagine-serie, meest zandsteen, vooral in Kimberley.
2 en 3 zijn beide oud-palaeozoisch.
Zoowel in Centraal- als in Zuid-Australie, Victoria en Tasmanie is zoowel het Cambrium als het Ordovicium (d.i. wat
vöör het siluur ontstaan is) sterk geplooid en zelfs overschoven
(Caledonische plooiing).
Door de Eyre-depressie is dit gebied in twee en gedeeld geworden.
MULDER. Australi.

3
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Het zuidelijke gedeelte is daarna door verzakkingen getroffen,
ten geyolge waarvan door tertiaire transgressies in de Murrayvlakte het mogelijk was, dat hier mariene vormingen ontstonden,
terwijl in het pleistoceen de Bass-straat ontstond.
Het oostelijke bergland is varistisch geplooid.
In het Siluur en het Devoon was het geheele Oosten door de

Fig. 9. Tektoniek van Australi e .
2. Niet -geplooide oude dekken. 3. Caledonische
plouiing. 4. Varistische plooiing. 5. Krijt-transgressie. 6. Jonge
ketengebergten (waarvan alleen de richting is aangegeven).

1. Oude massieven.

zee bedekt. In het Carboon hadden er orogenetische bewegingen
plaats. Na herhaalde denudatie en verzakkingen greep de zee weer
over het land in het Jura en het Krijt ; in den laatst genoemden
tijd van uit het N., van de Carpentaria-Golf uit. Na het terugtrekken van de zee werd het middengedeelte van de groote
depressie bedekt met zoet water : er ontstonden de Rolling Downsseries en de Wintonbeds. Deze deelen zijn later niet meer bedekt
geworden.
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De tertiaire transgressie drong, zooals we reeds gezien hebben,
vanuit het Zuiden Australie binnen. Niet alleen in de Murray-

Fig. 10. Geologisch-tektonische overzichtskaart.
1. Het graniet- en gneismassief : het Westaustralische Schild. 2. Nullagineserie uit materiaal van vroegere formaties opgebouwd : meest conglemeraten
en breccien. 3. Permo-carbone transgressie (kwartsiet en zandsteen). 4. Praecambrium tot ordovicium (overgang van Cambrium tot Siluur, dus ondersiluur;
tijd van de Caledonische plooiing. 5. Oostaustralische Cordilleren met
verschillende graniet-intrusies en bazaltdekken : varistische plooiing. 6. Jura.
7. Krijt. 8. Zandsteen. 9. Kalksteenvlakte van de Nullarbor vlakte.
(8 en 9 beide tertiair).

vlakte werden tertiaire vormingen afgezet, maar ook de Nullarborvlakte is met miocene kalk bedekt geworden.
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Na het permo-carboon heeft dus Australie geen plooiingsbewegingen gekend.
In het tertiair vormt zich de geweldige schiervlakte. Evenals
thans wisselden natte en droge jaargetijden elkander af. In
deze periode werd de „harde korst" gevormd. Hierover straks
meer.
De geosynclinale uit den secundairen tijd lag ten O. van
Australie. De oostkust is dan ook een verzakkingsgebied, waarop
ook de aanwezigheid van het Groote Barri e re rif wijst. Deze
verzakkingen hebben zich ook in het geheele oosten van Australi e
tot zelfs in den holocenen tijd doen gevoelen.
We gaan nu de geologische geschiedenis van Australie wat
meer in bijzonderheden na.
Het oudste gedeelte is, zooals we reeds gezien hebben, het
„stabiele" Westaustralische Tafelland of Westaustralische Schild,
grootendeels uit archaische gesteenten bestaande (graniet, gneis,
enz.). Dit kratogene gebied, dat waarschijnlijk een oppervlakte
heeft van meer dan 800.000 km 2, is in verschillende perioden
in horsten en slenken verbroken en door zeewater bedekt geweest.
In de omgeving van Kalgoorlie treffen we er op lagen aan, die
waarschijnlijk een dikte bereikt hebben van ± 3.000 m en vooral
uit kwartsieten bestaan.
Na een lange denudatieperiode werden in het N. vooral zandsteenlagen gevormd, de z.g. Nullagine-serie. Dit geschiedde
in den oud-palaeozoischen tijd. Men vindt ze thans nog o.a.
in het Kimberley District.
Ook in den permocarbonischen tijd lag een gedeelte van
het schild onder water.
Het eigenlijke massief reikte oostwaarts zeker tot het hoogland
van Cloncurry (Queensland).
Het oostelijk deel blijkt geplooid to zijn in denzelfden tijd,
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dat in Europa het Caledonische systeem geplooid is geworden.
Talrijke breuken, welke bewegingen tot in den tertiairen en
zelfs in den pleistocenen tijd voortduurden, deden groote stukken
onder den zeespiegel komen, zoodat ze bedekt werden met jonge
sedimenten.
Het caledonisch geplooide gebied werd door het slenkengebied van het Eyre Meer in twee en verdeeld.
In het Oostelijke bergland komen de oudste gesteenten, behoorende tot het Westaustralische Schild, vooral in het Z. voor,
nam. in Zuid-Australie, Victoria en op Tasmanie. Oud-palaeozoische, vooral silurische en devonische, komen in het geheele
Oosten to voorschijn. In deze perioden was dat deel dus door
zee bedekt. In het carboon werd dit gebied geplooid, dus in den
tijd, dat men in Europa van de varistische plooiing spreekt.
Na dien tijd hadden hier meer epirogenetische bewegingen
plaats, zoodat men bijv. permocarbonische afzettingen vindt in
het midden van de Oostkust ; de Jura-zee overstroomde groote
gebieden in Queensland; in den Krijttijd strekte de zee zich uit
van de Carpentaria Golf over Queensland, het Eyre-gebied, tot
in het N. van Zuid-Australie ; in het Z. van West- Australi
vindt men Jura-afzettingen. Na dien trok de zee zich terug. Het
middendeel werd met zoetwater bedekt, terwijl in het Noorden
de Rolling Downs-serie werden gevormd ; na dien werden de
Wintonbeds, waarin ligniet (d. i. een soort bruinkolen, waarin
duidelijk de houtstructuur uitkomt) gevormd werd, afgezet.
De tertiaire transgressie drong vanuit het Z. het vasteland in.
Men vindt dan ook tertiaire zeeafzettingen in het Murray-gebied.
Waarschijnlijk is ook de tegenwoordige horst van het Flinders
Gebergte door tertiaire afzettingen bedekt geweest.
In het gebied van de Nullarbor Plain zette zich in het mioceen
kalk af.
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De tertiaire plooiingsgordel loopt over Nieuw-Guinee en
Nieuw-Zeeland. Men zou dan oak Beter dit plooiingsgebied met
den naam Cordilleren kunnen bestempelen dan het Australische
Bergland.
Het geheele gebied werd in het tertiair tot een groot peneplain
gedenudeerd. Er heerschte toen zeer waarschijnlijk een klimaat,
dat weinig van het tegenwoordige verschilde. Ook toen moet
het jaar verdeeld worden in een meer vochtigen en een meer
drogen tijd, waardoor de chemische verweering overwoog en
er een z.g. harde korst gevormd werd. Deze harde korst ligt
horizontaal over alle lagen, van welken ouderdom ze ook zijn en
hoe ze ook liggen. Men vindt die korst zoowel over het graniet- en
gneismassief als over het krijtbekken van West- Queensland,
evenals in resten op het Australische Bergland en op de Nullarbor Plain.
Daar de gesteenten er onder zeer verschillend zijn is de chemische samenstelling van de korst ook zeer uiteenloopend : op het
Australische Schild is ze lateriet, in Centraal Australie silikaat,
in het Z. vaak een kalkkorst met concreties.
Nergens heeft men in deze harde korst fossielen aangetroffen,
zoodat de betrekkelijke ouderdom moeilijk is vast to stellen.
Vroeger gaf men er den naam woestijnzandsteen aan. Het is echter
geen sediment, maar een chemische verweerings-product, m.a.w.
geen alluviale, maar een eluviale vorming, op de plaats zelf ontstaan en niet van elders aangevoerd.
Daar de harde korst, al is het nog slechts hier en daar, ook in
het Z.O. deel van het Australische Bergland voorkomt, en dit
gedeelte in het pleistoceen vergletsjerd is geweest, moet men aannemen, dat de vorming er van vöör dezen tijd, dus in het plioceen,
moet hebben plaats gehad. Nadien is de erosie en de denudatie
bijzonder sterk geworden, vooral tengevolge van de groote tecto-
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nische bewegingen. Verschillende gedeelten werden opgeheven,
andere daalden. Deze periode van heffing begon reeds vöör den
„ijs"tijd en wordt Kosciusko-periode genoemd.
Vooral in het Boven-plioceen blijkt het klimaat al wat koeler
geworden to zijn. In het Pleistoceen werden groote gedeelten van
Oost-Australie wel een duizendtal meters opgeheven, waardoor
niet alleen de rivieren een grooter verval kregen, maar ook haar
loop vaak wijzigden.
Op dit laatste hadden ook de jong-tertiaire erupties van bazalt
grooten invloed. Vöör dien lag de waterscheiding veel verder
oostwaarts, dus dichter bij de kust dan thans. Door de geweldige
bazaltdekken en de sterke heffing werd de waterscheiding naar
het W. verplaatst : verschillende kustrivieren tapten westwaarts
stroomende rivieren aan.
Ook het tegenwoordige Flinders Gebergte dankt zijn relief
aan deze heffing. In denzelfden tijd was de omgeving van het
Eyre Meer een vochtig land, dat afstrooming naar zee had. Men
vindt daar reusachtige puinmassa's, door het stroomende water
aangebracht, onder de aeolische afzettingen.
Men kan hier spreken van een pluvialen tijd, welke ongeveer
gelijktijdig met onzen „ijstijd" viel.
Later is het klimaat weer droger geworden : de rivieren erodeerden niet meer : de eilandbergen waren gevormd. Het zijn de „getuigen" van de oude oppervlakte.
In Australie zijn diluviale glaciale vormen alleen van het Mt
Kosciusko Plateau bekend, waar men boven 2000 m hoogte
kare, rondkoppen, gletsjerkrassen en moreenen aantreft. Op
Tasmanie brengt men verschillende meren met den pleistocenen
ijstijd in verband. { Op het Zuidelijk Eiland van Nieuw-Zeeland
waren veel grooter gebieden dan thans met ijs bedekt. }
Behalve van den diluvialen ijstijd heeft men in Australie
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ook sedimenten gevonden, die ontwijfelbaar aan „ijstijden"
moeten worden toegeschreven. De oudste wijzen op een cambrischen ijstijd. Glaciaal puin, nu tot conglomeraat verhard met een
grootste dikte van 450 m, heeft men ten Z.O. van Adelaide
aangetroffen. Zeer merkwaardig is hier ook, dat men daarin
verschillende „banden" kan aantreffen, evenals in de Bänderton
in Zweden. Ook bij het Eyre Meer zijn er sporen van gevonden.
Dan zijn op verschillende plaatsen van het continent de sporen
van een permocarbonischen ijstijd (Dwykalagen met daar tusschen
lagen met de Glossopterisflora).
Verder heeft men in Midden-Australi e , o.a. bij Oodnadatta,
erratische blokken gevonden, welke zouden wijzen op een krijtijstijd.
Geologisch kan onderscheiden worden :
1.

Het Westaustralische Schild in het Z.W.

2.

Het vlakke bekken van de Groote Zandwoestijn.

3. Het westelijk Kustgebied, door een verzakking van 1
gescheiden; het is bedekt met permo-carbonische en met juralagen; in de buurt van Perth o.a. liggen er tertiaire kalkduinen op.
4. Het Kimberley District, met kwartsieten en zandsteenen
van de Nullagine-serie bedekt. Het is een horst van E 800 m
hoogte.
5. Het Cambrische Plateau reikt van Arnhemsland tot het
Barkley tafelland en dat van Cloncurry, zuidwaarts tot in Centraal
Australi e .
6. Het Centrale Bergland waartoe o.a. het Mac Donnell
gebergte behoort.
7. Ten Z. van het Eyre Meer-gebied ligt het Flinders Gebergte.
In dit gedeelte, waartoe ook het Eyre Schiereiland behoort,
liggen groote slenken, waarin o.a. het Torrens Meer, de Spencer
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Stuart-keten (Midden-Australie) van uit het N. gezien.
Resten van het I3ovenste Niveau zijn de tafelbergen op den achtergrond.
Meer op den voorgrond links een zoutpan met leem, waarin zich na een
wolkbreuk het water tijdelijk verzamelt. Overigens is het „Benedcnste Niveau"
met hoekig verweeringspuin van de harde korst bedekt.

Nullarbor Plain; op den voorgrond met zout „bush" bedekt.
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8. In het N. van het
Groote Bekken ligt het

Groote Artesische Bekken,
het krijttransgressiegebied
(zie fig. 11).
De juralagen loopen naar
buiten op. Daarop liggen
de Rolling Downs-serie
(marien krijt) ; in het midden liggen daarop de
Winton-serie.
9. De Zuidelijke vlakte,
met tertiaire afzettingen
bedekt. In het gebied van
de Murray veel mariene en
fluviatiele zanden.
10. De Nullarborvlakte,

uit mariene kalken bestaande, een echt karstgebied. Zie de plaat.

zz

Doorsnede door het Groote Artesische Bekken. (Naar GeologicalSurvey of Queensland).

Golf en de St. Vincent
Golf.
Een tak van deze horst
zet zich N.O. -waarts voort
tot bij Brokenhill (Silverton), welke aansluit bij een
tak van het Oostelijke
Bergland; beide vormen
de scheiding tusschen het
Murray-gebied en het
Groote Bekken.
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11. Het Oostelijke Bergland, met de oudste gesteenten in het
Z. en naar het N. steeds minder geplooid.
Het meest ingewikkeld is de bouw van het deel in Victoria;
het middendeel, in N.Z. Wales, bestaat grootendeels uit massieven, terwijl het N., in Queensland, gekenmerkt is door een
afwisseling van horsten en slenken, en veel oud- en jongeruptieve gesteenten bevat. Toch is dit bergland een eenheid
tengevolge van de veranderingen in de jongste perioden.
Nadat in het plioceen een peneplain zich gevormd had en de
harde korst de verschillen, door de onderscheiden gesteenten
veroorzaakt, had uitgewischt, hadden groote vertikale verschuivingen plaats en kwam bazalt te voorschijn. Gewoonlijk ligt de
steile helling van de blokken naar de Oostkust gekeerd, de
langzame helling is naar het W. gericht. Zie de plaat.
Langs de Oostkust ligt meest heuvelland, daarop volgt westwaarts gaande het breukschollengebied van het Australische
Bergland, en daarna het heuvelland ten W. ervan, de Downs,
die in de vlakte overgaan.
§ 3.

Morphologie.

Het Middenaustralische gebied is een groot tafelland. Over
groote uitgestrektheden schijnt het geheel vlak te zijn en bedekt
met rood duinzand, afgewisseld met gebieden met kleinere en
grootere hoekige steenen. Daarboven uit steken enkele, meest
lage, gebergten, alle van boven weer min of meer horizontaal.
Min of meer afzonderlijk ligt het Mac Donnellgebergte, dat door
de erosie in enkele walvormige ruggen is verdeeld geworden,
vöör een klimaatverandering deze erosie deed ophouden. Alle
gebergten en bergen vertoonen in hun hellingen een merkwaardige
knik, die typisch is voor alle eilandbergen. Zie de plaat.
Is men langs de helling tot het bovenste gedeelte geklommen,
dan blijkt de bovenkant weer vlak te zijn, een plateau, dat veel

„De drie zusters", Blauwe Bergen, N.Z. Wales.
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overeenkomst vertoont met het lagere niveau, dat men verlaten
had. Echter is er verschil in vegetatie. In het onderste niveau,
waarin de droge beddingen der Creeks zich ingesneden hebben,
is hier en daar nog sprake van eenige plantengroei. Deze
ontbreekt zoo goed als geheel op het bovenste niveau. Geen
wonder : de bodem hier blijkt te bestaan uit een harde korst,
meestal 1 tot 5 m dik, die elke vegetatie onmogelijk maakt.
Alleen daar, waar deze korst door de verweering verbroken is,
kan wat „bush" opschieten. Soms zijn de gedeelten, waar het
bovenste niveau op voorkomt, zeer smal en lijken het reusachtige
spoordijken, meestal hebben ze echter een zeer onregelmatigen
vorm. De betrekkelijke hoogte boven het onderste niveau is
veelal minder dan 50 m. Deze hoogteverschillen vallen echter
zeer op in dit monotone landschap.
Tevens blijkt, dat al deze flat-topped hills ongeveer in een
niveau liggen, dat zoo goed als evenwijdig met het beneden-niveau
ligt. Dit bovenste niveau is een reusachtige peneplain (schiervlakte), waarin door de werkzaamheid van andere endogene krachten (hier vooral het stroomende water) deelen zijn weggevoerd.
De eilandbergen zijn de „getuigen" van deze schiervlakte. Overal
treft men dus steile, soms bijna loodrechte hellingen, en meer of
minder horizontale gedeelten aan. Dit is niet alleen het geval
in het midden, maar zelfs in het oostelijke bergland tot in het
hoogste gedeelte, het Mt. Kosciuskogebied. Het zijn alle blokken,
die zich boven vlakten verheffen. Men kan het ontstaan niet anders
verklaren dan door aan te nemen, dat er eerst een reusachtige
peneplain, welke een grootere oppervlakte had dan het tegenwoordige Australi e , moet gevormd zijn, en dat later, dus nadat
die schiervlakte gevormd was, deze in verschillende deelen werd
verbroken : enkele daalden, andere werden geheven. De breuken,
waarlangs deze verschuivingen plaats vonden, zijn overal nog
waar te nemen ; de erosie heeft zelfs in de vochtige gebieden nog
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niet voldoenden tijd gehad, om de soms geringe hoogteverschillen
geheel te doen verdwijnen en de scherpe kanten weg te nemen.
Zooals we reeds gezien hebben, onderging de peneplain in
Midden-Australie eveneens veranderingen. Onder de oppervlaktekorst (hier een silikaat, daar zelfs een ijzerkap) ligt een min of
meer gevlekte zone ; daaronder een loodzandzone van 5 15 m
dikte. Op verschillende plaatsen blijkt de korst uit lateriet te
bestaan.
De korst moet jonger zijn dan de jongste vorming er onder.
Zooals we reeds gezien hebben, zal de vorming plaats gehad
hebben vöör het pleistoceen.
Onderzoekingen in Afrika hebben uitgemaakt, dat de vorming
van zoo'n harde korst alleen mogelijk is in gebieden, waarvan
het klimaat een duidelijk verschil tusschen een natten en een
drogen tijd vertoont. De vorming er van kan alleen in warme
klimaten plaats hebben, die een gedeelte van het jaar aride zijn.
In vochtiggematigde klimaten wordt de bovenbodem geheel
uitgeloogd.
Na de vorming van het bovenste niveau moet er een verandering in het klimaat plaats gehad hebben, waarin rivieren dalen
uitschuurden ; deze dalen werden breeder en het benedenste
niveau werd gevormd. Men noemt dezen tijd de pluviale periode.
Tevens hadden toen de groote niveauveranderingen van de
verschillende schollen plaats, die zich tot heden voortzetten.
Na de pluviale periode werd het klimaat in Midden-Australi e
weer ongeveer gelijk aan dat van het einde van het tertiair. Ook
thans is het aride en werken er dezelfde exogene krachten, die
de oppervlakte wijzigen. Het onderste niveau werd gedeeltelijk
van puin ontdaan, zoodat het vaste gesteente aan de oppervlakte
komt, gedeeltelijk echter opgehoogd. De eilandbergen brokkelen
af; de harde korst houdt evenwel de denudatie lang tegen.
-
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§ 4. Nog enkele opmerkingen. 1. In aride gebieden zal het
grondwater, dat diep ligt, capillair omhoog stijgen. De daarin
opgeloste stoffen komen dus naar boven en maken, dat de
bovenlagen rijker worden aan zouten, zoo zelfs, dat de opgeloste
stoffen aan de oppervlakte uitgescheiden worden en er zich
korsten vormen. In de tropen overweegt de roode kleur van de
bodemsoorten, in Midden-Europa meer de bruine, wat in beide
gevallen aan de ijzerbestanddeelen is toe te schrijven.
2. De meeningen omtrent het ontstaan van lateriet zijn zeer
verdeeld. Velen zien hierin een bodemtype, dat in het bodemprofiel de z.g. B-horizon vormt en wel van warme, met bosch
begroeide gebieden, d.w.z. ze zou overeenkomen met wat wij in
onze gebieden de zandoerhorizon in de diluviale zandgronden
noemen. {Daar boven ligt bij ons de uitgeloogde podsölbodem
(loodzand), wat dan de A-horizon vormt.} Waar dus thans
lateriet aan de oppervlakte ligt, moet de A-horizon, die daar
boven gelegen heeft, verdwenen zijn. Volgens J. Walther zijn
deze horizons in den diluvialen tijd gevormd. Na dien is de
A-horizon weggevoerd en door het aride klimaat de harde korst
in het lateriet gevormd. Ook Pre s cot t komt voor Australi e
tot dit besluit. De A-horizon van overwegend zandig karakter
werd later gedenudeerd en leverde het materiaal voor de tegenwoordige zandduinen. Lateriet komt voor in West-Australi e
ten O. van het „Tarweland" en zeer verspreid ten N. van
20° Z. Br.
3. Wat de wijziging in de oppervlakte van de schiervlakte
betreft, het volgende. De oppervlakte zelf bestaat, zooals we
gezien hebben, uit het verweeringsproduct van zeer verschillende
gesteenten uit onderscheiden tijdvakken, zoodat alleen de geologisch geschoolde waarnemer dit kan opmerken.
In den pluvialen tijd sneden verschillende rivieren dalen uit.
Deze dalen, welke thans nog wel eens door de periodieke rivieren
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gevolgd worden, loopen in het Mac Donnell Gebergte dwars
door de gedeelten van het bovenste niveau heen ; ze storen zich
aan de tegenwoordige orographische omstandigheden in het geheel
niet ; ze zijn dus ouder dan het benedenste niveau en jonger dan
het bovenste. De eilandbergen zijn uit de schiervlakte ontstaan.
De periodieke rivieren gaven aanleiding tot een erosie in de breedte,
waardoor niet alleen de dalbodem breeder werd, maar de hellingen
ook steil bleven. Het materiaal, dat door de verweering losraakte,
werd door het water, dat er tijdelijk door stroomde, meegevoerd,
waardoor aan het eind van zoo'n droog dal de bodem werd
opgehoogd.
Ook de meeningen over het ontstaan van eilandbergen zijn
nog zeer verdeeld. Het meest komen ze voor in periodiekdroge klimaten.
§ 5. Tectonische aardbevingen komen veel voor in het Flinders Gebergte, aan de Z.O. en de O. kust, en in het N. van
Tasmani e . Alleen in het Mt. Gambiergebied (in het W. van
Victoria) vindt men nog goed bewaard gebleven vulkaankegels
en kratermeren. Deze vulkanen hebben in den pleistocenen tijd
nog gewerkt.

HOOFDSTUK V.

HET KLIMAAT.
§ 1. Kaartstudie. Bestudeer eerst blad 24 van den atlas (Beekman
en Schuiling), of blad 2
van Bos' Atlas.
1. We beginnen met
de kaart der jaarisothermen. De thermische aequator (die geen
isotherme is) ligt een
heel eind ten N. van
Australie en zelfs ten
N. van den aequator.
Tracht dit to verklaren.
2. Hoe loopt de
jaarisotherm van 20° C,
Fig. 12. Klimaten vol Bens Köppen.
die door S u p a n als
grens van de tropische I. Heet zomerregenklimaat. (A w : winterdroog savannenklimaat.)
zone wordt genomen,
II. Zoutsteppenklimaat. (BS.)
over Australie? Welk III. Woestijnklimaat. (BW)
IV. Warm winterdroog klimaat. (Cw.)
werelddeel verdient dan V. Subtropisch winterregenklimaat. (Cs.)
ook het meest den naam VI. Steeds vochtig warm gematigd klimaat.
(C f.)
van tropisch werelddeel, Australie of Afrika? Waardoor maakt de isotherm van
20° C. een groote bocht naar het Z.? Vergelijk de bochten van
deze isotherm aan de westkusten van de drie zuidelijke vastelanden.
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Hier blijkt duidelijk, dat de Westaustralische Stroom weinig
invloed uitoefent.

Fig. 13. Het aantal opeenvolgende dagen, waarop de temperatuur boven
de 100° F. stijgt. (Naar H. A. Hunt, in Year Book 1931.)

3. Ook staat op de kaart aangegeven de 18° isotherme
van de koudste maand (evenals de 10° isotherme van de warmste
maand). In de indeeling van Köppen, waarbij de onderlinge
verhouding van de verschillende klimatologische factoren tot
uiting komt, worden onder tropische klimaten zulke verstaan,
waar geen maandgemiddelde beneden 18° C. komt.
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Hij verdeelt de tropische regenklimaten in:
1. vochtig-heete oerwoudklimaten en
2. periodiek droge savannenklimaten.
Verder komen in de tropen, maar ook daarbuiten
3. Steppenklimaten en
4. Woestijnklimaten voor.
Van warm-gematigde klimaten spreekt hij, als de temperatuur
van de koudste maand ligt tusschen +- 18 en 2° C. In winterkoude, subarctische klimaten is de koudste maand lager dan
2° C., de warmste maand boven 10° C. In het toendra-klimaat
gaat de warmste maand niet boven 10° C. Vandaar, dat op deze
kaart zoowel de 18° isotherm van de koudste maand, als de 10°
isotherm van de warmste maand is aangegeven. Van deze kaart
is niet de verdere verdeeling af te lezen. Zie daarvoor fig. 12.
4. Kaart A geeft de Januari-isothermen, dus voor Australi e
de isothermen van de warmste maand. Duidelijk blijkt het
binnenland zeer warm te zijn. Hoe lang deze warme periode kan
duren, blijkt uit fig. 13.
Hoe staat het met Zuid-Afrika en Zuid-Amerika? Waar vindt
men op het Noordelijk Halfrond in den zomer zoo'n gebied
met meer dan 30° C.?
Een groot verschil blijkt er te bestaan tusschen het binnenland en de Oostkust. Hoe kunt ge dit van de kaart lezen? De 10°
Januari-isotherm, die Sup a n als grens tusschen de zuid-gematigde
en de zuidelijke koude zone neemt, loopt ten Z. van NieuwZeeland.
5. Kaart B. In 't algemeen neemt de Julitemperatuur naar
het Z. toe af.
6. Op kaart D, die der isoamplituden (lees eerst de toelichting) blijkt Australi e , hoewel het kleinste werelddeel, voor
MULDER, Australie.
4
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de grootste helft een continentaal klimaat te hebben. Vergelijk
dit eens met Zuid- Amerika.
Op deze kaart komt al zeer duidelijk het verschil tusschen het
binnenland en de kusten (vooral de Oostkust) uit. Het N. heeft
een aequatoriaal klimaat, het Zuiden meer een zeeklimaat.
7. Wat op alle kaarten opvalt, is de zeer geringe uitbreiding
van het grijsgekleurde gebied (natuurlijk omdat er in Australie zoo
weinig boven 1000 m hoogte ligt). De gereduceerde temperaturen
verschillen dus niet veel van de ware gemiddelden.
Nadere gegevens komen in de eerste twee kolommen van de
tabel op pag. 51 voor. Samenvattende, blijkt er een groot verschil
te bestaan tusschen binnenland en kusten ; het binnenland vertoont evengroote temperatuursverschillen als de woestijnzone op
het Noordelijk Halfrond.
Ook de dagelijksche temperatuursverschillen zijn er buitengewoon groot : overdag is de lucht zeer droog ; de hemel is wolkenloos, waardoor de luchttemperatuur „in de schaduw" vaak tot
55° C. stijgt en 's nachts tot onder 0° C. daalt! Geen wonder, dat
de physische (mechanische) verweering zeer krachtig werkt.
Over enkele niet-periodieke temperatuursveranderingen straks.

§ 2. Luchtdruk. Van de kaarten E en F is te lezen, dat de zuidsubtropische maxima, die constant aanwezig zijn op de oceanen,
in den zuidelijken zomer grootendeels ten Z. van Australie
liggen, terwijl het werelddeel zelf een lagen luchtdruk heeft;
in den zuidelijken winter (Juli) sluiten de maxima aaneen en
heerscht in Australie hooge luchtdruk.
Tevens blijkt, dat vooral in den winter in Zuid-Australie westenwinden voorkomen, terwijl de Z.O. Passaat in het N. sterk
tot uiting komt. In het zomerhalfjaar overweegt daar de W.
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Regendagen.

Het getal achter de plaats geeft de hoogte boven den zeespiegel in dekameters aan.
Temperatuur : het eerste getal geeft de gemiddelde jaar-, het tweede de temperatuur van de warmste, het derde van de koudste maand.
Waar geen maand achter staat, zijn het Januari en Juli. Het vijfde en het zesde getal (onder het hoofd „Grenzen ") geven de gemiddelde
hoogste en laagste temperatuur aan.
B
Regenhoeveelheid : in cm voor het jaar, voor de regenrijkste, voor de regenarmste maand.
ewolking : in % : van de meest- en van de minstbewolkte maand.
Regendagen : het gemiddelde aantal dagen met neerslag in de regenrijkste en in de regenarmste maand.
Vochtigheid in °ö : de betrekkelijke vochtigheid.
Dagelijksch temperatuurverschil: het gemiddelde der dagelijksche amplitudo.
Jr. = Januari; F.; Ma.; Ap.; Me.; Jn.; J1.; Au.; S.; 0.; N.; D.
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moeson. Een beschouwing van de figuren 14 en 15 leert, dat in
Januari een minimum ligt over het N.W. van Arnhemsland tot
ver over den Steenbokskeerkring. Een maximum van 764 mm
ligt dan over de Groote Australische Bocht in het Z., een ander
maximum ten O. van Sydney.

Fig. 14. Winden in den zomer. (Naar Commonwealth Bureau of Meteorology)
p : Passaat. Ww : westenwinden. WW : Willy Willies. k : kuststormen. 753 :
gebied van lagen luchtdruk. De dikke lijn geeft de ligging van de centra van
hoogen druk aan. De stippellijn is de Steenbokskeerkring.

In Juli ligt een gebied van hoogen luchtdruk over het Z. O. van
het continent. In December wordt de luchtdruk in het N.W. steeds
lager. Vandaar, dat steeds sterker daar moesonwinden waaien.
Deze „Westmoeson" brengt dan aan de noordkust veel neerslag.
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In den zuidelijken winter, als er hooge luchtdruk vooral over
Z.O. Australie heerscht, bereiken de „heerschende westenwinden" Tasmanie en het zuidelijk eiland van N. Zeeland.

Fig. 15. Winden in den winter. (Naar Commonwealth Bureau of Meteorology).
P.M.: passaat (moeson). K : kalmten en veranderlijke winden. Ww : westenwinden. ZW : kustwinden uit het Z.W. 770: 770 mm luchtdruk. De dikke lijn
geeft de ligging van de centra van hoogen luchtdruk aan. De stippellijn is de
Steenbokskeerkring.

De secundaire minima trekken ook hier (evenals bij ons) meest
O. (hier O.N.O.) waarts, waardoor er een duidelijk verschil
ontstaat tusschen de wind-(W.)- en de luwzijde van het bergland.
Aan de Oostkust van Australie wordt in den zuidelijken winter
de werking van den Z.0.-passaat versterkt door den Oostmoeson.
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Dan waaien de Z.O.winden over het continent en veroorzaken
de groote droogte.
Daar gedurende den zomer de door den N.W. -moeson aangevoerde vochtigheid niet verder dan ± 20° Z.Br. als neerslag valt,
ontvangen het binnenland en de westkust weinig of geen regen.
De invloed van het oostelijke bergland op den neerslag is
niet zoo groot als men gewoonlijk aanneemt. De passaat zal
boven het sterk verhitte continent toch niet ver landwaarts
regen kunnen brengen. Het best is dit to zien in het uiterste
noorden, waar een geberfite ontbreekt.
Het groote droogtegebied ontvangt soms heftige slagregens.
De tijd van de stormen is voor de N. en de W.kust de zomer,
als de moesonwinden naar binnen waaien. Vooral ten Z. van
Timor vormen zich dan tropische cyclonen, die zuid- of zuidoostwaarts trekken, tot in de Nullarborvlakte. Ook de Oostkust
van Queensland wordt soms zwaar getroffen. Deze Australische
tornados zijn bekend onder den naam van Willy Willies. Van
geheel anderen aard zijn de Southerly Bursters, welke veel onheil
stichten in de kustlandschappen van N.Z.-Wales.
Wanneer boven Victoria een hooge luchtdruk heerscht, kunnen
door een V-vormige depressie de zeewinden een andere richting
aannemen. Vooral tusschen September en Februari, tusschen
7 uur s' avonds en middernacht komen ze voor. Ze verlagen dan
de temperatuur vaak 10 ä 20° C. Men kan ze het best vergelijken
met de pampero's in Argentini e .
Zeer gevaarlijk zijn ook de gloedwinden. Wanneer in den zomer
een diep minimum over het binnenland van Australie ligt, worden
de van het Oostelijke Bergland waaiende winden er door aangetrokken. Het worden echte valwinden met een föhnkarakter.
Tot een katastrophe leidt het, wanneer deze sterk verwarmde
lucht naar het Zuiden gaat, in het bijzonder als boven WestAustralie een minimum ligt. Zoo duurde in 1908 in Melbourne
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de groote hitte 6 dagen : de temperatuur steeg er tot 43° C.
(terwijl de gemiddelde jaartemperatuur er 14,5° C. is). De bladeren
aan de boomen verdorren en boschbranden komen veel voor.
Men kan deze gloedwinden met den Samoem in de Sahara vergelijken.

A
B
Fig. 16. Regenhoeveelheden en Winden.
A in Januari.
B in Juli.
zwart :
10-20 inch.
zwart : meer dan 5 inch. (a 2,54 cm.)
dicht gearceerd 4-10 „
dicht gearceerd 4-5 „
dun
„
dun
2-4 „
2-4 „
kleine streepjes 1-2
kleine streepjes 1-2 „
11

In Melbourne spreekt men van de Pannenbakker. Meest
duren ze niet lang. Ze beginnen vaak in den voormiddag en eindigen 's avonds met een geweldige onweersbui. Soms houden ze
's avonds op, om den volgenden morgen opnieuw to beginnen.
In Melbourne rekent men gemiddeld 19 X per jaar op zoo'n
gloedwind. De onweersbui, die het einde er van brengt, brengt
afkoeling en leidt vaak de Southerly Burster in, die een Z. of
Z.W.-richting heeft en de lucht van het stof bevrijdt.
Aan de tropische N. en N. 0. -kust komen land- en zeewinden
met een dagelijksche periode voor. Ze maken het leven van den
Blanke daar dragelijk.
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§ 3. Wat de verdeeling van den neerslag over het jaar betreft :
in het N. brengt de Westmoeson (in den zomer) de meeste
neerslag ; in het Z. wordt de meeste regen gebracht door de
Westenwinden in den winter, terwijl in het O. gedurende het
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Fig. 17. Klimaatdiagrammen. De getallen rechts boven in de neerslagdiagrammen geven de jaarlijksche hoeveelheid in mm aan; het gearceerde
blokje rechts de gemiddelde maandelijksche hoeveelheid. '

geheele jaar door den Z.O.-passaat regen kan vallen. Vergelijk
de gang van de temperatuur en van de neerslag voor Brisbane
en Perth (fig. 17).
Gedurende den zomer (van November tot en met April) is
het Noorden vochtig en is het Züiden droog, terwijl in den winter,
van Mei tot October, het Z. vochtig en het N. droog is. In het O.
valt de neerslag het geheele jaar door; in het N. O. is de hoeveelheid

57
in den zomer, in het Z. die in den winter valt, het grootst. Daartusschen ligt in N.Z.-Wales een gebied met meer gelijkmatig
over het jaar verdeelden neerslag. In Tasmanie valt de meeste
regen in de herfst. Zie de grafieken. De scheidingslijn tusschen
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Fig. 18. Neerslaghoeveelheid (in inch = 2,54 cm.). (Naar Gr. Taylor.)

het gebied van de zomer- en van de winterregen loopt N.W.Z.O. (zie fig. 19).
De gemiddelde hoeveelheid neerslag toont fig. 18 en de tabel.
In de omgeving van het Eyre Meer vindt men het droogste gebied
(zelfs met minder dan 125 mm). Naar de kusten neemt de hoeveelheid toe. Het droge gebied reikt echter tot het midden van de

58
Westkust. Het Z.W. ontvangt meer neerslag (tot 1000 mm).
Naar het N. volgt eerst een (steppen)zone met tot 500 mm,

Fig. 19. Regentijden in Australie en Tasmanie.
I. Zomer-moeson regens. II. Passaat regens, overwegend in den
herfst. III. Regen in alle jaargetijden. IV. Winterregens (maximum
in Juni). V. Herfstregens. VI. Het droge gebied.
Dit reikt praktisch veel verder noordwaarts, daar de zomermoeson reeds op 18 a 20° Z.Br. zoo goed als geen regen meer
brengt, waardoor ook daar landbouw onmogelijk is.
De stippellijn geeft de grens tusschen het gebied, dat 's zomers
regen kan ontvangen (ten N. van de lijn) en dat van de winterregens (ten Z. er van).

daarna, ten N. van ± 18° Z.Br., meer; in het N. van het YorkSchiereiland zelfs 2000 mm. Dergelijke en zelfs grootere hoeveelheden vallen ook op enkele plaatsen aan de Oostkust, vooral
tusschen Cairns en Townsville. De groote hoeveelheden komen
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De lijnen, die de plaatsen met een gelijken regenfactor verbinden, noemt men isanotiden.
In het aride gebied (fig. 21) is de landbouw geheel afhankelijk
van de kunstmatige bevloeiing, of men tracht er dryfarming toe
te passen.

Fig. 22. Veranderlijkheid van den neerslag. (Naar E. Biel: Die Veränderlichkeit der Jahressumme des Niederschlags auf der Erde. (Geographischer
Jahresbericht aus Österreich 1929).

Het groote gebrek van alle droge gebieden op aarde, de geringe
kans, om werkelijk elk jaar de gemiddelde hoeveelheid regen te
ontvangen (zie fig. 22), doet zich in Australie ook sterk gevoelen.
Men vergeet zoo spoedig, dat het gemiddelde van de neerslaghoeveelheid veelal niet het meest voorkomende is. Australi e
heeft niet alleen te lijden onder de niet-periodieke en onberekenbare veranderingen in de hoeveelheid, maar ook onder veranderingen, wat de verdeeling over de jaargetijden betreft. Droge
perioden ( „droughts ") komen veel voor. De regen kan maanden-
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lang, soms zelfs jaren lang uitblijven. De lucht blijft uiterst droog;
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Fig. 23. Het vee en de droge jaren.
1 : droge jaren; 2 : zeer droge jaren. De getallen links geven het aantal schapen
in millioenen; de getallen rechts die van de runderen (in millioenen). Dat er
niet steeds een vermindering van het aantal in droge jaren plaats vindt, heeft
verschillende oorzaken : het begin van het meteorologische jaar valt niet samen
met dat van het statistische jaar; een „droog" jaar voor Australie kan vochtig
zijn in het 0., waar de dieren het talrijkst zijn. In 1926 viel er betrekkelijk veel
regen in N.Z. Wales en heerschte droogte in Queensland : het aantal schapen
nam toe, het aantal runderen ging achteruit.

stormen en droge onweersbuien doen het stof opdwarrelen en
de zon verduisteren; een groot deel van het vee, en tevens van de
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landbouwproducten, sterft. De droge tijden worden tijden van
algemeene economische depressie (fig. 23). Vandaar, dat men in
Australie droog weer met den naam „slecht" weer aanduidt en
van „goed weer" spreekt, als het regent. Mede in dit verband

Fig. 24. Regenveranderlijkheid in Australie. (Naar G. Taylor.)
Aangegeven is in % de variatie in de gemiddelde jaarlijksche regenval gedurende de periode 1891 1910. Hoe kleiner het %' des te grooter de kans,
om elk jaar de gemiddelde regenhoeveelheid te ontvangen.
-

is het begrijpelijk, dat de couranten veel werk maken van de
weerberichten.
G. Taylor heeft deze veranderlijkheid in kaart gebracht.
Hij spreekt van de betrouwbaarheidsfactor. Met 0 % bedoelt hij,
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dat de gemiddelde hoeveelheid neerslag er steeds valt. Uit fig.
24 blijkt, dat Zuid-Australie een factor van 10-20 % heeft
men kan er dus op aan, dat van elke 10 jaar er 1 of 2 zullen zijn,
dat er veel minder regen valt, dan het gemiddelde bedraagt.
Op de grens van Zuid-Australie en Centraal Australie bedraagt
de factor 50 %, m.a.w. daar is dus de kans, dat men nog niet de
geringe hoeveelheid regen, die er gemiddeld valt, krijgt,
Een andere factor, waardoor men den neerslag, die er nog valt,
niet steeds productief kan maken, is, dat de regen, als ze valt,
vaak in stortbuien neerkomt, m.a.w. als wolkbreuken. Groote
oppervlakten worden dan door het afstroomende water (dat
laagvloeden vormt en niet in bepaalde geulen alleen afvloeit)
bedekt ; de kreken en de rivieren overstroomen, maar de bodem
wordt weinig of niet bevochtigd. Het water loopt nutteloos weg
of verdampt, zonder dat de planten er veel voordeel van trekken.
De overstroomingen, die plotseling opkomen, doen mensch en
dier veel schade. Dat men in een woestijn kan verdrinken, wordt
hier nog al eens bewaarheid.
!

.

Als illustratie dit : na een overstrooming vond men in
een boom een doode koe hangen met de kop tusschen twee
takken. Het dier was overvallen door het water, werd meegesleurd en raakte in de kruin van een boom verward. Het water
was weldra afgevloeid ; de koe kon zich niet bevrijden en stierf
door ophanging.
De droge hitte maakt het mogelijk, dat de Blanke het in het
grootste deel van Australie goed kan uithouden. Vooral de koele
nachten brengen een verkwikkende slaap.
§ 5. In den pleistocenen tijd is het klimaat vochtiger geweest
dan tegenwoordig. Men spreekt dan van een pluvialen tijd, die zich
in de hoogere gebieden in het Z.O. als een ijstijd manifesteerde.

.
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Voor verschillende droge gebieden is aangetoond, dat van
een nog droger worden, dus van een uitdrogingsproces, niet
kan worden gesproken.
Wel werkt de mensch ook hier mede tot een daling van het
grondwater door de ontbossching.
Het voortdurend meer gebruik maken van artesisch water
wordt door velen met leede oogen aangezien, daar deze voorraden wellicht spoedig uitgeput raken en niet voldoende aangevuld
worden met hemelwater, dat elders in den grond dringt.

H O OFDSTUK VI.

HYDROGRAPHIE.

Van het vasteland is 64 % van de oppervlakte endoreisch,
d.i. zonder afvloeiing naar zee. Daarvan is 43 % van de geheele
oppervlakte areisch, d.i. geheel zonder afvloeiing. Afstrooming
naar zee (exoreische gebieden) heeft slechts 36 % van de totale
oppervlakte.
Een areisch gebied is de Nullarbor Plain, evenals de Victoria
Woestijn; een endoreisch gebied is o.a. het gebied, dat op het
Eyre Meer „het doode hart van Australi", , , afwatert" . Daar,
zoowel als in het W., vindt men „eindmeren", waarin ,,creeks"
monden. Enkele andere zijn : het Torrens Meer, het Gairdner
Meer, het Amadeus Meer, het Austin Meer. Afvloeiing hebben
de kustgebieden, en de zuidelijke vlakten in het O. door het
Murray-Darling systeem.
Merkwaardig klein is het gebied met afvloeiing naar den
Grooten Oceaan. (Als grens tusschen Indischen en Grooten
Oceaan neemt men, zoolang Been drempel gevonden is, de meridiaan, die over de zuidpunt van Tasmanie loopt.) De rivieren,
die in den Grooten Oceaan uitstroomen, hebben het voordeel,
geregeld veel water te bevatten. Vele er van lijken kort te zijn;
hun bovenloopen zijn echter vaak lang; ze loopen ongeveer
evenwijdig met de kust. Doordat deze meest daalt, zijn haar
monden breed.
Periodiek stroomen de rivieren in het savannengebied in het
Noorden, hoewel ze in den drogen tijd niet geheel zonder water
zijn. Eveneens is dit het geval met de rivieren in het Zwanenland
M ULDER, Australie.
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in het Z.W. In het W. hebben de rivieren (o.a. de Gascogne
en de Murchison) maar zoo nu en dan, dus episodisch, water.
Ook in het eenige groote stroomgebied, dat van de MurrayDarling, hebben de rivieren slechts tijdelijk veel water. De Murray
zelf is het langst voorzien, doordat hij van de sneeuwbergen
van den Mt. Kosciusko komt ; in heete zomers, zooals in 1914,
hield ook hij op te stroomen. De bijstroomen, die naar de Darling
en de Murrumbidgee gaan, ontvangen in den regentijd veel water.
Het vermogen wisselt echter zeer : tijdens den regentijd vult zich
veelal niet alleen het diepe bed, maar worden ook de zijarmen,
billabongs, met water gevuld. Hoe verder naar het N., des te meer
regen valt er gemiddeld, maar des te grooter is de kans, dat deze
hoeveelheden in enkele stortbuien vallen. Deze zetten dan groote
landschappen onder water. Dan worden alle meren met water
gevuld, echter verdampt het water in de creeks spoedig. In den
drogen tijd is zelfs de Darling niets dan een aaneenschakeling
van poelen en plassen.
Hoe de waterhoeveelheden, die de Murray afvoert, uiteenloopen, blijkt hieruit, dat in 1894 het vermogen bij Albury,
waar hij uit het bergland komt, op 8 millioen m3 werd geschat,
in 1902 gemiddeld op ruim 1 millioen m 3. De Darling verliest
onderweg zooveel water door verdamping, dat slechts 1 % van
de hoeveelheid, die in zijn gebied als regen gevallen is, de Murray
bereikt.
Van groote beteekenis is het voor de bevolking, zich voldoende
water te kunnen verschaffen. Alle steden hebben daartoe groote
reservoirs gebouwd en geheele gebieden gereserveerd, waar
geen ontwouding mag plaats vinden, en waarin nederzettingen
verboden zijn.
In verschillende rivieren zijn stuwen gebouwd : de grootste
is in de Helena Rivier in de Darlingketen bij Perth. Van hier wordt
het water in een buisleiding van 560 km lengte gepompt, die de

undarin • Stuw in West-Australie
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bewoners van de goudvelden van Coolgardie van water moet
voorzien. Zie de plaat.
In het 0. gebruikt men het water ook voor kunstmatige bevloeiing, vooral in Victoria en N.Z. Wales. Door deze bevloeiing
komt de scheepvaart wel eens in het gedrang.

Fig. 25. Artesische bekkens.
I. Het Groote Artesische Bekken. II. Het Woestijnbekken. III. Het
N.W-bekken. IV. Het Euclabekken. V. Het Murraybekken.
VI. Het Golfbekken. VII. Het Kustbekken.
Het door boringen aan de oppervlakte gebrachte water is voor de
schapen en runderen van groote beteekenis. Zonder dit water kon
dit gebied nauwelijks bewoond worden.

Waar de neerslag niet voldoende is en de verdamping groot,
moet men gebruik maken van het artesische water. Het is echter
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een open vraag, of dit vadeuze water 1) weer voldoende wordt
aangevuld (voor het Groote Artesische Bekken dus door de regens,
die op het Oostelijke Bergland vallen) of dat men to doen heeft
met z.g. fossiel water, uit vroegere geologische perioden afkomstig.
De voornaamste bekkens zijn : het Groote Artesische Bekken,
het Murray Bekken, het Eucla Bekken, het Kustbekken, het
N.W.- en het Woestijnbekken in het W. en het kleine Golfbekken in het N.W.
Hier blijkt dus, dat zelfs in gebieden, waar op de kaart rivieren geteekend staan, de bevloeiing voor een deel afhankelijk
is van het artesische water.
Het Groote Artesische Bekken valt geologisch ongeveer met het
Krijtbekken samen ; het Murray Bekken met het tertiaire, het
Eucla Bekken met de krijttafel van de Nullarbor Plain.
Enkele kleinere bekkens zijn bij Adelaide en in het Kimberley
District.
De putten zijn zeer verschillend van diepte. Er zijn er tot
2136 m diep, terwijl de temperatuur van het water in de verschillende putten van 22,2° tot 82,2° C. uiteenloopt.
In het Groote Artesische Bekken is de Rolling Down-serie
voor water ondoordringbaar. Zie fig. 11.
In verschillende artesische putten komt het water door den
artesischen druk „van zelf" naar boven ; in andere moet het
opgepompt worden.
Nog enkele opmerkingen. Doordat de Murray naar den Indischen Oceaan stroomt, is het gebied, dat hierop afwatert ruim
3 X zoo groot als dat van den Grooten Oceaan.
Het Murray-Darlinggebied heeft een oppervlakte van ongeveer
-

1) Vadeus water : van boven indringend water.
Juveniel water is niet van atmosferischen oorsprong, maar een product van
de ontgassing van het magma.
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0,9 millioen km2, d.i. 1 2 X Duitschland. (Het Wolga -gebied
is bijna 1,5 m. km2, dat van de Donau 0,8 m. km 2 groot.)
Het langst is de Darling ( = 11 X de Rijn) ; de Murrumbidgee
(1 x de Rijn) en de Murray zelf (1f X de Rijn).
De Murray, wel Bens overdreven de Australische Nijl genoemd,
is, evenals zijn bijstroomen, een echte laaglandrivier met een
zeer gering verhang en een kronkelende loop. De Murray brengt
slechts van de hoeveelheid water, die in zijn gebied valt, in zee.
Voor den landbouw zijn afzonderlijke irrigatie-kolonies ingesteld :
zoowel bouw-, tuin- als weiland kunnen bevloeid worden, als
er voldoende water achter den stuwdam is. Ha s s er t zegt, dat de
geheele agrarische politiek van Australie een irrigatie -politiek is.
Een groote stuwdam voor bevloeiing is de Burrinjuck-stuw in
de Murrumbidgee bij Canberra, die 16.000 km 2 land (dus een
oppervlakte als de helft van Nederland) moet bevloeien.
De verkeersbeteekenis van de rivieren is zeer gering. De Murray
en de Murrumbidgee zijn nog het best, de Darling is alleen
bij hoogen waterstand bevaarbaar ; de Murray gedurende ± 7
maanden met ondiepe stoombooten tot Albury. De mond er van
is een ondiep haf, dat van de Encounter Baai door een schoorwal
met duinen bijna geheel is afgesloten, terwijl het inloopen van
schepen vaak door een hevige branding uiterst moeilijk is. Vandaar ook, dat aan de mond geen havenstad ontstaan is.
De Oostaustralische rivieren zijn echte gebergterivieren met
veel verval en met veel water, soms zelfs zeer veel, zoodat ook
daar de waterstanden zeer wisselen. Als verkeerswegen zijn ze
veelal onbruikbaar, echter zeer geschikt voor het opwekken
van electriciteit.
De rivieren, die in de Carpentaria Golf monden, hebben
meest veel water en worden reeds voor irrigatie gebruikt, vooral
in het droge gedeelte van Queensland. De rivieren, die van den
hoogen westrand komen, hebben wel het geheele jaar door water,
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maar de waterstand is er te onregelmatig en het verval te groot,
dan dat ze voor de scheepvaart kunnen dienen.
In het Binnenland zijn de creeks niets anders dan droge beddingen, wadi's. De langste creek is de Cooper. Het zijn zeer waarschijnlijk de rampzalige overblijfselen van groote rivieren, die
in den pluvialen tijd hier aanwezig waren.
De groote eindmeren van thans zijn ook deelen van deze stroomgebieden geweest. Thans zijn het zoutpannen : als er nog water
in is, is dit zoo zout, dat het niet gebruikt kan worden. De grootte
der meren is in verschillende tijden zeer verschillend : die van
het Eyre Meer wisselt tusschen 9500 en 15000 km 2. Meest is het
een droge pan, waarin de wind geweldige hoeveelheden zand
brengt.
Wat het „grondwater" betreft, diene nog gewezen te worden
op het bestaan van groote karstgebieden, vooral in de Nullarbor
Plain, met onderaardsche rivieren, die naar den Indischen Oceaan
afvloeien. Ook in Queensland komen zulke rivieren voor, evenals
in de Blauwe Bergen, waar de grotten van Jenolan veel bezocht
worden.
Door artesische putten te boren, heeft men het mogelijk
gemaakt, dat ook het vee beter naar de handelsplaatsen kan gedreven worden. Zulke veedriften, waar langs de schapen en runderen
gedreven worden, maken het in West-Australie mogelijk, dat de
goudvelden in het Zuiden van vee kunnen worden voorzien
van uit het Kimberley District.
Het water uit de artesische putten bevat vaak verschillende
minerale stoffen. Om te koken gebruikt men liever regenwater,
dat bij elke woning in groote ijzeren tanks bewaard wordt.
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bodem geheel bedekken), de randlandschappen dragen meer
bosschen.
Karakteristiek voor het binnenland zijn de harde-grassteppen
en het scrub : droog struikgewas uit eucalypten en acacia's bestaande, terwijl in de randlandschappen de eucalyptusboom karakteristiek is.
Het „Aziatische" gebied is gekenmerkt door tropisch regenwoud met verschillende
palmen. Zie de plaat.
§ 2. De dierenwereld
is nog meer ouderwetsch
en meer endemisch dan de
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plantenwereld.
De beide karakterdieren,
de kangeroe en de emoe,
komen overal voor, voor
zoover de mensch ze niet
heeft uitgeroeid of verdreven, wat alleen in de

nabijheid van de steden
het geval is.
Toch is er verschil tusschen Oost en West. Van de 97 soorten
buideldieren en vogelbekdieren komen in het W. 36 voor, waarvan
14 alleen daar, die dus endemisch voor dit gebied zijn. Daarentegen zijn 13 soorten in het Oosten endemisch. Man kan daaruit
de gevolgtrekking maken, dat eerst het Oosten door zoogdieren
is bewoond geworden, en dat slechts een tamelijk klein gedeelte
in staat was, ook het W. te bereiken, dat blijkbaar vöör dat de
Krijtzee ophield te bestaan, geen zoogdieren had.
De verschillen tusschen Noord en Zuid zijn geringer dan
die tusschen West en Oost. In het N. zijn van de 97 soorten
LEmoe.

ropisc evegetatie in

•ueensland

Kangeroe's.
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maar 15 endemisch, terwijl er slechts 7 geheel ontbreken. De
Monotremata (Kloakadieren) zijn zoo goed als geheel verdwenen.
Het laagst staat de mierenegel, die vooral door de inboorlingen
vervolgd wordt.
Het vogelbekdier wordt ook door de Blanken om zijn pels
gejaagd ; het leeft als een bever.

Vogelbekdier.

Buideldieren komen nog veel voor en zijn in het landschap zeer
karakteristiek. Bekend zijn, behalve de kangeroe, de wombat in
het Z. O. en op Tasmanie ; de opossum ; de buidelmuis, de Tas
maansche duivel, die op het vasteland door den dingo is uitgeroeid,
en de buidelwolf.
Australie is rijk aan vogelsoorten. De emoe is een loopvogel,
kleiner clan de Afrikaansche struis. Verder komen voor : papagaaien en kakatoes. In Noord-Australie zijn ook veel paradijsvogels.
In Australie zijn 5 vogelfamilies endemisch. Van de reptielen
komen hagedissen in talrijke soorten voor. Ze dienen den inboor-
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ling tot voedsel. In de noordelijke wateren leeft een krokodillensoort. Van de talrijke slangensoorten zijn niet minder dan f
giftig. In het N. zijn ze talrijker dan in het Z. Zeer gevaarlijk is
in Queensland een addersoort.
Onder de visschen is een soort, de Burnettzalm, die kieuwen
en longen heeft.

Mierenegel.

De insecten zijn voor den mensch vaak zeer schadelijk. Verschillende Anopheles-soorten komen in het Noorden voor,
waaronder een, die de gele koorts verwekt. Zeer lastig zijn de
muskieten. In het binnenland komen ontzettende zwermen vliegen
voor, die ware landplagen zijn, terwijl ook de termieten veel
schade veroorzaken. Overal komen sprinkhanen voor, verder
schorpioenen en vergiftige spinnen.
§ 3.

Nog enkele bijzonderheden.

Overal (behalve in het 0.) blijkt de flora aan de droogte to zijn
aangepast. Ze is dan ook meest xerophitisch. Het weinigje water
wordt zorgvuldig opgezogen en de verdamping tegengegaan
door : lange wortels, die tot groote diepte de grond indringen ;
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kleine smalle bladeren, die vaak dooms en naalden worden en

hun smalle kant naar de zon keeren ; dikke leerachtige bladeren
met weinig glans, zoodat alles onder het stof schijnt te zitten;
ook de stengels zijn vaak dik, terwijl veelal gemakkelijk verdampbare stoffen worden afgescheiden, waardoor de omgeving
afgekoeld wordt en er dus minder water verdampt.
Van de Eucalyptus-soorten zijn er verschillende, welke goed
hout leveren. Men noemt ze wel gomboomen, omdat ze veel
hars afscheiden. In droge gebieden ontwikkelen ze zich niet tot
boomen, maar vormen struiken (scrub). De boomen zelf kunnen
geweldig lang worden, zelfs tot 160 m, terwijl de omtrek van de
stam soms 30 m bedraagt. De eucalypten wisselen niet van loof,
maar van bast. Het hout, vooral van Karri en Jarra, die alleen
in West-Australie voorkomen, is zeer hard, terwijl de bast
looizuur levert.
Rijk aan soorten zijn eveneens de acacia's, welke ook in de scrub
hun aandeel hebben. De boomen leveren goed hout en de bast
looizuur.
Casuarinen zijn kolossale paardestaarten zonder bladeren.
De takken zijn blauwgroen. Men noemt ze wel woestijneiken
hun hout is ijzerhard.
De grasboomen behooren tot de lelieachtigen. Ze hebben
een dikken, betrekkelijk korten stam, waaruit een dichte bundel
lange, grasachtige bladeren te voorschijn komt. De flesschenboomen gelijken op groote, dikbuikige flesschen, waaruit veel
takken steken. De dikke stam bevat veel water.
;

Wat de dierenwereld betreft, zou men kunnen zeggen, dat
de inheemsche dieren hun leven „in verzekerde bewaring"
slijten. Terwijl ze elders in den strijd om het bestaan met nieuwe
soorten ondergingen, bleven ze hier gespaard. Toch is de oorspronkelijke fauna zeer armelijk.
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De longenvisch (uit den jura-tijd) heeft zich hier weten te
redden, maar leeft nog slechts in enkele rivieren van Queensland.
§ 4. Plagen voor mensch en dier zijn geworden (behalve het
ingevoerde konijn en de musch)
de talrijke insecten (mieren, vliegen, sprinkhanen en de horzel),
de dingo en de kakatoe.
De dingo, waarschijnlijk niet
in Australie thuis behoorend en
volgens sommige onderzoekers
dus door den mensch ingevoerd,
is zoo groot als een herdershond.
Vöör de schapen in Australi e
ingevoerd waren, jaagde hij op
kangeroe's, thans is hij een geesel
voor de kudden schapen.
Tot de ergste plagen behooren
de konijnen. Ze zijn in 1862 ingevoerd. Snel vermeerderden ze
zich en werden weldra buitengewoon schadelijk, omdat ze door
Fig. 26. Konijnenheggen in
hun woelen in den grond de
West-Australie.
K
:
Kalgoorlie.
L : Launceston.
planten in haar groei tegenwerG : Geraldton. ken en zoowel het gras als het
C : Coolgardi e .
P : Perth. F : Freemantle. A : Albany.
jonge graan wegvreten; zelfs de
zoutplanten in de woestijn zijn voor het konijn niet veilig. Men
rekent, dat 40 konijnen evenveel eten als een schaap.
Op allerlei wijzeni heeft men getracht, de konijnenplaag te
bestrijden : hooge premies werden uitgeloofd ; vossen en katten
werden uitgezet ; plassen werden vergiftigd; gevangen konijnen
werden met gevaarlijke bacillen ingeent en weer losgelaten,
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niets hielp. In West-Australie werden konijnenheggen aangelegd, om ze daar te weren, te vergeefs. En het treurige is, dat
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Fig. 27. Vegetatievormen. (Naar G e i s l e r.)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Bosch (tropisch regenwoud, eucalyptus- en beukenwoud).
Savannen en steppe.
Scrub; 1. Mulga scrub; 2. Mallee scrub; 3. Brigalow scrub.
Zout „bush".
Spinifex-gras.
Woestijn, plaatselijk met scrub, zout„bush” en spinifex.

Gebieden met boomvarens in I ten Z. van 27° Z.Br. In het gebied tusschen
Sydney en Melbourne in de hoogste streken, evenals op Tasmanie :
alpine vegetatie.
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alles, wat de mensch doet, om het bewoonbare gebied uit te
breiden, ook ten goede komt aan de konijnen.
Ook het plantenrijk levert zijn plagen. De grootste plaag is
die, welke door de vijgdistel, Prickly Pear, een cactussoort, veroorzaakt wordt. Ingevoerd als tuinrandplant, heeft ze zich ontzettend verspreid en verstikt andere planten, ook de landbouwgewassen, vooral in N.Z.-Wales en Queensland. Hetzelfde is
het geval met Lantana, een soort sneeuwbal.
De veranderingen in de dieren- en plantenwereld door de
kolonisten gebracht, zijn buitengewoon groot. Oorspronkelijk
kwam in Australie niet een nuttige plant of een nuttig dier voor.
Ze zijn alle ingevoerd, waardoor natuurlijk de oorspronkelijke
vegetatie en fauna vaak teruggedrongen of vernietigd werd.
Het eucalyptusbosch is voor een deel uitgeroeid en vervangen
door bouw- en weiland met buitenlandsche grassoorten.
Ook schaap, koe, paard, ezel, muildier en dromedaris, ze zijn
alle ingevoerd.
§ 5. Vegetatiegebieden.
De verspreiding er van is in de Berste plaats afhankelijk van
de regenhoeveelheid en de verdeeling er van over de jaargetijden;
van minder beteekenis is de temperatuur.
Natuurlijk verandert de vegetatie met de hoogte, wat te merken
is in het Oostaustralische Bergland. Doordat ook in het binnenland enkele gebergten hooger uitsteken en wellicht wat meer
regen ontvangen dan het omliggende gebied, zijn deze gebergten
niet alleen regen-, maar ook vegetatie-eilanden met gedeeltelijk een andere plantengroei dan de omliggende gebieden.
Men kan onderscheiden :
1. De woestijnen en de halfwoestijnen, beter woestijnsteppen
genoemd. Gewoonlijk denkt men zich een woestijn als een van
planten ontbloot gebied. Aldus opgevat, zijn er in Australie

In het aride gebied van West-Australie.
Op den voorgrond spinifex; bij de auto mulga-scrub.
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zeer weinig echte woestijnen. De Groote Zandwoestijn in het
N.W., de Gibson W. en de Victoria W., de groote vlakten in
Centraal-Australie en de Aranta W. ten O. er van, zijn voor het
grootste deel bedekt met afzonderlijk staande pollen spinifexgras, waardoor het purperroode zand van de duinen is vastgelegd.
De grijsgroene pollen zijn tot ti m hoog. In de verte lijken het
golvende korenvelden. Hier en daar vindt men zoutstruiken,
terwijl struikgewas voorkomt aan de randen der tafelbergen.
Hier en daar staat eenzaam een woestijneik (paardestaart ! ),
die, wanneer hij oud is, een kromme stam vertoont.
Echte duinwoestijnen zijn er in Australie zoo goed als niet.
Groote oppervlakten worden er tenminste niet door bedekt.
Men vindt ze o.a. bij het Eyre Meer.
De steenwoestijnen, hier gibber genoemd, beslaan grootere
oppervlakten, vooral in het Zuiden, in de omgeving van het
Eyre Meer, enz. Echte gebergtewoestijnen worden in het N.W.,
in het Pilbara-goudveld, aangetroffen. Dit is wel het meest troostelooze landschap van Australi e .
Aan de Westkust vindt men tertiaire kalkduinen en recente zeeduinen, die samen een woestijngordel vormen. In .de omgeving van
de verschillende zoutmeren kan men van zoutwoestijnen spreken.
Een frisscher indruk dan het spinifex-duinlandschap maken
in het droge gebied de zoutstruiken en de scrub. Zoutstruikengebieden zijn de Nullarbor Plain en deelen van Centraal Australi e .
De zoutstruiken (Atriplex) zijn natuurlijk gebonden aan gebieden
zonder afvloeiing. Ze komen ook op verschillende plekken in het
Murray-Darling gebied voor.
2. Onder scrub verstaat men een struiksteppe, waar tusschen de
struiken geen gras groeit, zooals dit hier en daar tusschen de zoutstruiken wel het geval is. In gebergtestreken vertoont de scrub
vaak doorns, in andere gebieden zijn deze niet aanwezig. Soms
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zijn de dorre takken zoo dooreengegroeid, dat men er niet door
kan komen. Ze vormen dan een groote verkeershindernis.
Men onderscheidt wel : Mallee-scrub, uit eucalypten bestaande.
Het komt voor in Zuid-Australie, op de goudvelden in W. Australie, op het Eyre Schiereiland, bij de benedenloop van de Murray.
De struiken staan meest zeer dicht bijeen. In het goudveldgebied
van West-Australie is de bodem steenachtig; de neerslag is er
gering, zoodat de struikformatie er veel minder dicht is. Verder
Z.W.-waarts komen er ook boomen in voor. Mulga-scrub bestaat
uit acacia's. Men vindt het in het N.W. o.a. in Carnarvon en in
het Centrale Bergland. Brigalow-scrub, uit acacia- en eucalyptussoorten bestaande, vindt men in het Creek-landschap en ten
Z. van het savannenland van Midden-Queensland. Ook in de
woudgebieden treft men vaak plekken met scrub aan.
3. Savannen en steppen. Deze komen niet in het Z. en
W. voor, wel in het N. en O. De savannen met metershoog
gras vindt men vooral in het noordelijke savannenland, waarvan
het centrum New Castle Waters is. In den regentijd ontwikkelt
zich het gras tot vrij groote hoogte, zoo, dat het vee er geheel
in schuil gaat en alleen de kronen van de boomen, die er in
verspreide groepen voorkomen, er boven uitsteken. In den langen
drogen tijd verdort het gras en lijkt het landschap een dorre
steppe, waarin slechts hier en daar een plas water ligt, waardoor
er veel vogels voorkomen : kakatoe, emoe, casuaris, eend, gans,
seiger, pelikaan, enz. Minder rijk, zoowel wat de flora als de fauna
betreft, is het landschap van het Groote Artesische Bekken.
Het groote steppengebied van het Murray-Darling Bekken
ontvangt veel minder neerslag, waardoor de Brassen er veel korter
zijn. Bij de rivieren vindt men galerijwouden ; ook elders treft
men verspreide boomgroepen aan, vooral in het oostelijke deel,
waar de steppe in licht eucalyptusbosch overgaat.
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4. De woudgordel in het O. bestaat grootendeels uit eucalypten. Naar de kust toe wordt het woud meest dichter. Het Z.W.
woudgebied ligt geheel geisoleerd en beslaat slechts een smalle
strook van Perth tot Albany. Het is een prachtig oerwoud met
reusachtige eucalypten, o. a. Jarra en Karri. Aan de randen komen
veel grasboomen voor. Naar binnen gaande, komen meer acacia's
te voorschijn en daarna weer slanke eucalypten.
In Zuid-Australie is weinig bosch. 't Rijkst er aan is het
Kangeroe Eiland, de Mt. Lofty-keten (ten O. van Adelaide) en
het zuidelijk deel van het Flindersgebergte.
De eerste kolonisten hebben in dit gebied zeer roekeloos met
het bosch omgesprongen. In 't algemeen blijkt de Australische
kolonist weinig voor bosch te gevoelen ; men kan zelfs spreken
van een zekere vijandige gezindheid jegens het bosch. En dat
in een land, dat zoo weinig bosch heeft!
De eucalyptusboomen hebben in het Zuiden vrij groote bladeren
en goed ontwikkelde kronen. Ze geven dus schaduw. De meest
voorkomende soort is de Red Gum. Ze wisselen niet van blad,
maar van bast. In het droge jaargetijde valt dan ook de prachtig
witte stam zeer op.
Het Oostelijke Bergland met het kustland aan de oost- en
de zone der Downs aan de westzijde vormen grootendeels een
parklandschap. De hoogste boomen komen voor in het Z.O.,
in Gippsland. Prachtig zijn de varenboomen in de vochtige
kloven, die door hun zachtgroene kleur sterk afsteken van het
blauwgroen der eucalypten.
Op West-Tasmanie komen veel beuken voor, verder coniferen,
die in Australie ontbreken. Op het hoogland zelf komt een
antarktische flora voor, een alpine vegetatie, evenals op de hoogste
deelen van de Australische Alpen (en op het Zuidelijk Eiland van
N. Zeeland) : eerst kreupelhout van eucalypten en beuken, hooger
op lage struiken, daarna alpenweiden. Het Noorden van het
MULDER, Australie.
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bergland draagt behalve eucalypten ook zackte houtsoorten.
In Z.O. Queensland vindt men vele araucariabosschen.
Overal, tot in N.Z. Wales toe, komen typische vormen van
het tropische regenwoud voor, zoodat ze geheel het karakter
van de rimboe vertoonen : lianen, rotan, veel epiphyten, orchideeen en varens vindt men er in. Ook Palmen ontbreken niet.
Het bosch in het N. is niet zoo weelderig als men naar de
breedte zou verwachten : de lange droge tijd en de (kristallijne)
kalkbodem werken het opkomen van een echt tropisch regenwoud
tegen (evenals op Madoera). In het bosch is ook hier weinig schaduw. Aan de kust vindt men mangrove-vegatatie.
Met bosch is 1 1f % van de geheele oppervlakte bedekt,
zoodat Australie het werelddeel is, dat het armst aan bosch is.
De ontwouding heeft op verschillende plaatsen het voordeel
opgeleverd, dat daar veeteelt kon worden uitgeoefend ; de eucalypten onttrekken nam. veel water aan den bodem. Toch hebben
de regeeringen van de verschillende staten „forest-departments"
opgericht, om roekelooze ontbossching verder te voorkomen en
de bosschen economisch te exploiteeren.
§ 6. Nuttige planten.
Aan nuttige planten, vooral aan zulke, welke voedingsstoffen
leveren, was Australie arm. De inboorlingen moesten door inzameling van wortels, bessen, paddenstoelen, zaden, enz. in hun
onderhoud trachten te voorzien.
Nuttig zijn : eucalypten, verschillende acacia-soorten, de kokospalm, enkele araucariasoorten en de grassen. Zooals we al gezien
hebben, leveren de eucalypten hout en looizuur. De groote
graslandenn hebben een uitgebreide veehouderij mogelijk gemaakt.
Ingevoerd zijn zoowel tropische en subtropische als „gematigde"
kultuurplanten. Tot de beide eerstgenoemde behooren : suikerriet,
banaan, ananas, katoen, koffie, tabak, vanille, agrumen, olijf,
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mais. Door deze is Queensland het plantageland van Australi e

geworden.
Van de laatste kunnen genoemd worden : tarwe, verschillende
ooftsoorten (ook de druif), waardoor vooral het Z.O. een meer
Europeesch uiterlijk heeft gekregen. Vooral de tarwe is van groote
beteekenis geworden. Ook heeft men de weiden verbeterd door
andere grassoorten in to voeren.
De ingevoerde schadelijke planten zijn reeds genoemd.

HOOFDSTUK VIII.

DE OORSPRONKELIJKE BEVOLKING.
De Australische Negers staan volgens K l a a t s c h anthropologisch het dichtst bij den diluvialen mensch. Evenals deze heeft
de A. Neger een sterk ontwikkelde welving van den schedel
boven den rand der oogkassen, terwijl hij tevens een weinig
ontwikkelde kin heeft.
Hoewel men van Australische Negers spreekt, vertoonen ze
noch echte negroide, noch mongoloide trekken. Net voorhoofd
is meest zeer laag ; alleen in Noord-Australie treft men meer hooge
voorhoofden aan, wat wijst op vermenging met Papoea's, met
Melanesiers en wellicht ook met Kaukasiers.
Men stelt zich voor, dat het eerst uit Azie in Australie zijn
gekomen de Tasmaniers. De toegangspoort was het York-schiereiland. Eerst daarna zijn de eigenlijke Australiers er met hun
dingo gekomen en hebben de Tasmaniers verdreven. Daar
men zoowel op Java als in Achter-Indie schedels gevonden
heeft, welke veel overeenkomen met die van de Australiers,
terwijl ook onder de Wedda's op Ceylon en o.a. onder de Toala's
op Celebes zulke typen voorkomen, kan men aannemen, dat een
oer-australisch ras vanuit Voor-Indie zich oostwaarts verspreid
heeft. Dit ras had golvend haar, een donkerbruine huidkleur en
een sterk behaard lichaam.
In Insulinde behooren tot de oudst herkenbare laag de Negrito's,
een klein kroesharig donkergekleurd ras, waarvan thans enkele
resten als boschnomaden hier en daar nog rondzwerven. Er
behooren toe de Semangs op Malakka. de Negrito's op de Philip-

85
pijnen, en, eenigszins gemengd, de Berg-Papoea's van Centraal
Nieuw-Guinee.
Als tweede laag rekent men er de Indo-Austronesiers, menschen
van iets grootere lichaamslengte dan de Negrito's, waartoe dan
behooren de Koeboes op Z. Sumatra, de Toala's in Z. Celebes en
enkele primitieve Dajakstammen in Centraal-Borneo. Deze
bevolkingslaag, in het O. van Insulinde en verder oostwaarts
de Melanesische genoemd, is waarschijnlijk in den pleistocenen tijd,
toen het Soenda- en het Sahoelplat nog niet overstroomd waren,
naar N. Guinee en Australie gekomen. Deze drong de oudere
Tasmanische bevolking naar het Z. O. (Koernai) en naar Tasmani e
(Tasmaniers), terwijl latere invasies ook de oudere in deze richting
drongen. Waarschijnlijk is dan de volgorde :
oudste invasie :
tweede
derde
vierde
vijfde
„

de Tasmaniers en de Koernai.
Yoein en Koeri in het Z.O.
de volken in het N.W. en W.
de groepen in het Zuiden.
de Aranta in Midden-Australi e .

Na deze invasies werd Australie van het overige gebied afgescheiden : er ontstond een soort evenwicht, hoewel de verschillende
natuursomstandigheden wel degelijk differentiatie, zoowel wat
het uiterlijk als wat de materieele en de geestelijke kultuur betreft,
veroorzaakten. Tengevolge van een klimaatsverandering werd
Midden-Australi e , dat eerst het doorgangsland was, tot woestijn;
de bosschen van Nieuw-Zuid-Wales werden parklandschappen.
De woestijn heeft zijn scheidende werking toen reeds doen gevoelen : de talen gingen zeer verschillen.
Nog later hadden invasies plaats met behulp van booten,
waardoor in het N.W. en N. over de Torres Straat de Australische Negers Polynesische invloeden ondergingen. Deze beperkten
zich tot het Noorden. Het haar is bij de N. O. Australiers meer
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kroes bij de Tasmaniers (en de Melanesia's) meer wolharig.
De huidkleur is donkerbruin, chocoladekleurig met meer
heldere nuances, voor zoover deze tengevolge van de dikke
vuillaag nog te zieh zijn. De Australiers van het binnenland
toonen een afschuw voor water als waschmiddel ; in het N., aan
de kust, baden ze echter veel. De vroege isoleering is oorzaak
van de betrekkelijk lage civilisatie. Nuttige planten werden niet
verbouwd. Allen staan nog op de trap van inzamelaars en zijn
primitieve jagers. Ze leven nog steeds in een steepen tijdperk.
Uiterlijk zijn ze gekenmerkt door : middelmatige lengte (160
165 cm), lange beenen, smalle handen; ze zijn langhoofdig, hun
schedel heeft weinig herseninhoud ; ze hebben groote oogkassen,
meestal breede, platte neuzen, hoewel, vooral in het N.O., ook
adelaarsneuzen voorkomen ; kaken met een sterk gebit, groote
mond, omgekrulde lippen. Waarschijnlijk is de aanraking met
de Europeanen en het teruggedrongen worden tot in de slechtste
streken oorzaak, dat de meesten thans niet de geringste belang
dingen. Hun zintuigen zijn-stelingrhbvoemd
buitengewoon ontwikkeld.
De Tasmaniers beschilderden hun lichaam, terwijl ze zich,
evenals de Australiers, versierden door zich te tatoeeeren, welke
litteekens verschillende gevoelens moesten uitdrukken ; het
waren soms teekens van manbaarheid, van rouw, enz. De mannen
dragen lang, de vrouwen kort haar.
Door de armelijke natuur zijn ze gedwongen meest in horden
van niet meer dan 20 100 menschen te leven in hun eigen
inzamel- en jachtgebied, waarvan de grenzen nauwkeurig bekend
zijn. Overtreding van deze grenzen heeft oorlog ten gevolge.
Op bepaalde tijden echter komen verschillende groepen op
bepaalde plaatsen bijeen; op zulke samenkomsten (corrobory)
wordt vriendschap gesloten, ruilhandel gedreven, komen huwelijken tot stand en.... worden twisten uitgevochten.
-
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Een Australische medicijnman, met magische versiering.
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Slotscene van een Corroborydans (Naar Buschan „Sitten der Völker ").
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De vrouwen verzamelen alles, wat voor hen eetbaar is : wortels,
graszaden, enkele vruchten. Ze hebben een graafstok, uit hard
hout bestaande, waaraan met behulp van was een stuk kwarts
of kwartsiet bevestigd is, bij zich en graven daarmee ook hagedissen
uit den grond. Vaatwerk kennen ze niet. In heete asch of boven
het vuur wordt de spijs half geroosterd. De mannen gaan op
jacht : kangeroes en enkele vogels worden gejaagd. Ze gebruiken
daartoe de boemerang ; aan de kusten wordt ook met behulp
van speeren en van netten visch gevangen. Verder worden verzameld : eieren van emoe's, larven van insecten (waartoe ze ook
in de boomen klimmen), sprinkhanen, enz.
Kleeding ontbreekt veelal. Soms wordt een strik van menschenhaar om de heupen gedragen ; ze dient als versiering en als „hongerband". In het N. wordt wel een klein schortje van menschenhaar of boombast gedragen.
Huisraad is er zeer weinig : het bestaat meest uit schalen van
hout of bast, enkele korven en werktuigen uit steen, been en tanden vervaardigd, een vuurzaag of een vuurschaaf. Hoewel zeer
primitief, vertoonen deze voorwerpen vaak mooie vormen en
zijn zorgvuldig uitgevoerd, ondanks de zeer primitieve gereedschappen, waarmee ze gemaakt zijn. De snijwerktuigen, uit steen
en tanden bestaande, zijn thans meest vervangen door glasscherven. Behalve de tatoeeering en beschildering dienen tot versiering
halskettingen, emoeveeren op het hoofd, houten staafjes of
versierde dierbeenderen, welke door de neus worden gestoken, enz.
De behuizing is zeer primitief. Echter zijn vooral in MiddenAustralie de nachten koud en geeft het kampvuur to weinig
warmte, waardoor de inboorlingen soms verstijfd van koude
zijn. Men bouwt windschermen, uit enkele takken bestaande.
In gebieden, waar het meer regent, wordt boombast daartoe
gebruikt. Soms maakt men van twee windschermen, die tegen
elkaar gezet worden, gebruik en zou men van primitieve hutten
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kunnen spreken. Van eigenlijke woningen is Been sprake. Waar
holen zijn, of waar onder de harde laag het losse zand door het
water of den wind is weggevoerd, worden deze plekken als schuilplaatsen benut.
De wapens, alle van steen, hout, schelpen of been vervaardigd,
zijn zeer ontwikkeld. Speeren van 24 ä 3 m lengte zijn vaak van
weerhaakjes voorzien ; een meer plat stuk hout, dat aan ben zijde
iets uitgehold is, dient als speerwerper. De boemerang is een sikkelvormig werphout, dat zoowel op de jacht als in den oorlog
zijn diensten bewijst. De tegenstander kan onmogelijk vooruit
bepalen, welken weg het gaan zal. Ook hebben de inboorlingen
meestal smalle schilden. Pijl en boog daarentegen zijn onbekend.
In het N. worden booten gemaakt uit eucalyptus-bast of van
uitgeholde boomstammen.
Van eenige kunstvaardigheid getuigen ook de korfjes en de
teekeningen, welke men op rotsen en in holen vindt. De Australische Neger is een uitstekend looper en spoorzoeker. Zijn geheugen is ontzettend. Verder is hij een goed jager. Ze tellen hoogstens
tot 5. Hun ontwikkeling schijnt bij het bereiken van de puberteitsleeftijd op te houden. Zeer ontwikkeld is de gebarentaal, welke
ook door de vrouwen gebruikt wordt in den rouwtijd, als ze niet
mogen spreken. Elke stam beschouwt een lid van een andere stam
als zijn natuurlijke vijand. Iemand echter met een bodestaf
(met allerlei teekens er op) geldt als onschendbaar. De sociale
organisatie is uiterst gecompliceerd.
De mannen (en meest ook de vrouwen) van elken stam worden
in 4 leeftijdsklassen ingedeeld. Tot de eerste behooren de jongens
tot ongeveer 14 jaar. Dan komen ze in de tweede, die der jonge
mannen van 14 tot 20 jaar. De overgang daartoe gaat met allerlei
gebruiken gepaard. Deze bestaan soms uit martelingen, die
zonder eenig pijngevoel te toonen, moeten worden doorstaan.
Vaak komt daarbij een inwijding in de gebruiken en gewoonten
-
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van den stam. Tot de derde klasse rekent men de mannen vanaf
hun huwelijk tot ongeveer hun 40e jaar. Na hun 40e jaar rekent
men hen tot de klasse der ouden. De oude mannen worden het
meest ge eerd . De raad van ouden heeft alles te zeggen ; hoofden
of priesters zijn alleen personen, die bekwamer zijn dan hun groepsgenooten of magisch bijzonder krachtig zijn. Alleen aan de oudere
mannen is polygamie veroorloofd. Elk deel van de stam heeft
zijn eigen totem, dat meest een Bier of plant is, waarvan men
gelooft, dat men er van afstamt of er door beschermd wordt.
Aan de leden van een zelfde totemgroep is het verboden, onder
elkaar te huwen ; er bestaat dus exogamie. Een verdere beperking
van de huwelijkskeuze bestaat daar, waar het tweeklassensysteem
gevonden wordt. De stam is dan in twee helften of phratien
verdeeld en elk van deze weer in clans. Een clan bestaat uit
personen, die van een groep vaders of van een groep moeders
afstammen.
De leden van een clan zijn leden van een totemgenootschap.
De jonge mannen noemen alle vrouwen, waaruit zij een keus
molten doen met een naam, dien we als echtgenoote zouden kunnen
vertalen. Eveneens zoo de vrouwen. De kinderen noemen alle
mannen uit die groep „vader" en alle vrouwen „moeder" en
deze beschouwen de kinderen als hun kinderen. De natuurlijke
relatie is wel bekend, maar in de taal komt deze niet uit.
Nog gecompliceerder wordt het, omdat de kinderen noch
tot de clan van den vader, noch tot die van de moeder gerekend
worden, maar tot een andere, die hiertoe aangewezen is. De
godsdienst is in hoofdzaak totemisme. Voorvadervereering kent
men als zoodanig niet. De clan moet door magische ceremonial
zorgen, dat de totemplant of het totemdier zich vermeerdert
of dat het natuurverschijnsel geregeld optreedt. In den repel
is het aan de clanleden verboden, het totem als voedsel te
nuttigen.
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Van de zielen der voorouders gelooft men, dat ze op bepaalde
plaatsen wonen. Men kent bepaalde ceremonies, om hen gunstig
te stemmen, maar deze worden, ook voor de vrouwen, geheim
gehouden. Als zichtbare belichaming van de zielen der dooden
heeft men het zielehout of de zielesteen, die van het eene geslacht
op het andere overgaat. Ze worden op geheime plaatsen bewaard
en zijn tevens bronnen van kracht.
Bij alle ceremonies speelt het bromhout een belangrijke rol:
het geeft, als het rondgezwaaid wordt, de stem der voorvaderen
weer. Als dit geluid gehoord wordt, moeten vrouwen en kinderen
zich verwijderen.
In Zuid-Australie wordt volgens Pater Schmidt een „hoogste
wezen" vereerd. Men zou dan van een primitief monotheisme
moeten spreken (hetgeen door F a h r. e n f o r t wordt bestreden).
Talrijke zendelingen en missionarissen hebben Betracht, verschillende stammen tot het Christendom te brengen, echter
met weinig resultaat. Van groote beteekenis is het, dat zij den
inlander van de dwang- en vreesvoorstellingen, waaronder diens
geheele leven gebukt gaat, trachten te bevrijden.
In het gebied van het Mac Donnell Gebergte, waar de
Aranta leven, is het Luthersche missiestation Hermansburg
gesticht. Daar worden ± 250 Aranta door den zendeling en
den onderwijzer met hun echtgenooten onderwijs en leiding
gegeven. In 1877 begonnen, hebben de zendelingen met heldenmoed en ontzettende opofferingen hun leven gegeven om deze
Australische Negers te helpen en hen geestelijk en economisch
vooruit te brengen.
De dooden worden in hurkende houding in den grond
begraven of in boomen bijgezet. In West-Australie bewaart
men eenige beenderen, die als amulet dienen. Over geheel
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Australie heerscht het verbod, den naam van den doode uit
te spreken.
Vroeger kwam kannibalisme veel voor. Aanleiding daartoe
was meest voedselgebrek, maar ook vaak magische opvattingen :
men gelooft op deze wijze de begeerenswaardige eigenschappen
der gestorvenen in zich op te nemen.
De rol van de vrouw in de maatschappij is meest zeer laag.

HOOFDSTUK IX.

HET IN AANRAKING KOMEN MET DE BLANKEN.

In tegenstelling met de Indianen, die den Blanke eerst als
een godheid beschouwden, hadden de Australiers een afkeer van
hen, die zich als verdervers en vernietigers zouden doen gelden.
Merkwaardig is, wat Kapitein Phillip als doel van zijn reis
aangaf : hij wilde de inboorlingen alles brengen, wat hun een
hoogere beschaving kon geven ; de strafgevangenen zouden van
hen verwijderd gehouden worden; wie een inboorling doodde,
zou gestraft worden evengoed als had hij een lid van het garnizoen gedood.
Toen Phillip in Australie was, heeft hij het vertrouwen van
de inboorlingen weten te winnen : er heerschte vrede. Maar de
controle over de convicts werd minder : diefstal en moord namen
toe en werden niet meer gestraft ; de inboorlingen begonnen in
elken blanke hun vijand te zien en vielen hem zelfs aan. De convict doodde den inlander zuiver uit moordlust ; de latere kolonist
doodde hem uit noodweer, zooals men zei ; de regeering en de
squatter uit zuckt om zich van het land meester te kunnen
maken.
Tengevolge van het wegnemen van de jachtgronden en de
systematische vernietiging van de voornaamste jachtdieren,
kwamen de Australische Negers tot vertwijfeling. De Blanken
ontzagen zich niet, op hen te jagen als op wild en ze als roofdieren met arsenicum te vergiftigen. Ook brachten zij hun sterke
dranken, verschillende ziekten en zedelijk verderf.
Op Tasmanie werd in 1830 onder de auspicien van Gouverneur
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Arthur een groote drijfjacht georganiseerd, waarbij honderden
Tasmaniers omkwamen. Wel mislukte soms zoo'n jacht, maar
het doel, hen uit te roeien, is toch bereikt.
In 1835 lokte Robinson, een onontwikkeld man, volgens
sommigen door naastenliefde gedreven, de overgebleven Tasmaniers naar het Flinders-eiland, waar 4/5 van hen van koude en
honger omkwamen.
In Australie zijn de Australiers tot de slechtste streken teruggedrongen. Thans, echter veel te laat, zijn de regeeringen er van
overtuigd, dat de inboorlingen beschermd moeten worden.
Hun zijn reservations (Aboriginal stations) toegewezen, waar
hun kleeren, levensmiddelen, enz. verstrekt worden en waar
zij onder toezicht van een „protector" kwamen. Het is verboden,
hun opium, alcohol of andere verdoovende middelen toe te
dienen. Als herders, schapenscheerders en duikers bij de parelvisscherij blijken ze goede diensten te doen. Echter komt het
voor, dat ze op de minst gelegen tijden vaak door een onweerstaanbare drang naar vrijheid uit het bedrijf worden getrokken
en weer een tijdlang hun zwervende levenswijze aanvaarden.
Merkwaardig is hun zucht tot nadoen. Evenals kinderen
zijn ze zeer gesteld op in hun oogen mooie kleeren : een schapenscheerder zal zoo noodig zijn werk doen met fiele schoenen en
zijden sokken aan; de jas van zijn fijn pakje heeft hij uitgetrokken;
de mouwen van zijn hemd zijn zorgvuldig opgestroopt en hij
zorgt, dat er geen smetje op komt.
Ook is hun een zekere trots eigen. Zoo zal een vrouwelijke
werkkracht op het „station" wel doen, wat de vrouw des huizes
haar opdraagt ; de squatter zelf kan haar vragen of gebieden,
maar zij wil 't niet hooren : eerst als de squatter het zijn vrouw
zegt, en deze dan gebiedt, wordt het onmiddellijk gedaan. De
vrouw had haar immers in dienst genomen!
Toch is het niet alleen de schuld van de Blanken, dat de Tas-
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HOOFDSTUK X.

DE I1VIIVIIGRANTEN.
§ 1. Zooals we reeds gezien hebben, werd Australie eerst als
strafkolonie beschouwd. In 1788 landde de eerste expeditie met
+ 1200 personen in de Botany Bay, waar men evenwel geen
geschikt terrein vond. Wel vond men dit bij Port Jackson,
waar Sydney werd gesticht als eerste Europeesche nederzetting.
De deportaties gaven tot groote gruwelijkheden aanleiding.
Ook was er steeds strijd tusschen de civiele en de militaire bestuurders van het land. Corruptie, opstanden, roof en moord waren
aan de orde van den dag. In 1868 hield de deportatie pas op.
Alleen Nieuw-Zeeland, Zuid-Australie en Victoria zijn van het
convictelement verschoond gebleven ; het laatst werden dezen
naar West-Australie gezonden.
Maar ook anderen zochten Australie op. Toen in Engeland
in 1832 door het gewijzigde kiesrechtstelsel de middenstand
bevoordeeld werd en de arbeidersklasse zeer werd achtergesteld,
ontstond daar een beweging, het chartisme, waarom verscheidenen
hun troost zochten in emigratie vooral naar Australie. Ook
Ieren gingen er heen, nadat ze in eigen land door herhaalde
revoluties vergeefs verbetering in hun toestand hadden trachten
to brengen.
Toen in 1848 voor de Democraten in Duitschland alle hoop
verloren ging, trokken ook velen naar deze gebieden, vooral naar
Zuid-Australie en Queensland. Uit dit alles blijkt reeds, dat het
democratische karakter bij de blanke immigratie op den voorgrond
stond. Het aantal vrije immigranten bleef echter gering, totdat in
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1851 zich over de aarde de tijding verspreidde, dat in de Australische Alpen goud gevonden was. Hoewel reeds eerder dit metaal
was aangetroffen, wisten de regeeringen der staten te voorkomen,
dat deze berichten verspreid werden. Het was Hargraves,
die, nadat hij vruchteloos in Californie naar goud gezocht had,
moedeloos naar Australie was vertrokken, en daar op 11 Juni
1851 een klomp goud vond, dat de prijs van £ 10500 opbracht.
Het heeft hem echter Been gelukkig leven bezorgd : later is hij
flood in een steep in Melbourne gevonden, nadat hij in de
alcohol verdooving had gezocht.
Een ware goudkoorts ontstond. In Victoria woonden toen
70.000 menschen ; 9 maanden na het bekend worden waren daar
alleen al op de goudvelden 70.000 menschen gekomen. Alles
trok er heen: schepelingen verlieten hun vaartuigen, welke onbeheerd in de havens bleven liggen; politieagenten gingen er van
door; het was een wilde jacht op goud. Later heeft zich dit
verschijnsel niet meer in die mate voorgedaan.
De regeeringen konden in zulke tijden ondanks de grootste
moeite niet steeds de orde handhaven. Haar politiek, de immigratie
niet te veel in de hand te werken, berustte op het beginsel, den
blanken arbeider te beschermen. Lord Jersey drukte zich aldus
uit : „Het is Beter, dat Australie zich langzaam en goed ontwikkelt,
dan dat het zich snel met volken van vreemde rassen vult."
Australie voor de Australiers, ziedaar de Monroe-doctrine voor
Australie.
Na 1905 heeft men een tijdlang de immigratie bevorderd, zoodat in 1913 nog 65.000 immigranten kwamen. In den tijd van
den wereldoorlog was het aantal, dat vertrok, grooter dan dat
er kwam.
Wat de eigenlijke kolonisatie betreft, beperkte deze zich omstreeks 1828 nog tot het kustgebied (zie fig. 28). In 1830 werd
ook langs de Murray de Zuidkust bereikt. Na 1830 begint de
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eigenlijke periode van de squatters, de veehouders ; de kolonisatie
beperkte zich eerst alleen tot het 0. en het Zuiden. Na 1861
begon de landbouw zich uit to breiden, wat een hevige strijd met

Fig. 28. Exploratie en bewoning van Australi e . (Naar St. H. Roberts.)

de squatters ten gevolge had. De squatters waren zoo langzamerhand de aristocraten van het „platteland" geworden. In Victoria
bijv. waren in 1851 29 millioen van de 36 millioen acres
van de totale oppervlakte in bezit van 640 squatters. Evenals
vroeger in Engeland en Schotland, joegen de schapen hier de
menschen weg.
MULDER Australie.

7

98
Na 1870 moesten de squatters naar andere terreinen omzien
en werden gedeeltelijk naar het W. gedreven. De opkomst van
den landbouw bewerkte een soort van „inwendige kolonisatie".
Het groote probleem voor de regeeringen werd, hoe de boeren
(farmers) aan goede gronden te helpen. Op verschillende plaatsen
trachtte men zelfs de natuurlijke grenzen, die door het klimaat
en de vegetatie aangewezen waren, te overschrijden, wat meest
eindigde met mislukking. Zoo in Zuid-Australie, waar de z.g.
Goyder lijn, die niet alleen samenviel met de 15 inch-neerslaglijn,
maar tevens de grens aangaf, waar het lichte Eucalyptusbosch
en het Malleescrub ophield, overschreden werd ; ook in WestAustralie heeft men zich te snel uitgebreid.
Het boren van artesische putten maakte het mogelijk, dat het
veebedrijf ook in minder gunstige gebieden kon worden uitgeoefend, echter alleen door groote, kapitaalkrachtige maatschappijen.
De vraag naar ruwe wol van schapen van gekruiste rassen werd
steeds grooter, wat ook medewerkte tot de uitbreiding. Omstreeks
1890 gingen echter de wolprijzen zeer omlaag, terwijl de maatschappijen een zeer hooge rente van het kapitaal, waarmee ze
werkten, moesten betalen. Er ontstond een crisis in het schapenbedrijf, die dus niet alleen veroorzaakt werd door een droge
periode. Het aantal schapen liep zelfs van 16 millioen tot
5 millioen terug. Het scheen, dat de toestand van de veeboeren
aldus werd, dat van een ondergang van het bedrijf kon gesproken
worden. De landbouw had toen, mede door irrigatie en dryfarming,
betere vooruitzichten. Na den wereldoorlog is het vooral WestAustralie, dat, wat den landbouw betreft, hard vooruitgaat,
waartoe ook overheidszorg veel bijdroeg.
Volgens Taylor en anderen zijn nog twee soorten gebieden
min of meer geschikt, om door blanke kolonisten gekoloniseerd
te worden. Het zijn in het vochtige gebied : 1. het Oosten van

99
Queensland, nam. een zone ten W. van de tegenwoordige streek
van „dichte" bevol-

king, waar landbouw
kan worden uitgeoefend, en wel : a. in het
Noorden van suiker,
katoen en mais; b. in
het Zuiden meer van
tarwe, terwijl daar ook
verder westwaarts de
schapenhouderij zich
kan uitbreiden.
2. Ook in West -Australie, vooral in het
Z. W. is uitbreiding
van den landbouw zeer
wel mogelijk en is dit
gebied dus aangewezen
als pioniersgebied. Van
de sub -aride gebieden,
waar nog veehouderij
mogelijk is, zal uitbreiding der kolonisatie alleen met hulp
van groote maatschappijen kunnen plaats
hebben. Echter zijn deze gebieden niet geschikt voor de kolonisatie van veel immigranten.

Fig. 29. Waar kolonisatie mogelijk is.
(Naar St. H. Roberts).
I. tarwvebouw. II. tarwebouw sterk uit to breiden,
ook in het Z.W. III. tropische landbouw.
IV. Meer veehouderij.
Het Z.W. is ook goed voor schapenteelt; het
L.O. is reeds een zone voor tarwe en melkvee;
die ten W. van het oostelijke gebied, waar tropische landbouw mogelijk is, is goed voor veehouderij geschikt; die ten Z. van IV voor zeer
extensieve veeteelt. De .... lijn geeft de grens
aan van de gebieden, waar de veehouderij thans
mogelijk is : in het ingesloten stuk dus niet.
De doorgetrokken lijn is de 10 inch regenlijn.
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§ 2. De gang der bevolking blijkt uit onderstaande tabel.
Aantal bewoners.

1788
859 inwoners.
5.217
1800
11.566
1820
1850
405.356
1860 1.145.585
1870 1.647.756
PI

,,

„

„

1880 2.231.531 inwoners.
1890 3.151.355
1900 3.765.339
1910 4.425.083
1920 5.411.297
1930 6,476.032
Pt

Pt

„

De immigratie bedroeg tusschen 1861 en 1928 1,30 millioen.
In de jaren 1923 en 1924 immigreerden 204.000, terwijl er 123.000
emigreerden. Er zijn jaren, dat het aantal emigranten evengroot
is als dat der immigranten, in 1930 overtrof het zelfs dit laatste.
Zie de tabel.

Beweging der bevolking.

1927
1928
1929
1930

Immigratie.

Emigratie.

Huwelijken.

Geboorten.

in 0/00 .

Gestoryen.

in U/pp.

49.036
48.592
47.501
43.255

133.698
134.078
129.480
128.399

21,7
21,3
20,3
19,9

58.282
59.378
60.587
55.331

9,4

117.423 68.499

8,8
9,6
8,6

99.792 72.560
82.248 73.285
63.093 74.501

De immigratie is niet groot en wel om twee redenen :
1. De White-Australia-politiek weert alle gekleurde immigranten, vooral Chineezen, Japanners, enz.
2. De heerschende arbeiderspartij weert ook zoo veel mogelijk
blanke immigratie, daar door deze de loonen gedrukt zouden
worden.
De toename van de bevolking is dan ook in hoofdzaak aan
het geboorteoverschot to danken. Tusschen 1860 en 1922 was
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76 % van de
de vermeerdering
vermeerdering der
der bevolking
bevolking een gevolg
gevolg van
van het
het
76
van de
de immigratie.
immigratie.
geboorteoverschot
geboorteoverschot en
en 24 % van
Het geboortecijfer
geboortecijfer gaat
gaat ook
ook hier, evenals
evenals in W.
W. Europa,
Europa, sterk
sterk
achteruit. Dit is
is ook
ook het
hetgeval
gevalmet
methet
hetsterftecijfer.
sterftecijfer.
achteruit.

§ 3.3. Van
Van de
de immigranten
immigranten is 96
96%
%afkomstig
afkomstig uit
uitGrootGrootmeest uit
uit Engeland zelf.
Brittannie en
weI 't't meest
Brittannie
en wel
Vooral na den wereldoorlog
wereldoorlog zijn
zijn er jaren geweest, dat
dat er heel
wat immigranten
immigranten uit
uit Italie kwamen.
kwamen. Ze
vestigden zich
zich meest
meest
wat
Ze vestigden
Queensland en zijn
zijn ininhoofdzaak
hoofdzaak werkzaam
werkzaam in
in de
desuikersuikerin Queensland
cultuur.
beschouwt ze als zeer ongewenschte
ongewenschte loondrukkers.
loondrukkers.
cultuur. Men beschouwt
Hetzelfde kan
Grieken, echter niet van de
kan gezegd worden van de Grieken,
Duitschers,
Duitschers, die vooral
vooral in Queensland
Queensland en in
in Zuid-Australie
Zuid-Australie zich
zich
vestigden en veel
veel tot
tot den
denvooruitgang
vooruitgang van
vandeze
dezegebieden
gebiedenhebben
hebben
die vöör
v66r den
denwereldoorlog
wereldoorlog hier waren,
waren,
bijgedragen. De
bijgedragen.
De meesten, die
zijn genaturaliseerd
genaturaliseerd; ;eerst
kregen Duitschers weer
weer gelegelezijn
eerstin
in 1925
1925 kregen
immigratie. Ook
Ook de
de Scandinaviers
Scandinaviers zijn als immigenheid tot
genheid
tot immigratie.
granten in
in trek.
trek. Onder
Onder de
de Aziaten
Aziaten (Chineezen, Indiers,
Indiers, Syriers,
granten
Japanners en
en Maleiers) zijn de
de Chineezen
talrijkst. De ZuidZuidJapanners
Chineezen het talrijkst.
zeeeilanders (Kanaken)
zijn voor
voor het
het grootste
grootste deel
deel weer
weernaar
naar
(Kanaken) zijn
woonplaatsen teruggevoerd.
teruggevoerd. Syriers en Afghanen doen
hun oude woonplaatsen
dienst
dienst als
als kameeldrijvers
handelaars in
in Midden-Australie.
Midden-Australie.
kameeldrijvers en
en handelaars
§ 4.4. In Been
geen land
aarde is het
het %
%der
derbevolking,
bevolking, dat
datin
inde
de
land der aarde
steden woont,
woont, zoo groot
steden
groot als in Australie.
Australie. Daar
Daar woonde
woonde alleen
aIleen
de groote
groote steden
steden(met
(metmeer
meerdan
dan100.000
100.000inwoners)
inwoners) in
in1929
1929
al
al in de
rninder dan
dan 48
48 %.
%. (In
(Inhet
hetmoederland
moederlandGroot-Brittannie
Groot-Brittannie44
44%'
%,
niet minder
in Nederland
Nederland 28, in Britsch
Britsch Indie
Indie 11 %.)
%.)
Indie 2,
2, in Ned. Indie
Maar zelfs
rekenen we dit
dit feit niet,
niet, dan is
is Australie
Australie toch
toch
Maar
zelfs al rekenen
aan niet
niet minder
minder
onderbevolkt. Penck
onderbevolkt.
Pen c kb~rekende,
berekende,dat
dat het
het land
land aan
dan
90 millioen
millioenbewoners
bewoners levensonderhoud
levensonderhoud kon
kon verschaffen,
dan 90
terwijl er thans
wonen. De
De gemiddelde
gemiddelde dichtthans slechts 6,6 millioen wonen.
dicht
Betrekkelijk dicht bevolkt
bevolkt zijn
zijn alleen
aIleen de
de-heids0,7perkm
heid is 0,7 per km22.• Betrekkelijk
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omgevingen van de groote steden. Eenige km er van of treft men
vaak al onbewoonde gebieden aan.
90 % van de geheele bevolking woont in het Z.O., tusschen

Fig. 30. Dichtheid van bevolking.
Het wit gelatene is onbewoond; met puntjes aangegeven zijn de gebieden met
een dichtheid van minder dan 1 per km 2 ; met streepjes met een dichtheid
van 1-10 per km2 ; met horizontale en vertikale lijnen met meer dan 10 per km 2

Adelaide en Brisbane. In de randlandschappen en de Downs
is de dichtheid toch slechts 1,5 per km 2. Een iets grootere dichtheid (van meer dan 6 per km2), hebben :
1. De kernlanden in Zuid-Australia om Adelaide, de Mount
Lofty-keten, het zuidelijk deel van het Flinders Gebergte en het

.

103
midden van het York-schiereiland, alle gebieden met landbouw
en ooftbouw.
2. Het midden van Victoria : de landschappen om Port

Fig. 31.

Mogelijke dichtheid van bevolking der verschillende landschappen.
(Naar Geister. Kol. Studien, Berlin 1928.)
I. meer dan 50 per km2. II. meer dan 40 per km2. III. 20 30. IV. 15,
V. 10 tot 12. VI. 5 tot 7. VII. 2. VIII. 1 per km2.
-

Phillip en noordwaarts tot de Murray. Het is het gebied van de
, , mixed-farming" in het , , Groote Dal van Victoria". In het N.
ligt het vroeger door den goudmijnbouw bloeiende gebied van
Bendigo en Ballarat en het oostelijke en zuidelijke deel van de
Wimmera. In het Murray-gebied liggen de beste tarwe-streken.
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Victoria is de eenige staat, die een gemiddelde dichtheid van
8 per km2 heeft.
Het dichtbevolkte gebied van Victoria hangt niet samen met
dat van Zuid- Australier het is er van gescheiden door een gebied
met zandduinen.
3. Het grootste gebied met een dichtheid van 1,5 per km 2
ligt in N.Z. Wales. Daar woont zoo goed als de geheele bevolking
in het kustgebied en in de Downs. De Blauwe Bergen zijn thans
gedeeltelijk al een toeristengebied geworden; de natuurlijke
verbindingswegen door de Hunter-laagte en de laagte van het
George Meer hebben nog weinig beteekenis. Het gebied met een
dichtheid van 6 per km2 reikt van Sydney over de Blauwe Bergen
tot in de Downs, waar de strook breeder wordt en aansluit bij
het gebied in Victoria ; het omvat de geheele Riverina. Ook noordwaarts zet zich deze zone voort tot in Queensland.
Sydney zelf is het centrum van het dichtbevolkte kustgebied.
Het N. is dichter bevolkt dan het zuidelijke kustlandschap, dat
slechts voor weiland gebruikt wordt. Vooral in het N.O., in de
streek van Lismore en Casino, stijgt de dichtheid tot 25 per km 2
Daar vindt men de vruchtbare, chocoladekleurige vulkanische
verweeringsbodem, die een intensieve landbouw en veeteelt
mogelijk maakt.
4. Hieraan sluit de omgeving van Brisbane aan. Daar maakt
de vulkanische verweeringsbodem tropische landbouw mogelijk.
Het eigenlijke dicht bevolkte gebied is slechts klein.
5. In het N. zijn enkele stukjes, die een dichtheid hebben
van meer dan 1,5 per km 2 door de suikercultuur. Enkele dien
stukjes zijn de omgevingen van Cairns en van Townsville. De
bevolking bewoont de hoogere deelen, waar de zeewind koelte
brengt.
6. In het Z.W. ligt het gebied met een grootere dichtheid
in het Zwanenland, waar land- en tuinbouw worden uitgeoefend.
.
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Daar hoopt zich bijna de geheele bevolking van West -Australie
opeen. De gemiddelde dichtheid van de geheele staat bedraagt
slechts 0,16 per km2 !

Fig. 32. De gearceerde gebieden zijn niet door Blanken bewoond; in het
gebied met puntjes aangegeven, wonen ± 20.000; in het witgelaten gebied woont
meer dan 99 % van de bevolking.

7. Tasmanie daarentegen heeft een gemiddelde dichtheid
van 3 per km2. Het bevat ook groote gebieden, die bijna onbewoond
zijn, o.a. in het Westen, waar alleen menschen wonen, waar
mijnbouw is ; overigens is het met dichte wouden bedekt. Ook
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het Centrale Plateau is uiterst dun bevolkt. Alleen aan de noordkust en in de dalen om Launceston en Hobart is de dichtheid
grooter dan 6.
Het gebied met een dichtheid van 0,5 per km 2 is niet groot.
dat met minder dan 0,5 omvat het geheele Australische Bekken
behalve het W. , het landschap der Creeks.

Fig. 33. De gearceerde gebieden zijn door de Blanken in bezit genomen.
Het met punt.]es aangegeven gebied is gereserveerd voor de Australische Negers.
Het wit gelaten gebied is „herrenlos" (niemandsland).

Het geheele binnenland en het Noorden is zoo goed als onbewoond. De menschen, die er wonen, zijn geconcentreerd op de
veestations; in West-Australie en in het Noordelijk Territorium
komen daarbij nog wat goudzoekers. Het Spinifex-duinlandschap
wordt, evenals groote stukken van het Centrale Bergland niet
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door Blanken bewoond. Een ander onbewoond gebied omvat
het O. van West-Australie (behalve deelen van het Kimberley
District en de Nullarbor Plain), het W. van Centraal-Australi e
en het geheele N.W. van Z. Australie.Een groot deel ervan is
thans tot reservation van de inboorlingen verklaard, zoo ook het
Arantaland in het Oosten van Centraal-Australie (zie fig. 33).
De oorzaken van deze verdeeling van de dichtheid liggen voor
een belangrijk deel in het klimaat. Echter niet geheel. Ondanks
den regenrijkdom van het N. is dit gedeelte toch bijna zonder
bevolking. De vochtige warmte maakt het den Europeaan moeilijk,
er te wonen, hoewel hij in andere gebieden, bijv. in ons Indie,
het er wel uithoudt; de reden is dan ook een andere : de Australier
schuwt de eenzaamheid. Het meest tot ontwikkeling zullen kunnen
komen die streken, welke thans reeds het dichtst bevolkt zijn.
Landnood behoeft nergens te bestaan ; waar ze is, ligt dit niet
aan de natuurlijke omstandigheden, maar aan de politiek en de
mentaliteit der bevolking.
In Sydney en Melbourne, die thans beide millioenensteden
zijn, woont 3 van de bevolking (een verhouding dus zooals in
Oostenrijk).
Tot nog toe hebben de Blanken alleen de allerbeste gedeelten
uitgezocht. Hoewel dryfarming, het verbouwen van diep-wortelend alfalfa (lucerne) en van droogte verdragende korensoorten,
evenals de aanleg van spoorwegen en het meer gebruik maken
van de motor het mogelijk gemaakt hebben, droge gebieden te
bewonen, blijft Australie het slachtoffer van het klimaat. Zelfs
beweerde eens Bryce, dat men beter deed, den immigranten
regen dan land te geven.
Alleen in die streken zijn nederzettingen mogelijk, waar de
kans op goede regenjaren grooter is dan die op slechte.
Van hoogerhand werd, om de immigratie te bevorderen, een
Council for scientific and industrial Research ingesteld.
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Daar zelfs de woestijn meestal nog eenige plantengroei vertoont, heeft men met behulp van putten het mogelijk gemaakt,
dat de kudden kunnen trekken. E6n put van eenige capaciteit
is voldoende, dat een terrein van 8 Eng. mijl straal toegankelijk
wordt : over zoo'n afstand kunnen runderen zonder te drinken
trekken.
Uit de rapporten blijkt zeer duidelijk, dat de pioniers zeer
veel van de medewerking van den staat verwachten. Wat een
geheel andere mentaliteit dan die van de pioniers in de Vereenigde Staten! Echter zijn in Australie de omstandigheden geheel
anders. Zonder hulp van den staat is het in zulke aride gebieden
onmogelijk er te leven. Ook het gevoel van afzondering speelt
hier groote parten.
§ 5.

Enkele statistische gegevens.
Bevolking 30-6-1931.
Opp. in km2.

N.Z. Wales
Victoria
Queensland
Z. Australi e
West-Australi e
Tasmani e
Noord. Terr.
Bondsdistrict
Totaal (zonder
de inboorlingen.)

Mannen.

Vrouwen.

Totaal.

Dichtheid
p. km2

801.396 1.272.612 1.234.443 2.507.055 2,6
227.610 888.548 908.911 1.797.459 8.
1.736.524 509.093 450.479 959.572 0,5
984.341 301.158 282.430 583.588 0,6
2.527.330 225.625 194.991 420.616 0,16
67.894 108.614 110.519 219.133 3,5
N.T. 743.736
4.654 0.003
1.717
2.937
C. T. 612.692
8.459 3.5
3.881
4.578
2.435
7.703.850 3.113.165 3.187.371 6.500.536 0.8

De toeneming der bevolking bedroeg in 1930—'31 0,9 %.

109
Op 31 Dec. 1930 woonde in :

N.Z. Wales
Victoria
Queensland
Z. Australie
W. Australie
Tasmanie
Noord. Terr.
Bondsdistrict

10,4 % der tot. opp. 38,61 % der tot. bevolk.
27 ,65 %
2,96 % ,
22,54 %
14,64 %
12,78%
8,99 °/o
32,81 %
6,50 %
0,88 %
3,41 %
17,60 %
0,07 °/0
0,03 %
0,13 %
t

, ^

ft

PP

tf

))

1)

Pf

Pf

In Victoria en Tasmanie zijn meer vrouwen dan mannen. In
geheel Australie overtrof het aantal mannen dat der vrouwen
in 1930 met 2,03 %; in Argentinie 6,57 %, Unie van Zuid- Afrika
2,02 %, Canada 0,31 %; in Nederland is het aantal vrouwen
1,2 % grooter dan dat der mannen, in Engeland 4,21 %.
Op 31 December 1930 bedroeg het aantal inwoners van
Sydney e.o.
(N.Z.W.) 1.238.660, d.i. 50,13 % d. totale bevolNew Castle e.o.
104.170. king v. N.Z. Wales.
Broken Hill
22.990.
Lithgow
15.300.
Melbourne e.o. (Vict.)
Geelong e.o.
t
Ballarat e.o.
Bendigo e.o.
I

„

Brisbane e.o. (Q.)
Townsville
Rockhampton
Ipswich
Toowoomba
If

1.014.600, d.i. 56,66 % d. totale bevolking v. Victoria.
43.400.
42.050.
33.690.
313.251, d.i. 33,04 % d. totale bevolking v. Queensland.
31.800.
30.000.
26.233.
26.145.
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Adelaide e.o. (Z. A.)
Port Pirie

324.420, d.i. 55,73 % d. tot. bevolking
9.446.
van Zuid A.

Perth e.o.
Boulder
Kalgoorlie

204.780, d.i. 48,69 % d. tot. bevolking
5.705. van West A.
5.400.

f,

(W.A.)
ff

Hobart e.o.
(Tasm.)
Launceston e.o.
Pt

57.800, d.i. 26,20 % d. tot. bevolking
31.040.
van Tasmani e .

In Canberra woonde 0,13 % der totale bevolking van Australi e .
In de 7 hoofdsteden woonde 49,03 % der totale bevolking. Ter
vergelijking : New York telde 55,06 % van de totale bevolking
van den staat New York (de hoofdstad Albany slechts 1,01 %);
de hoofdstad der U.S.A. Washington telde 0,40 % der geheele
bevolking ; Amsterdam bijna 10 %, Weenen 271- %, Berlijn
ruim 6 %.
In 1921 woonde in Australie 43,01 % van de bevolking in
de hoofdsteden, 19,09 % in de kleinere stedelijke centra; 37,35 %
op het platteland.
Het geboorteoverschot bedroeg tusschen 1926 en 1930 11,8 °/oo •
(in Nederland 13,1, in de Sovjetrepublieken 22,3 0 /00 , in Duitschland 7, 5, in Belgi e 4, 7, in Frankrijk 1,1 °/oo •
De toeneming der bevolking van Australie tengevolge van
immigratie, verminderd met de emigratie, bedroeg :
tusschen
1921 en 1925
172.323.
in
42.220.
1926
1927
48.924.
1928
27.232.
8.963.
1929
1930
11.408.
„

„

„
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Van 1861 tot 1930 bedroeg de immigratie 1.292.299, d.i.
24,43 % van de totale toename der bevolking. Gedurende de jaren
1900-1930 bedroeg de geheele toename der bevolking 2.174.383,
d.i. 80,22 % door het geboorteoverschot, en 536.310, d.i. 19,78 %
door de immigratie, verminderd met de emigratie.
Het aantal inboorlingen bedroeg op 30 Juni 1930 :
61.734 volbloeden, waarvan 36.906 nomaden, 10.711 in regelmatig dienstverband en 10.149 in hun toegewezen gebieden
leefden. Verder waren er 17.797 half bloeden.
De meerderheid woonde in West-Australi e , Queensland en
Noord-Australi e .
Volgens den census van 1921 was 99,11 % van de bevolking
van Europeesche afstamming. De volbloed-inboorlingen vormden
0,57 %, de half bloeden 0,32 % der bevolking.
Van de 28.215 volbloed-Aziaten waren 17.157 Chineezen,
2.881 Hindoes, 2.892 Syriers, 2.740 Japanners, en 1.087 Maleiers.
Meer dan 99 % van de Blanken waren Britten.
De Chineezen telden 30 % van de vreemde inwoners en
0,256 % van de geheele bevolking ; de Italianen 0,09 %.
Het geboortecijfer bedroeg in 1901 27,16, in 1921 24,95,
in 1929 20,31, in 1930 19,93 0/00 , (in Nederland in 1930 23,1 0 /00,
in Engeland 16,3 (Voo)•
Het sterftecijfer bedroeg in 1901 12,22, in 1921 9,91, in 1929
9,55, in 1930 8,59 0/00 (in Nederland 9,1, in Engeland 11,4 °/oo)•
De kindersterfte (beneden het jaar) nam van 1901 tot 1930 of
van 103,61 0/00 tot 47,24 0/00, (in Nederland in 1930 51, in Enge
-land60
0/00 , in Belgie 104, in Italie 120 ° /oo •)
(In Amsterdam 37, in Sydney 50, in Melbourne 51 °/ 00 .)
Aan tuberculose stierven in 1930 in Australie 51 per 100.000
inwoners, in Nederland 86, in Engeland 93, in Japan 196.
Aan kanker : in Australie 95, in Nederland 121, in Engeland 143.
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§ 6. De nederzettingen.
Reeds is opgemerkt, dat, toen in 1788 de Engelsehen Australië
in bezit namen, het geheele gebied nog één groot natuurlandschap
was, waarop de mensch zoo goed als geen invloed had uitgeoefend.
Het eenige, wat de Australische Negers in het uiterlijk van het
landschap hadden veranderd, waren enkele hoornen, waarvan de
bast gebruikt was voor het maken van kano's; de hoornen zelf
hadden er niet onder geleden, daar slechts van één kant de bast
er was afgehaald.
Thans is nog het grootste deel natuurlandschap gebleven;
alleen in het 0. en Z.O. is sprake van kultuurlandschappen. Zeer
valt op, dat er van eigenlijke dorpen in Australië weinig sprake
is. Alleen de Duitsche nederzettingen in de dalen van de Mt.
Lofty-keten ten N.O. van Adelaïde en in het Z.O. van Queensland om Brisbane hebben het karakter van echte dorpen. De
farmer zoowel als de squatter woont afzonderlijk te midden van
zijn land. Waar het doel is, zooveel mogelijk voort te brengen
(en niet de cultuur zoo intensief mogelijk te bedrijven, waardoor
het land meer gelijkmatig en dichter bevolkt zou kunnen worden)
beslaan deze velden groote oppervlakten en liggen de Einzelsiedelungen ver uiteen. De bedrijven zijn zeer sterk gerationaliseerd,
zoodat er weinig arbeidskrachten noodig zijn.
In het binnenland komen "runs" voor van 2000 tot 2600 km2
üppervlakte, welke "bewerkt" worden door één familie, hoogstens
met hulp van eenige inboorlingen. Ook de reusachtige schapenstations in het Groote Artesische Bekken en in de MurrayDarlingvlakte hebben weinig menschen van noode.
Iets dichter is de bevolking en bewoning, waar "mixed-farming"
beoefend wordt, d.w.z. waar naast de veehouderij de korenbouw,
meest van tarwe, een rol speelt. Maar ook hier vervangt de machine
heel wat handen.
Van eigenlijke steden is ook hier weinig sprake, vooral omdat
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de grondstoffen niet in deze streken verwerkt worden. De eenige
factor, die tot het ontstaan van stedelijke nederzettingen meewerkt,
is het verkeer. En hoe beter dit wordt (zoowel door de spoorwegen
als door de auto's), des te minder verkeerscentra heeft men noodig.
De reeds aanwezige stedelijke nederzettingen gaan vaak achteruit,
zelfs in de agrarische gebieden, en alles dringt naar de kust,
naar het „middelpunt" van den staat, de hoofdstad.
In de meestal zeer kleine „townships" (d.z. kleine stadachtige
nederzettingen) zijn slechts weinig menschen noodig. Onontbeerlijk zijn er het hotel, meest van pakhuizen voorzien; verder
het warenhuis (store), waar alles te koop is ; dan de smederij,
de school (voor 6 kinderen wordt reeds een school gebouwd)
en vaak ook een kerk.
Wordt de township grooter, dan komt er een gebouw voor
de politic, een ziekenhuis en een bank bij, die echter slechts
bepaalde dagen open is. Op onze landbouwstadjes, zooals Goeree,
lijken ze dus in 't geheel niet : van landbouwers onder de bevolking
is geen sprake. Wel vindt men eenzelfde type in Scandinavi e .
In dunbevolkte gebieden blijft het aantal inwoners van zoo'n
township vaak beneden de 20!
Nederzettingen, die hun ontstaan aan bergbouw en industrie
te danken hebben, worden vaak echte steden. De bergbouwplaatsen
ontstaan, waar mineralen gevonden worden. Vaak zal het gebeuren,
dat zoo'n stad snel groeide, maar, als eenmaal de voorraad uitgeput is, zal de bevolking de plaats verlaten. Blijven nog eenigen
het bedrijf uitoefenen, dan kan men spreken van doode steden,
zooals in Coolgardi e . Is de stad te grootsch opgezet en nooit
volgebouwd, dan zou men van kommersteden kunnen spreken
(zooals Marble Bar en Nullagine). Beide soorten moeten onderscheiden worden van ruinesteden, die geheel verlaten zijn.
Normale mijnbouwsteden zijn Kalgoorlie, Boulder, Broken
Hill, enz. Geen enkele bloeit. Waar het mogelijk is, wordt omgeMULDER, Australie.
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zien naar verandering van het bedrijf ; men gaat over tot landbouw
en (of) veeteelt, zoodat de mijnbouwplaats het middelpunt wordt
voor de agrarische bedrijven in den omtrek. Meest vestigt er
zich dan ook eenige industrie. Een zoodanige ontwikkeling
hebben de goudsteden Bendigo en Ballarat meegemaakt. Beide
hebben thans ieder E 40.000 inwoners.
Een plaats, die rechtstreeks een middelpunt van een farmingdistrict is geworden, is Orbost in Gippsland (Victoria).
De Australische statistiek onderscheidt de hoofdsteden van de
provinciesteden. Van de geheele bevolking hoorde in de provinciesteden in 1926 19 % thuis, terwijl op het platteland 371 %
woonde. Volgens deze telling hadden 33 steden een bevolking
van 5-10.000 inwoners. Tusschen 10 en 60.000 inwoners hadden :
op Tasmanie : Launceston en Hobart; in Queensland o.a. Ipswich,
dat eigenlijk een voorstad van Brisbane is ; in Victoria o.a. Geelong,
in N.Z. Wales waren er 9, waarvan 5 eigenlijk tot Groot-Sydney
gerekend moeten worden. Alleen de zilverstad Broken Hill ligt
niet aan de kust. Reeds uit het begin van de kolonisatie dagteekent
de eenzijdige ontwikkeling van de hoofdsteden. Daartoe werkten
mee : de behoefte aan voedingsmiddelen, die eerst van buiten
moesten worden aangevoerd ; de aard van de kolonisatie : voor
de convicts was concentratie noodzakelijk. Verder liggen alle
economisch belangrijke gebieden aan de kusten. De handel concentreert zich in enkele steden, waar goede havens zijn. Later werd
het spoorwegnet aangelegd van uit deze steden.
We hebben reeds gezien, dat 48 (in 1925 46) % van de bevolking geconcentreerd is in de groote steden, waarvan thans in
Melbourne ruim 1 m, in Sydney 1,3 m. Eerstgenoemde stad was
voor beschermende rechten en herbergde tot 1927 de ministeries,
terwijl Sydney voor het vrijhandelsstelsel was. De andere hoofdsteden zijn veel kleiner.
De meeste steden liggen aan de kusten. Merkwaardig blijft het,
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dat de N. en de N.W-kust, die het dichtst bij het „dicht" bevolkte
Insulinde ligt, geen enkele plaats van eenige beteekenis herbergt :
het gelaat van Australia is naar het O. gekeerd. Een prachtige
„geographische" ligging heeft Port Augusta aan den binnenkant
van de Spencer Golf, op het kruispunt van twee wegen (0.-W.
en N.-Z.) gelegen. En toch is het een kleine plaats gebleven :
er ontbreekt het vruchtbare achterland, iets wat het zoo excentrisch gelegen Adelaide wel heeft. Overigens is de ligging van
Adelaide niet gunstig, daar het door de Mt. Lofty-keten van
het O. wordt afgescheiden. Ten O. van deze keten zijn echter
de omstandigheden verre van gunstig : de Murray mondt in het
ondiepe Alexandrina Meer ; de mond zelf is ten gevolge van
de heffing van het land sterk verzand en als haven totaal
ongeschikt.
Ook de ligging van Melbourne is gunstig. In het midden
van de kust van Victoria gelegen aan de mond van de Jarrarivier,
heeft het ten gevolge van een verzakking een goede toegangspoort
(geocol) naar de Murray-vlakte. Na eenige mislukte pogingen
werd deze plaats gekozen ; de Jarra rivier kon immers het noodige
water leveren.
In het Zwanenland in het Z.W. eindigde de strijd tusschen
Albany met een goede haven, en Perth, dat door de Zwanenrivier
ook een verbinding met het achterland had, met de overwinning
van laatstgenoemde stad.
Aan de Oostkust had Cook eerst de Botany Bay als plaats
voor nederzetting uitgekozen : Sydney werd echter niet daar,
maar bij Port Jackson gesticht. De omgeving is er niet vruchtbaar
en de Blauwe Bergen vormden lang een groote hindernis voor de
verbinding met het achterland. De natuurlijke toegangsweg
daarheen ligt 160 km verder noordwaarts bij Newcastle aan
de Hunter.
De haven van Newcastle is echter lang niet zoo goed als die
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van Sydney; ook is het landschap er niet zoo mooi, maar bij
Newcastle komen steenkolen voor.
Brisbane ligt geheel en al in een uithoek van Queensland.
De omgeving en het achterland zijn er echter zeer vruchtbaar;
de rivier kan tot de stad door zeeschepen bevaren worden, terwijl
het klimaat er voor de Europeanen uitstekend is, vooral in vergelijking met noordelijker liggende plaatsen. In het meer tropische
gedeelte ontwikkelt zich thans Townsville tot centrum.
De steden in het binnenland liggen, geographisch gesproken,
zonder uitzondering ongunstig. Broken Hill bijv. ligt in een
zoo waterarme omgeving, dat in droge tijden water per spoor
moet worden aangevoerd. En dat voor een stad van 23.000
inwoners. Zooals we gezien hebben, moest voor de goudsteden
van West-Australie een waterleiding van 620 km lengte worden
aangelegd. Zelfs ontstonden er plaatsen, waar de leiding niet
kwam, zooals in het Murchison-goudveld.
In de agrarische gebieden zijn de steden vrij regelmatig over
het land verspreid en ontwikkelen zich vooral die, welke uit een
verkeersoogpunt het gunstigst liggen. De „dichtheid" van de
steden is afhankelijk van de intensiteit van de bedrijven : ze is
dichter in de gebieden met mixed farming dan in die van veehouderij ; in Victoria dichter dan in Queensland.
Geographisch gunstig gelegen is Dubbo, dat zich ontwikkelde
als centrum van de Downs ; tevens ligt het aan het einde van de
Hunter-slenk. Zoo ook Longreach in het Groote Artesische
Bekken in Queensland.
De plaats, waar de nederzetting zal komen, wordt door ambtenaren bepaald. Een belangrijke factor is het voorkomen of het
verkrijgen van water.
Kenmerkend voor den plattegrond van de steden zijn de elkaar
rechthoekig snijdende wegen, waardoor de steden in vierkanten
verdeeld zijn. Bij kleine nederzettingen in het binnenland is

,
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de hoofdstraat vaak slechts aan een zijde met huizen bebouwd,
terwijl aan den anderen kant de spoorweg loopt. In de oudere
nederzettingen is het verschil tusschen het oude gedeelte met
hier en daar kromme en meer smalle wegen, en het nieuwe, waar
alles ruim en recht is, duidelijk to merken. De hoofdsteden ontwikkelen zich op Amerikaansche wijze : in de city treft men reeds
wolkenkrabbers aan.
Het type van de woningen vertoont duidelijk een ontwikkelingsgang. De eerste immigranten bouwden blokhuizen met een ruimte
er in. Spoedig ging dit over in huizen met twee kamers. In de
lengterichting waren waranda's, waar over het dak zich uitstrekte.
Uit deze blokhuizen ontwikkelden zich de woonhuizen. Meestal
werden twee huizen aan elkaar gebouwd, waartusschen dan een
gang. Keukens en voorraadschuren werden afzonderlijk gebouwd
en eerst later met het woonhuis verbonden.
In den eersten tijd van de kolonisatie volgde men het voorbeeld
van het moederland en bouwde men huizen van meerdere verdiepingen zonder waranda, meest van steen, terwijl in de steden
de huizen aan elkander werden gebouwd, in nauwe, kromme
straten.
In Sydney zijn in de nabijheid van het Centraal Station eenige
straten, die nog geheel een Engelsch karakter hebben. Elders
is men tot de open bouwwijze overgegaan. De steeds grooter
wordende behoefte aan ruimte en aan meerdere gemakken had
tengevolge, dat men meer werk van het uitwendige en van de
tuinen ging maken : de cottage-bouw deed zijn intocht.
Thans is een andere huisbouw, die van bungalows, meer in
trek gekomen : het is naar het Voor- Indische voorbeeld het
typische eenfamiliehuis, een villa in klein formaat.
Uit Amerika stamt de nieuwe vorm van cottage met een
vierkanten plattegrond ; men vindt dit type vooral in de omgeving
van Perth en van Adelaide, ook al in het 0.
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Het materiaal, waaruit de huizen zijn gebouwd, is in de verschillende streken zeer verschillend. Zeer veel wordt gegolfd ijzer
gebruikt, vooral, waar ander materiaal ontbreekt. Thans gebruikt
men voor hetzelfde doe! ook asbestplaten. In de mijnbouwgebie-
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Fig. 34. Materiaal voor huizenbouw.
I. Houten huizen. II. Gegolfd ijzeren huizen.
III. Steenen huizen.
IV. Steenen huizen alleen iq de cities. V. Zuidgrens van de paalwoningen.
VI. Zuidgrens van het tropische huis.

den is dit gegolfde ijzer vaak het eenige materiaal. Alleen het
raadhuis en het station zijn meest van steen opgetrokken. In het
0. en het Z.W. is het voornaamste materiaal hout ; zelfs in de
streken, waar het moest worden aangevoerd. In het mijnbouwgebied van Cloncurry overweegt het gegolfd ijzer nog, terwijl
in het kolengebied van Newcastle meest hout gebruikt wordt.
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Waar geen school kan gesticht worden, behelpt men zich met
schriftelijk onderwijs door middel van de „CorrespondenceSchool". Het aantal analphabeten bedroeg in 1921 14.300.
De „Colleges" komen het meest met onze vakscholen overeen;
de Universiteiten zijn geheel naar het Engelsche voorbeeld ingericht. Sydney en Melbourne hebben de grootste ; verder zijn er
gevestigd in Adelaide, Brisbane, Perth en Hobart.
Merkwaardig is, dat evenals in de U.S.A. het aantal onderwijzers veel kleiner is dan het aantal onderwijzeressen.
Wat de godsdienst betreft, is het geen wonder, dat de Anglikaansche Kerk er de meeste aanhangers telt. Door de Ieren is
het aantal R.K. niet gering. De Duitschers zijn meest genaturaliseerd, hebben echter hun Luthersch geloof behouden. Opvallend
klein is het aantal Joden (in 1921 22.000).
De Zondagsrust wordt in Australie streng gehandhaafd.
Een zeker fatalisme kenmerkt den Australier; breekt er echter een
goede tijd aan, dan komt de wilskracht weer naar voren. Van
een jacht naar geld, zooals dit voor den Amerikaan zoo kenmerkend is, is meest geen sprake.
De afhankelijkheid van de verschillende natuurkrachten leidt
tot een sterk religieus gevoel, dat echter vaak onder allerlei
uiterlijke vormen verscholen gaat.
In 1921 telden de

Baptisten
R. K.

106.000.
1.134.000 (d.i. 22 % der bevolking)
Church of England 2.373.000 (d.i. 45 %
Luthersche Kerk
58.000.
Methodisten
632.000 (d.i. 12 %
Presbyterianen
637.000 (d.i. 12 %
32.000 aanhangers.
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HOOFDSTUK XI.
DE STAAT.
§ 1. In 1788, dus 17 jaar na de ontdekking door Cook, werd
de kolonie Nieuw-Zuid-Wales gesticht. Als grens nam men in
het W. de 135° O.L. meridiaan, zonder dat men iets van het
land wist. De eerste gouverneur was Arthur Phillip, die hier
met de convicts kwam. Hoewel deze laatsten tot allerlei arbeid
konden gebruikt worden, ontwikkelcie de kolonie zich uiterst
langzaam. Ze omvatte het geheele Oosten.
In 1804 werd op Tasmanie in de nabijheid van het tegenwoordige Hobart een straf kolonie gesticht; in 1823 een bij Brisbane,
in 1826 een bij Melbourne. Al deze kolonien ontwikkelden zich
jeder op eigen manier.
Zuid-Australie daarentegen ontstond als vrije nederzettingskolonie : vanuit het moederland kwamen de vrije immigranten
in en na 1834.
Intusschen was men in Engeland bevreesd, dat de Franschen
zich van gedeelten van Australie zouden meester maken. Eerst
werd officieel de grens van N.Z. Wales naar het W. verschoven,
nam. tot 129° O.L., zoodat de eilanden Bathurst en Melville
in het geannexeerde gebied kwamen to liggen. In 1829 vestigden
zich Engelschen in het gebied van de Zwanenrivier in het Z.W.
Na dien werd het geheele continent tot Engelsch bezit verklaard.
De kolonie West-Australie bleef van 't begin of geheel onafhankelijk van N.Z. Wales. De in het N. aangelegde forten werden spoedig verlaten. De kolonie in het Zwanenland ging zeer langzaam
vooruit, totdat in 1891 daarin verandering kwam door de ontdekking van goud.
.
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Zuid-Australie werd in 1863 vergroot met het Noordelijk
Territorium. De ruimte was te groot, zoodat dit gebied, om het
beter te kunnen besturen, in 1911 overgenomen werd door de
in 1901 tot stand gekomen Commonwealth. In 1927 werd het
gesplitst in het Noord- en het Centraal Territorium. Ook de
moederkolonie bleek te groot te zijn. Eerst werd Tasmanie
„zelfstandig" in 1825. Van uit Tasmanid en uit West-Australid
hadden trekkers zich neergezet in het gebied om Port Phillip,
waar zij Melbourne stichtten zelfs vöör dat de koloniale regeering
dit had goedgekeurd. Eerst in 1851 werd Victoria zelfstandig.
Het tropische N.O. was bij de Engelschen niet in trek. Het
waren vooral Duitschers, die er been gingen, nadat Lei c h h a r d t
het land westwaarts tot de Carpentaria Golf was doorgetrokken.
In 1859 scheidde het zich van N.Z. Wales af.
Thans was weliswaar het geheele continent onder de verschillende kolonien verdeeld, maar de gebieden, waar men zich
vestigde, waren maar klein ; deze kerngebieden liggen meest in
de nabijheid van de hoofdsteden. Het grootste deel bleef zonder
nederzettingen, m.a.w. de afzonderlijke kolonien waren door
de woestijn Bescheiden en leefden geheel op zich zelf. De verbinding kwam alleen over zee tot stand.
Dit op zich zelf leven komt nog duidelijk uit in de spoorwegen.
Thans nog heeft men in Australie 5 verschillende spoorwijdten.
Elke hoofdstad werd het economische, het politieke en het
geestelijke middelpunt. De haven ervan is de ziel van het land.
De zwakheid van de kolonien afzonderlijk kwam op de wereldmarkt goed tot uitdrukking. Geen wonder, dat men eindelijk
begon in te zien, dat men beter gezamenlijk kon optreden. In
Victoria was men vöör de vereeniging, in N.Z. Wales eerst er
tegen. Ook hier is eindelijk de meerderheid er voor : in 1901
kwam dan ook de Commonwealth of Australia tot stand. Het is
een onoplosbare statenbond, waartoe behalve het vasteland,
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ook Tasmanie behoort. Aan het hoofd staat de door den Koning
van Groot-Brittannie benoemden Gouverneur-Generaal. De macht
ligt in handen van het parlement. Bovendien heeft elke staat
zijn Hooger- en Lager Huis en een door den Koning benoemden
Gouverneur. In 't geheel zijn er 68 ministers.
Australie is een dominion in het Britsche Gemeenebest van
Naties (British Commonwealth of Nations). Een dominion is
oorspronkelijk een angelsaksische nederzettingskolonie, welke
in den loop van den tijd de z.g. Dominionstatus, d.w.z. zelfregeering, verkregen heeft.
In alle dominions hebben de Blanken de macht in handen.
Het meest Engelsch van alle dominions is Australie, niet alleen,
omdat bijna de geheele bevolking van Engelsche afkomst is,
maar ook, omdat het door zijn geisoleerde ligging het meest
de hulp van Engeland behoeft.
§ 2. In den eersten tijd overwoog door het agrarische karakter der gebieden, het „platteland", hoewel Sydney zoowel als
Melbourne zich reeds vroeg tot groote steden ontwikkelden.
Tusschen 1855 en 1866 kregen bij besluiten van het Engelsche
Parlement de oudste kolonien N.Z.Wales, Victoria, Zuid-Australi e
en Tasmanie het recht, om zelf Parlementen to kiezen. Queensland en W. Australie kregen dit recht eerst later. Op 9 Juli 1900
kwam bij besluit van het Engelsche parlement de Bond tot stand.
Hij omvat thans 6 staten en 4 direct onder de Bondsregeering
staande Territorien (Canberra, het Noord- en het Centrale
Territorium en Papoea). Canberra werd als hoofdplaats in 1927
ingewijd en zou een zuiver regeerings- en bestuurscentrum worden,
maar is in 1932 als zoodanig opgegeven. Nieuw-Zeeland bleef
buiten den Bond. Het verkreeg in 1856 het Dominionstatus en
vormt sedert 1907 een afzonderlijk Dominion.
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§ 3. Op de Rijksconferentie van 1926 werd een definitie
gevonden voor de verhouding van de verschillende dominions
van het Britsche Wereldrijk. Ze luidt : They are autonomous
Communities within the British Empire, equal in status, in no
way subordinate one to another in any aspect of their domestic
or external affairs, though united by a common allegiance to the
Crown, and freely associated as members of the British Commonwealth of Nations.
De benoeming van den Gouverneur-Generaal, den representant van de Kroon, geschiedt dan ook met goedvinden van het
dominion. De regeeringen van het moederland en van de dominions
treden onderling in overleg niet meer via den G.-G. : elk dominion
heeft zijn vertegenwoordiger, den High Commissioner, in Londen.
De Engelsche Kroon is dus de eenige band tusschen Moederland en Dominions.
Het recht van de dominions om verdragen to sluiten werd door
de Rijksconferentie volkomen erkend. Het zijn dan ook geheel
zelfstandige staten geworden, wat bijv. reeds eerder bleek in het
zitting nemen in den Volkerenbond, het hebben van eigen gezanten, enz.
Het Australische Parlement wordt gekozen door mannen en
vrouwen. Het Lagerhuis bestaat uit 75 afgevaardigden ; het Hoogerhuis uit 36 (elke staat zendt 6 afgevaardigden).
Evenals in Engeland zelf, heeft het Lagerhuis de meeste
macht en kan zijn wil doorzetten. Financieele wetten kunnen
alleen door het Lagerhuis worden voorgesteld.
De zelfstandigheid van de staten is bijzonder groot. Eerst in
den laatsten tijd heeft de Bondsregeering nog al eens ingegrepen.
§ 4.
Het Panidee. Dat men eerst betrekkelijk laat tot een
eenheid kwam in een continent, dat zoo goed als uitsluitend door
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Engelschen bewoond wordt, dat dus dezelfde taal, zeden, gewoonten, maten en gewichten had, terwijl er tevens voor gezorgd was,
dat Been vreemde mogendheid er zich kon ve,stigen, is te begrijpen,
als men nagaat, dat de plaatsen van vestiging meest op groote
afstanden van elkaar zijn gelegen. Deze werden de centra van de
kernlanden, die door zeer moeilijk toegankelijk terrein van elkaar
waren Bescheiden. Niet alleen leidde elk gedeelte een eigen leven
en stond rechtstreeks met het moederland in verbinding, maar
tevens waren ze economisch ongeveer gelijk, zoodat er moeilijk
sprake van een zekere verkeersspanning tusschen de verschillende
deelen kon zijn.
Deze zelfstandige, op zich zelf staande ontwikkeling van de
afzonderlijke deelen kwam het sterkst tot uiting in de spoorwegpolitiek, waarbij elke staat alleen op eigen ontwikkeling bedacht
was en het geheele verkeer naar zijn hoofdstad trok.
Ook was de onnutte ruimte een hindernis. Het tegenwoordige
Noordelijke Territorium heeft steeds groote moeilijkheden gegeven
aan wien het behoorde (eerst aan N.Z. Wales, toen aan Z. Australi e , ten slotte aan de Commonwealth).
Tusschen de staten bestonden evenwel ook verschillen vooral
in economisch-politiek opzicht. Zooals we gezien hebben, was
Melbourne, en dus Victoria, voor beschermende rechten; N.Z.
Wales (Sydney) meer voor vrijhandel. Beide steden hebben
elkaar ook bestreden, toen de Commonwealth een hoofdplaats,
waar de Bondsregeering zou zetelen, noodig had. Geen van beide
werd het : het voorstel, dat een nieuwe nederzetting zou worden
aangelegd in de moederkolonie, echter op meer dan 100 Eng. mijl
van Sydney verwijderd, vond een meerderheid van stemmen.
Eerst nadat het voorstel om tot een bond te komen, twee maal
afgestemd is geworden, kwam op 1 Jan. 1901 deze eindelijk tot
stand. Wat hiertoe geleid heeft, waren in hoofdzaak economische
overwegingen : als men op zich zelf bleef, had men elkaars con-
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currentie op de wereldmarkt te vreezen. Het gevoel van samenhoorigheid werd zeer versterkt, toen in 1906 Papoea, het Z.0.-

Fig. 35. Koloniale gebieden van Australie en van Nieuw-Zeeland.
(Naar J. März, Die Ozeane in der Politik und Staatenbildung.)
1. Door — — — — omgeven die van Australie, te weten : Territorium
Papoea (P) en Norfolk (N).
2. Door — . — . — omgeven die van Nieuw-Zeeland : K = Kermadec Eil.
Ch = Chatham Eil. ; C = Cook Eil. ; U = Union Eil. Als mandaatgebied heeft
Nieuw-Zeeland West-Samoa (S), vroeger eveneens Duitsch. F = Fidzji Eil.
Britsch. Na = Naoeroe (condominium v. Gr. Brittannie, Australie en NieuwZeeland. F = Fransche gebieden. B = Britsch. Am = Amerikaansch.
3. Door .... omgeven het mandaatgebied Nieuw-Guinee N.G. (vroeger
Duitsch) : Australisch mandaat.

deel van Nieuw-Guinee, door Engeland aan de Commonwealth
werd overgedragen. Na den wereldoorlog werd Australie nog met
het mandaat over een deel van de Duitsche bezittingen belast.
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Naoeroe kwam evenwel niet alleen aan Australie, maar ook aan
N. Zeeland en Groot-Brittannie.

§ 5. In het Noordelijke Territorium woonden in 1930 3030
Europeanen en, de inboorlingen niet meegerekend, 884 gekleurden. In 1888 was de bevolking 't grootst en bedroeg toen 7533
personen. In de laatste 3 jaren is weer eenige vermeerdering te
constateeren. In 1930 bedroeg de immigratie er 807; werden 71
kinderen geboren; de emigratie bedroeg 655 en er stierven 77.
Het aantal volbloed-inboorlingen bedroeg 21.800, waarvan
2.673 in regelmatigen dienst stonden.
Het aantal schapen nam in de laatste 5 jaar toe (tot bijna
12.000, zoo goed als geheel in Centraal-Australie) het aantal
runderen verminderde tot 712.000, waarvan in Noord-Australie
649.000, in Centraal-Australie 63.000.
Het Federate Territorium Canberra omvat tevens een deel
van de kust. Het kwam in 1911 onder beheer van de Commonwealth. Een spoorweg gaat naar de Jervis Bay. 't Parlementsgebouw is in 1926 in gebruik genomen.
Er woonden in 1930 8.493 personen in het Federale en 348 in
het Jervis Bay-territorium, in totaal dus 8.841 menschen.
Het aantal schapen bedroeg er 213.000, verder 5.500 runderen.
Buitenbezittingen :
40111011010

Opp. in
km2

Bevolking.

Blanken

Papoea (vroeger Br. N. Guinee) 235.000 280.000 1.525
Territorium N. Guinee
236.000 520.000 2.850
Norfolk
30
939
Naoeroe
21
2.521 + 147

p.k m2

1,2
1,9
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Het territorium Nieuw-Guinee, het vroegere Duitsche
gebied en sedert 1920 mandaat, omvat :
1. N.O. Nieuw Guinee (Keizer Wilhelmland).
2. Bismarck Archipel
N. Brittannie (N. Pommeren).
N. Ierland (N. Mecklenburg).
Lavongai (N. Hannover).
Admiraliteits Eil. en de N.W. Eilanden.
3. Salomons Eilanden.
Bougainville.
Buka.
Het aantal blanken b'edroeg in 1930 2.850. Het aantal inboorlingen wordt geschat op 520.000.
Dit gebied levert copra, tabak, sisal, cacao, rubber.
Enkele eilanden leveren fosfaat.
Naoeroe, een atol, ligt iets ten Z. van den evenaar. Het lijdt
vaak aan gebrek aan regen.
In 1888 was het door Duitschland bezet. In 1919 kwam het als
mandaat aan Australie, N. Zeeland en het Vereenigde Koninkrijk.
Elk dezer staten benoemt achtereenvolgens, telkens voor den tijd
van 5 jaar, een administrateur.
Er woonden in 1930: 147 Europeanen, 1.110 Chineezen, 1.411
inlanders.
De hoeveelheid fosfaat van Naoeroe en van Oceaan- Eiland
(Gilbert Eilanden) wordt geschat op 100 millioen ton!
Norfolk, ontdekt door Cook in 1774, wordt wel eens genoemd
het Madeira van de Pacific. Er komen dan ook veel toeristen,
zoowel uit Australie als uit N. Zeeland.
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De kolonisatie van blanken begon in 1788. In 1813 werd het
eiland verlaten. Het werd een station voor walvischvaarders.
In 1856 vestigden er zich afstammelingen van de muiters van
het schip Bounty, die in 1789 geland waren op Pitcairn. Er
kwamen toen 193 mannen en 99 vrouwen, afstammelingen van
de Britsche muiters en Tahiti-vrouwen.
In 1930 bedroeg de bevolking 514 mannen en 425 vrouwen.
Er worden zuidvruchten, bananen en koffie verbouwd.
De „All Red" Cable vertakt hier naar Australie en naar N.
Zeeland.
PitcairMen leze het interessante artikel van D r. J. P. Lots y, „Pitcairners en Norfolkers" in Haagsch Maandblad, Jan. 1926.
ners
Papua. De blanke bevolking bedroeg in 1930 1.525 menschen,
waarvan 144 bij de zending werkzaam ; het aantal inboorlingen
wordt op 280.000 geschat.
Verbouwd worden : kokos, rubber, kapok, koffie en katoen.
De visscherij 'evert schildpad. De bodem bevat o.a. goud,
steenkolen en koper.
Thans (1933) is aan de Commonwealth toegewezen het deel
van het Zuidpoolgebied, dat gelegen is ten Z. van 60° Z. Br.
en tusschen de meridianen van 105° en 160° 0. L. Het grenst
aan het z.g. Ross-quadrant, waarvan een deel bij Nieuw-Zeeland
is ingedeeld.
Een tegenoverliggende „driehoek", tusschen de meridianen
van 20° en 80° W. L. gelegen, is Engelsch en staat onder beheer
van de Falklands Eilanden.

MuLDER , Australie.
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HOOFDSTUK XII.
POLITIEK.
§ 1. Australie is door de Britten in bezit genomen. Nu heeft
dit Australische yolk alleen dan recht op den grond, dien het van
de oorspronkelijke bevolking heeft genomen, wanneer het het land
tot ontwikkeling brengt, iets dat de inboorling niet bij machte
was te doen.
De nieuwe bewoner met zijn machinekultuur, die over alle
hulpmiddelen, door wetenschap en techniek aangeboden, beschikt,
en die geen tegenstand van den inboorling meer te duchten heeft,
heeft echter nog nergens de grens van het mogelijke bereikt.
Geen wonder, dat men in Australie gaat vreezen, dat, wanneer
het hun niet gelukt het land tot ontwikkeling te brengen en de
dichtheid van de bevolking te vergrooten, een ander yolk zich
het recht toekent, den Brit te verdringen en te trachten, wat den
Brit niet gelukt is, te verkrijgen.
Alle politieke partijen zullen dan ook in hun programma's het
beginsel van de verantwoordelijkheid voor den vooruitgang
van natie en land moeten erkennen.
Ondanks de gedachte, die de Australier heeft, in het vrijste
land der aarde te leven, is ook hij als enkeling onderhevig aan
de invloeden, die de maatschappij op hem uitoefent. Niets
heet verboden te zijn, en toch is hij moreel zeer gebonden : streng
wordt de Zondagsrust gehandhaafd ; zonder morren betaalt
hij een dubbele prijs voor suiker en brengt gaarne allerlei offers
voor het algemeene belang, niet alleen de fabrikant, die gaarne
hooge invoerrechten ziet geheven, maar ook de arbeider, hoewel
zijn levensonderhoud daardoor zooveel duurder wordt.
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van de labourpartij in zake Blank Australie en beschermende
rechten ten voordeele van land en yolk zijn; niet echter komen ze
met haar overeen in zake nationale verdediging en de te nemen
sociale maatregelen.
De Nationale Partij is de partij van de arbeidsgevers in de
steden. Ook behooren verschillende vrije beroepen en een groot
deel van de ambtenaren tot deze partij.
De Landpartij is niet voor beschermende rechten, daar het
bestaan van de leden geheel afhankelijk is van den uitvoer,
speciaal van wol. Een deel van de Nationale Partij strijdt echter
ijverig voor het behoud er van.
Vaak gaan beide partijen samen op grond van nationale noodzakelijkheid. Van oorsprong waren beide partijen liberaal.
De vraag : beschermende rechten of vrijhandel was reeds van
beteekenis, toen er sprake was van het vormen van een Australischen Bond. Het protectionisme heeft toen gezegevierd.
In den wereldoorlog kwam de groote moeilijkheid, hoe te
doen : Engeland met een leger te steunen of niet. De nationale
gedachte zegevierde (ook in Nieuw-Zeeland) : de Anzac werd
gezonden.
De leidende persoon na den wereldoorlog werd Hughes, die
tot 1923 de politiek in de banen van de Nationale Partij bleef
houden. Inmiddels waren zoowel de Labour-party als de Farmers
weer versterkt, zoodat alleen door het samengaan van deze laatsten
met de Nationale Partij zij van 1923 1929 de leiding hadden.
De voormannen waren Bruce en Page. De tegenstand van de
landpartij tegen de arbeiderspartij was vooral in Victoria zeer
sterk, waartoe niet weinig de werkstakingen hadden bijgedragen.
Sedert 22 October 1929 regeert het labourministerie Scullin.
Op de conferenties van 1923-24 en van 1926 te Londen was
Australie zeer voor het samengaan met het Moederland, hoewel
-
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het onmogelijk zijn beschermende rechten en zijn White Australiapolitiek kon prijsgeven.
In het Huis van Afgevaardigden hadden van 1928-1931
van de arbeiderspartij 32 leden zitting ; de nationalen telden 30
en de landpartij 14 stemmen. De „Speaker" werd door de Nationalen gekozen.
In de in 1929 gekozen Senaat zaten 44 leden van de Labourparty, 19 behoorden bij de Landpartij, verder 6 Nationalen en
5 „wilden".
De gematigde regeering van Lyons heeft weten gedaan te
krijgen, den premier van N.Z. Wales, L a n g, te laten afzetten.
Deze staat was in gebreke gebleven, de rente en de aflossing
van zijn schulden te voldoen. Ondanks de malaise, is men thans
in Australie op weg naar een gezonden financieelen toestand.
Ook Australie heeft zich bij de overeenkomst van Ottawa,
waarbij de deelen van het Britsche wereldrijk alle tot protectie
overgingen en elkaar zooveel mogelijk zouden bevoordeelen, aangesloten. Zelfs is in November 1932 te Canberra een voorstel
ingediend, de grondbelasting te verlagen (waarmee o.a. de wolboeren zeer zouden geholpen zijn) en steun te verleenen aan
de tarweboeren en andere telers van z.g. eerste levensbehoeften,
in den vorm van een tegemoetkoming voor ,aan te schaffen
kunstmeststoffen. Dat de landpartij hiermee accoord gaat, behoeft
geen betoog; evenmin, dat S c u 11 i n, de leider van de oppositie,
er zeer heftig tegen is.
De arbeidersheerschappij is oorzaak van de zoo uitgesproken
sociale wetgeving, waardoor het Australie niet mogelijk is, met
de andere landen in concurrentie te treden. De nationale politiek,
welke gevoerd wordt, is oorzaak, dat ondanks deelneming aan
internationale arbeidersconferenties en -congressen, in de eerste
plaats aan de eigen arbeiders in de steden gedacht wordt, en de
menschen, die in het eigen land vaak onder de moeilijkste omstan-
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digheden het platteland vooruitbrengen door hun werk, evenals
de arbeiders uit andere landen, over het hoofd gezien worden.
Waar in een land als Australie de geheele bevolking afhankelijk
is van de productie der agrarische bedrijven en van den mijnbouw,
in welke bedrijven 11 % van de geheele bevolking, of 26 % van
de in beroepen werkenden werkzaam zijn, is het zeer opmerkelijk,
dat juist deze niet de politiek-sterkste partij vertegenwoordigen.
De Landpartij moet met de Nationale Partij van de kooplieden
en de ambtenaren in de steden samengaan, willen ze nog iets
te beteekenen hebben.
§ 2. Binnenlandsche politiek. 1. Van buitengewone beteekenis is het probleem, hoe het land tot ontwikkeling te brengen.
Nog slechts een klein gedeelte van wat werkelijk productief gemaakt
kan worden, is in gebruik genomen. Wel is er veel land vergeven,
maar te veel ligt braak of wordt voor een extensieve veehouderij
gebruikt. Goed land is in het 0. weinig meer verkrijgbaar :
in het N. en W. wel. Zelfs is het voorgekomen, dat squatters
uit Queensland naar West-Australie zijn gegaan om veel land
machtig te worden.
In den eersten tijd van de kolonisatie heeft men aan de squatters
zooveel grond afgestaan, dat velen stukken kregen zelfs van
een oppervlakte als die van Nederland. De grenzen van de
stukken waren vaak niet geheel vastgelegd.
Toch kan niet ontkend worden, dat de squatters de pioniers
zijn geweest : zij hebben, hoe extensief ook, de grond in gebruik
genomen.
Toen er meer immigranten kwamen, moest de regeering
ook voor hen zorgen : de farmer moest de beste stukken hebben,
welke van den squatter moesten worden teruggekocht. Deze
closer-settlement beweging begint omstreeks 1890. De staten krijgen
het recht van onteigening. Voor zoover er nog kroonland was,
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kon dit verkocht worden, echter in niet te groote perceelen en
onder voorwaarde, de bodem te zullen verbeteren. Later werd
zulke grond alleen in erfpacht (voor 66 jaar) gegeven. Na afloop
van den pachttijd wordt opnieuw de waarde getaxeerd en daarnaar
de pachtprijs geregeld.
Om het land te ontwikkelen zijn noodig landarbeiders en landbouwers. Door de immigratie van dezen te bevorderen, zou de
arbeiderspartij in kracht kunnen verliezen. Een zekere lauwheid
is dan ook zeer wel te merken in de ondersteuning van de immigratie. Na 1906 werd deze weer meer ondersteund, voor zoover het
agrarische immigranten waren. Om de weinig kapitaalkrachtigen
te helpen, werd, het eerst in N.Z. Wales, het systeem van de
Share-farming (deelbouw) ingesteld : de landarbeider kreeg van
den eigenaar een stuk land ter bebouwing ; ook leverde deze
hem het zaad, waarvoor de eigenaar dan een deel van de oogst
verkreeg.
Later kwamen verdragen tusschen de Commonwealth en GrootBrittannie tot stand, om Britsche immigratie te bevorderen. Het
waren echter meest stadsmenschen, die kwamen. De „Big Brother
Movement" wil trachten jonge lieden van 14 jaar en ouder bij
farmers te doen opleiden. In West-Australie heeft men beproefd,
de immigranten groepsgewijze in een gebied te vestigen, om het
gevoel van eenzaamheid, dat de meesten weer terugdrijft naar
de steden, minder te doen worden. Zelfs werden wel eerst spoorwegen aangelegd, waaraan dan zulke nederzettingen gesticht
werden. Pogingen, om de werkloozen uit de steden in zulke nederzettingen onder te brengen, zijn meest mislukt : de menschen
bleken niet geschikt voor het boerenbedrijf. Eenig resultaat
hebben de nederzettingen van uit den wereldoorlog teruggekomen
militairen gehad.
Toch is het feit, dat alle pogingen, om het platteland te bevolken,
niet het zoo gewenschte resultaat gehad hebben, onmiskenbaar.
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Een delegatie uit het Britsche parlement heeft Australie bereisd
en kwam tot de conclusie, dat er nog zeer veel bruikbaar land was,
dat de productie zeer kon vergroot worden door een meer intensief gebruik en dat er dus heel wat plaats nog is voor immigranten,
die in het moederland overcompleet zijn.
De Engelschman is, goede uitzonderingen daargelaten, niet
de man, die hier zijn krachten zal beproeven. Geheel in tegenstelling daarmee is, wat Duitsche immigranten hebben bewezen.
Deze leven in dorpen samen, vooral in Z. Australie ten N. O.
van Adelaide in het gebied van het Mt. Loftygebergte en in
den Z.O.-hoek van Queensland, vooral ten Z. van Brisbane.
De Duitsche immigratie, na den wereldoorlog tot 1926 geheel
verboden, wordt echter door de Commonwealth niet aangemoedigd.
Ook andere Europeanen zijn (zooals we reeds zagen) in het
land gekomen : Grieken, vooral in het N. O. ; Italianen, vooral als
bergwerkers in West-Australie en als arbeiders in de suikerplantages van Queensland, waar ze noodig waren, sedert de Kanaken
naar hun eilanden terug moesten. Voor den Brit is het moeilijk,
het in Queensland lang uit to houden, beter kan het de Italiaan.
Gezien zijn ze niet, noch de Italianen, noch de Grieken.
2. Met den naam White-Australia wordt niet het Blanke
ras bedoeld, maar de Brit. Men wil in Australie niet een ontwikkeling als in de Vereenigde Staten, waar de immigratie van
allerlei Blanken leidde tot afscheiding. Ook wil men niet een toestand als in Zuid- Afrika.
Zeker is het, dat het tropische Noorden nooit dicht of goed
bevolkt zal worden door Germanen. Wel zal het zich economisch
kunnen ontwikkelen, ten N. van 20° Z.Br. door de runderteelt,
ten Z. door de schapenhouderij, maar door den Blanke zal plantagebouw niet beoefend kunnen worden.
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Zoodra de Commonwealth gevormd was, moest Queensland
zijn Kanaken wegzenden en mochten Chineezen er niet meer
toegelaten worden. Men sloot daardoor de mogelijkheid uit, dat
de bescheiden en vlijtige Mongool, 't zij Chinees, 't zij Japanner,
dit gebied tot ontwikkeling kon brengen. Natuurlijk was aan
dit besluit niet vreemd de gedachte, dat men zich dan beter
verdedigen kon tegen Japansche aspiraties. Of dit een struisvogelpolitiek is, zal straks blijken.
Volgens een artikel in het immigratiebesluit moet ieder immigrant een dictee van 50 woorden kunnen schrijven in een niet
vooraf bepaalde taal. Daardoor kan de regeering iedereen, die
ze niet wenscht toe te laten, weren, door het dictee te geven in
een taal, waarvan men weet, dat de immigrant die niet kent.

3. Het arbeidersvraagstuk.
De ontwikkeling van een land is in de eerste plaats afhankelijk
van de ontwikkeling van de primaire middelen van bestaan ;
eerst wanneer daardoor de bevolking grooter is geworden, zal
ook de eigen industrie een voldoende afzetgebied vinden.
Dit is in Australia niet de gang van zaken geweest.
De loonen van de arbeiders zijn er te hoog, in elk geval
zoo hoog, dat van concurrentie met andere industrie-gebieden
geen sprake kan zijn. De winst op de producten van veeteelt en
landbouw is thans nog zoo groot, dat men daarmee de verliezen,
op industrieele producten geleden, weer kan verrekenen. Men
heeft groote leeningen aangegaan ; zoo hoog steeg de staatsschuld,
dat men de rente er van zelfs niet betalen kon. In 1931 besloot
N.Z. Wales het bedrag van £ 5 millioen, dat het aan rente moest
voldoen, niet te betalen.
De hooge loonen zijn alleen mogelijk in een land, dat door
hooge tolmuren omgeven is, en waar immigranten, die onwillekeurig loondrukkers zullen worden, zooveel mogelijk geweerd

.
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worden. Daarbij komt thans, dat ruim 9 % van de arbeiders
zonder werk is. En wanneer dan nog gekleurde arbeiders zouden
komen, zou de werkloosheid veel grooter worden.
4. Centralisatie en Staatsbedrijven.
We hebben reeds gezien, hoe de hoofdstad van elke staat de
industrie- en de havenstad tegelijk geworden is, waarin een groot
deel van de bevolking is geconcentreerd. Eerst wanneer het
platteland zich meer ontwikkelt en daar meer kleinere centra
gevormd worden, kan de toestand anders worden.
In Australie heeft de staat reeds verschillende bedrijven aan
zich getrokken. Deze socialisatie wordt steeds verder doorgevoerd
ondanks het felt, dat particuliere of coöperatieve bedrijven vaak
meer economisch kunnen werken.
De staatsspoorwegen werken er met gevoelige verliezen, niet
alleen door de toenemende concurrentie van autobus en vrachtauto. Hetzelfde is het geval in den mijnbouw. Vöör den oorlog,
toen de bedrijven nog alle in privaatbezit waren, was de opbrengst
veel grooter. Thans zijn nog slechts enkele grootbedrijven particulier. Verschillende prospectors worden thans door den Staat
gesteund ; zij werken met primitieve middelen en brengen hun
gevonden erts naar de States Batteries om het daar te laten verwerken.
Reeds bestaat er een Commonwealth Bank; kan men met staatsschepen naar Europa reizen en in staatshotels overnachten.
De arbeider in de steden is tevreden : de hooge loonen stellen
hem in staat, zijn levensstandaard op hoog peil te houden ondanks
de hooge prijzen. Gelukkig was het voor hem, dat tot voor kort
de Australische boer steeds gretige afnemers voor zijn waren vond.
Maar ook in Australie heeft de wereldcrisis zich doen gevoelen.
Dat deze toestanden, ook zonder crisis, zich wijzigen moeten,
behoeft geen betoog. Nog steeds leefde men er zijn eigen, zelf-
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genoegzaam leven. Was de woloogst goed, dan was ieder vroolijk
en werden weddenschappen op paarden gehouden ; was er een
droge periode, men hoopte op betere tijden, al ging men er moeilijk
toe over, zelf daartoe mee te werken. Wel steunde men den prospector. Voor de eigenlijke ontwikkeling van het land deed men
steeds weinig, al had men er de mond vol van.
§ 3. Buitenlandsche politiek.
In Australie denkt men cosmopolitisch en handelt nationaal. De
zelfbewustheid, die den Brit van vöör den wereldoorlog kenmerkte,
is ook deel geworden van den Australier. Men vindt in eigen
land alles best en meent, dat anderen zich daaraan aan te passen
hebben. Vreemde schepen hebben zich aan allerlei voorschriften
te onderwerpen : het verkeer tusschen de havens onderling
is aan vreemde schepen verboden; zelfs wordt de prijs van de
alcoholische dranken voor de passagiers aan boord voorgeschreven,
terwijl de voeding van de manschappen wordt gekeurd. Zulke
dingen kan Australie nog doen, omdat de wereld Australi e
noodig heeft, vooral wat de wol betreft. Men beschouwt zich als
een der steunpilaren van het Britsche Rijk en noemt zich zelf
trouwe onderdanen van den Koning. De liefde tot het moederland
heeft echter een zeer realistischen achtergrond : wegens deelneming aan de Boerenoorlog kreeg Australie het dominionstatus ;
wegens deelneming en steun aan Engeland in den wereldoorlog
kregen en Australie en Nieuw-Zeeland mandaatgebieden van den
Volkenbond. In Australie begrijpt men zeer goed, dat zonder
de machtige steun van het moederland de positie tegenover anderen, in 't bijzonder tegenover Japan en Amerika, hopeloos is.
Hoewel de wet op de legerplicht driemaal afgestemd werd,
kwamen er toch veel vrijwilligers, die met Nieuwzeelanders een
afzonderlijk legerkorps, de Anzac, vormden, en Engeland in den
wereldoorlog hebben gesteund.

140
Australie is de oostelijke sluitsteen van het Britsche Rijk om
den Indischen Oceaan. Het „gelaat" is echter naar den Grooten
Oceaan gekeerd ; het is dus een pacifische mogendheid. Direct
gevaar dreigt nog niet van de zijde van Latijnsch Amerika. De
Vereenigde Staten hebben echter hun positie in den Grooten
Oceaan zeer versterkt. Van dien kant verwacht men evenwel geen
gevaar, vooral sedert de Duitschers hun kolonien in den Grooten
Oceaan verloren hebben.
De nationale idee „Australie voor de Australiers" kwam tot
uiting bij de vorming van de Commonwealth, toen de immigratie van gekleurde rassen verboden werd. Die er waren, werden
Australische burgers of werden teruggezonden. In het N. zijn de
Chineezen zeer nuttig : zij bebouwen het land en de tuinen, zijn
handwerkslieden en kleinhandelaars. Door hen werd het leven
van den Europeaan er dragelijk. Het geringe aantal, dat er thans
nog aanwezig is, is echter daartoe niet meer in staat : gebrek aan
dienstpersoneel is ook een . der gevolgen. Een groot deel van het
bouwland ligt weer woest en verlaten. De blanke prospectors
haten den gelen broeder, die hen vaak vöör was ; zij hebben het
zoover weten te brengen, dat gekleurden niet meer alleen mogen
prospecteeren.
Op verschillende manieren heeft men de immigratie van gekleurden trachten tegen te gaan. Thans moet, zooals reeds vermeld,
een toekomstige immigrant een gedicteerd stuk in „een" taal'
kunnen schrijven.
Zoolang China niet een eenheid is, dreigt van deze zijde geen
gevaar. Wel is het voor Australie zelf twijfelachtig, of het het
Noorden zonder hulp van Chineezen ooit zal kunnen ontwikkelen.
Japan daarentegen is reeds een machtige staat, zoowel uit een
politiek als uit een economisch oogpunt. Daarbij komt, dat het
met zijn dichte bevolking van 160 per km 2 reeds lang de gevolgen
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Toch wil men in Australie het economische gevaar, dat van de
zijde van Amerika dreigt, niet inzien.
Australie heeft de harde concurrentiestrijd nog niet aanvaard.
Het kan nog steeds grondstoffen leveren, waarmee het zijn invoer
betaalt, zoodat het een land kan zijn, waar men allerlei sociale
experimenten kan beproeven.
Het is een continent met een yolk en een taal, dat wel veel
lijden kan van droogte, maar dat ook in staat is, zijn beteekenis te
vergrooten, als het maar alle gelegenheden aangrijpt, het land
dichter te doen bevolken.

HOOFDSTUK XIII.

ECONOIVIISCHE BESCHRIJVING.
§ 1. De armoedige bodem van het grootste deel van Australie
en de droogte zijn oorzaak, dat alleen een groep menschen,
die de techniek en de wetenschap voldoende beheerschen, in staat
is, het land vooruit te brengen.
In den tijd, dat Australie nog een straf kolonie was, traden de
economische omstandigheden minder op den voorgrond. Tot
1827 moest zelfs de kolonie van uit het moederland voorzien worden. De eerste pogingen, om koren te verbouwen, hadden geen
succes, terwijl ook de schapenteelt in den eersten tijd moeilijkheden opleverde. Ondanks verbeteringen, als het invoeren van
Merino-schapen en het bestrijden van het dingogevaar, wilde
de schapenteelt eerst niet vlotten.
Een groote verandering kwam door de ontdekking van het goud
in 1851. Hoewel het reeds veel eerder aangetroffen was, had de
regeering weten te voorkomen, dat deze vondsten in het buitenland bekend werden. Ze vreesde nam., dat er te veel niet-gewenschte
immigranten zouden komen, wat tot moeilijkheden aanleiding
zou geven. Toch blijkt de mijnbouw een zelten voor Australie
geweest te zijn : juist daardoor kwamen er veel vrije immigranten,
die zich in het binnenland vestigden en later vaak overgingen
tot de agrarische bedrijven. Dat de goudkoorts aanleiding gaf
tot allerlei economische crises, behoeft geen betoog. Maar de
tijden van de „boom" gingen voorbij, eerst in het Oosten,
later in het Westen.
Thans zijn deze gebieden meest uitgeput. Andere delfstoffen
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zijn gevonden, welke zeker tot de ontwikkeling van het land
zullen bijdragen, zooals steenkolen, ijzer, koper. De economische
ontwikkeling heeft een anderen weg ingeslagen. Veeteelt en landbouw zijn thans de hoofdbedrijven geworden. De belangrijkste
uitvoerproducten zijn de agrarische : wol, boter, huiden. De
„primaire industrie" is thans hoofdzaak : met zoo weinig mogelijk
geld en menschen en in den kortst mogelijken tijd tracht men veel
te produceeren en deze producten uit te voeren. Of dit nu het
middel is, om land en yolk vooruit te brengen, daarover wordt
weinig gedacht.
In de agrarische bedrijven zijn nauwelijks 600.000 menschen
werkzaam, en van de arbeid van deze 9 % leeft het geheele land.
Niemand wil het „Bush" leven, wel daarentegen in de stad
een aangenaam en rustig leven leiden.
Als de „woloogst" goed uitvalt, heerscht overal vreugde en
denkt de groote massa niet aan de toekomst. Als de gevolgen van
een droge periode zich doen gevoelen, heerscht een melancholische
stemming en hoopt men op betere tijden. Maar de nood moet
al zeer hoog gestegen zijn, vöör men er toe besluiten kan, de
wildernis in te gaan en hier zelf te gaan werken.
De afgelegen ligging is ook een hinderpaal voor de economische
ontwikkeling : het ontbreekt voor verschillende producten, als
ooft en zuivel, vaak aan afzetgebieden. Het land zelf is door zijn
uiterst dunne bevolking niet voldoende afzetgebied. Vandaar ook,
dat de aanleg van oofttuinen door de regeering niet meer gesteund
wordt. Een echt industrieland is Australie ook niet : er zijn niet
voldoende menschen ; krachtstoffen ontbreken vaak, evenals de
afzetgebieden. Het land leeft van den uitvoer van grondstoffen
en van voedingsmiddelen. Maar de politiek wil, dat juist de industrie, die het mogelijk maakt, dat de menschen in de stad kunnen
leven, tot ontwikkeling gebracht zal worden, wat niet anders kan
dan door hooge invoerrechten te heften.
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Een groot gedeelte van het werelddeel zal wel onproductief blij ven. En dit reeds wordt als een zware last ondervonden. Maar
men wil ook graag goed leven : men spreekt immers van het sociale
werelddeel en van het arbeidersparadijs! Maar dan moet men
ook alles doen, om de loonen in de steden niet te drukken, en de
immigratie dus zooveel mogelijk tegen gaan, en tevens er voor
zorgen, dat de hoeveelheid wol, welke uitgevoerd kan worden,
voldoende blijft en niet in prijs daalt.
Of zoo'n toestand in een afgesloten gebied in een periode
van „Weltwirtschaft" bestaan kan blijven, is een vraag, waaraan
men liefst niet denkt, hoewel de wereldcrisis deze thans duidelijk
naar voren brengt. Als men zoover komt, dat men de renten van
buitenlandsche leeningen niet meer wil voldoen, dan kan het
einde niet ver meer zijn.

§ 2. Landpolitiek. Gouverneur Phillip bracht de verordening
mee, dat de gedeporteerden na afloop van hun straftijd, als ze
ongehuwd waren, 30 acre, als ze gehuwd waren, 50 acre land
zouden ontvangen. Doch spoedig werd deze wet niet meer uitgevoerd, omdat men de grond liever (tegen uiterst lage prijzen)
verkocht aan de militairen, die voor de kolonie geworven waren,
en aan de beambten. Groote oppervlakten van de beste gronden werden aldus van de hand gedaan, terwijl de Engelsche regeering gebruik maakte van haar recht, om stukken land tot 20.000
acres groot, te vergeven. Zoo kreeg in 1824 de Australian Agricultural Company zelfs een gebied van 1 millioen acres. Omstreeks 1830 begon men het land meer te verkoopen, echter
overal tegen een vastgestelden eenheidsprijs. Dit stelsel Wakefield leidde tot een reusachtige grondspeculatie : de meeste
immigranten gingen failliet, waarvan in Zuid-Australie een
Company gebruik maakte, om grootgrondbezitter te worden. In
1861 bleek, dat daar 3 millioen acres verkocht waren geworden,
MULDER, Australie.
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waarvan echter slechts 400.000 in cultuur waren gebracht.
Het was een tijd, dat veel grootgrondbezit, maar weinig grondgebruik voorkwam.
Nadat het vinden van goud vele immigranten in het land
had gebracht, en velen teleurgesteld waren, ontstond het streven, goedkoop land te kunnen bekomen om er den landbouw
te kunnen beoefenen. De staten N.Z. Wales en Victoria begonnen
de goede bouwlanden, welke door concessie, pacht of koop bijna
alle in handen van de squatters geraakt waren, vrij te maken.
De Crown Lands Alienation Act bepaalde, dat ieder persoon
boven 16 jaar het recht had, een stuk land uit te kiezen, onverschillig of het vrij was, dan wel door een veehouder in pacht
gehouden werd. Hij moest zich verbinden het land te bewonen en in
cultuur te brengen; hij behoefde slechts een deel van de koopsom
direct te voldoen; de rest kon in kleine termijnen worden afbetaald.
Bedoeling dezer wetten was een klasse van kleine grondbezitters
te vormen. De squatters echter haastten zich, de goede stukken
op te koopen, de "free selectors" vischten vaak achter het
net. Het gevolg was, dat in 1891 door den staat 125 millioen
acres waren afgestaan, maar dat slechts 25 millioen daarvan
in handen van de kleine bezitters (met minder dan 1.000 acres)
waren gekomen.
Na 1890 begon men ook tegen dezen misstand ingrijpende
maatregelen te nemen. Daartoe werden de "Closer Settiement
Acts" uitgevaardigd, welke ten doel hadden, een dichtere bewoning te verkrijgen door meer intensieve akkerbouw en tuinbouw, en het grootgrondbezit te beperken. Zie ook p. 134.
Schachner drukt zich aldus uit: in plaats van de Manchestersche individuede democratie kwam nu een sociale democratie
aan het bewind.
De ondervinding had geleerd, dat de schapenteelt bij intens
bedrijf met stalvoedering en met betere wolscha pen, meer en betere
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wol zou leveren, terwijl de schapen ook als vleeschleveranciers
een grootere waarde zouden kunnen krijgen, vooral als het vleesch
in bevroren toestand zou kunnen worden uitgevoerd. De grootgrondbezitter zou de gevolgen van een droge periode en de
konijnenplaag minder goed kunnen doorstaan, dan de kleine
bezitter. Tevens was de mogelijkheid grooter, dat velen van boerenknecht tot zelfstandigen boer zouden kunnen opklimmen.
Na den wereldoorlog werden die wetten aangevuld met bepalingen, om de uit het leger teruggekeerde soldaten aan land te
helpen. Overal trachtte men het grootgrondbezit te verdeelen
en aan werkelijke nederzetters, hetzij voor langeren of korteren
tijd in pacht, of tegen billijken prijs in eigendom, gronden uit
te geven voor landbouw, tuinbouw of veeteelt. Het gouvernement steunt door crediet, onderwijs en voorlichting. Ook een
stelsel van uitgifte in deelbouw (share farming) wordt toegepast.
De terugkoop van land, vroeger uitgegeven, aan particulieren en maatschappijen, was oorzaak dat vele staten groote
leeningen moesten sluiten.
De kleinere boeren zelf hebben hun positie, door zich te vereenigen in coöperaties, zeer versterkt.
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Beschikbaar land 1929.

New South Wales
Victoria
Queensland
Zuid-Australi e
West-Australi e
Tasmani
Noord. Territorium
Australi e

Reeds Vervreemd land.

Verkoopbaar.

21,96 %
46,59 %
4,31 %
4,94 %
2,18 %
33,96 %
0,14 %
6,30 %

11,69 %
14,08 %

1,38 %
1,62 %
3,49 %
3,34 %
3,33 %

Verhuurd.

Niet in
gebruik te
nemen.

57,65 %
13,40 %
74,05 %
48,61 %
39,02 %
25,84 %
44,44 %
50,16 %

8,70 %
25,93 %
20,26 %
44,83 %
55,31 %
36,86 %
55,42 %
40,21 %

§ 3. De landbouw en de veeteelt.
Bijna de helft van het werelddeel is voor landbouw ongeschikt.
In het tropische savannengebied is de landbouw nog niet ontwikkeld ; een zekere uitbreiding van de plantagebouw is zeer wel
mogelijk.
Aan de Oostkust wordt verbouwd : suiker (ongeveer tot 30°
Z.Br„ dus tot in N.Z. Wales), mais (vooral in het middengedeelte,
dus Zuid Queensland en noordelijk N.Z. Wales) ; tropische
vruchten in Queensland ; subtropische overal, behalve in eenige
deelen van Victoria.
Tarwe groeit noordwaarts tot 26° aan de Oost- en tot 28°
Z.Br. aan de Westkust. Beide gebieden zijn door de Nullarborvlakte van elkaar Bescheiden. Met deze tarwegrens valt de grens
van den wijnbouw ongeveer samen. Het savannenklimaat in het
N. maakt het houden van schapen onmogelijk. Ook is de Oostkust
voor deze dieren meest te vochtig, zoodat ze ten N. van Newcastle nauwelijks voorkomen.
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De tegenwoordige economische toestand maakt verdere uitbreiding van de agrarische bedrijven onmogelijk. Men is bang,
om groote kapitalen daaraan te wagen. Het dingogevaar is nog
zoo groot, dat reusachtige gebieden, die voor schapenteelt geschikt
zijn, onproductief blijven, terwijl gebrek aan de noodige immigranten de uitbreiding van den landbouw tegenhoudt, hoewel
zooveel mogelijk van machines, o.a. de combined harvester,
gebruik gemaakt wordt.
In het N.O. wordt plantagebouw gedreven, meest zonder
irrigatie. Alleen in het Z. worden de suikerrietvelden bevloeid.
De landarbeid geschiedt hier door blanke arbeiders. Kleingrondbezit is regel ; de coöperaties van boeren exploiteeren veelal
ook de suikerfabrieken.
Toch komt hier steeds meer het grootbedrijf tot ontwikkeling.
In de tropische ooftplantages doet zich het gebrek aan arbeidskrachten zeer gevoelen. Hier en daar werken nog Chineezen ;
dezen molten zelf geen grond in bezit hebben. Verbouwd worden
ananas en bananen.
Ten Z. van den Steenbokskeerkring worden agrumen (sinaasappelen en citroenen), druiven, abrikozen, perziken, nog verder
zuidwaarts appels, peren en pruimen gekweekt. Vooral Tasmanische appels zijn beroemd. In het Murray-dal worden veel
druiven gekweekt, om gedroogd te worden.
In de warme, meest zomerdroge gebieden van het Z.O. en het
Z.W. wordt tarwe verbouwd, vooral in de zone van de Downs,
in Victoria (Gippsland) en in het Zwanenland in het Z.W.
Opmerkelijk is wel, dat hier de boerderijen afzonderlijk staan.
Elke boer ontvangt een perceel, dat hij met behulp van zijn huisgezin en met 1 of 2 arbeiders kan bebouwen. Waar de streek
er zich toe leent, is mixed farming, dus het gemengde bedrijf,
hoofdzaak : een deel van de oppervlakte wordt met tarwe bebouwd ;
het grootste stuk blijft voor weideland voor schapen en runderen
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in gebruik. Zoo noodig, kunnen de schapen op het tarweland
voedsel zoeken : als er to weinig regen valt, wordt dit korenland
dus als „grasland" gemaaid. De grootte van deze farms is verschillend, al naar de gesteldheid van den bodem ; meestal wisselen
ze tusschen 650 en 1.300 ha, hoewel er ook kleinere zijn.

Fig. 36. Bestaansmogelijkheden landbouw en veeteelt. (Naar Taylor.)
1 : intensieve landbouw. Z : landbouw. 3 : tropische plantagebouw. 4 vrij
intensieve veeteelt. 5: extensieve veeteelt. 6: weinig veeteelt. 7: voor
blanken weinig geschikt. 8 : onbewoonbaar voor blanken.
:

De watervoorziening levert meest de grootste moeilijkheid.
Ten behoeve van het vee wordt een „dam" gemaakt : een stukje
land wordt uitgegraven en drie hoogere randen opgeworpen.
Voor de menschen dient een vertind reservoir, dat bij het huis
staat en waarin het regenwater, dat op het dak valt, verzameld
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wordt. Veel wordt dryfarming en bevloeiing toegepast. Bij de
eerstgenoemde methode wordt de grond zoo diep mogelijk
omgeploegd en losgehouden, terwijl men loodrecht op de helling
van het terrein diepe greppels graaft.
Vooral in het gebied van de Murray en van de Murrumbidgee
heeft men kunstmatige bevloeiing toegepast. In N.Z. Wales
dient de Burringjuck-stuw daartoe, waardoor het gebied ten W.
van Narrandera (een oppervlakte van 80.000 ha) kan bevloeid
worden. Men verbouwt er
zelfs rijst.
In Victoria heeft men in het
Wimmeragebiedgroote stuwen
gebouwd. Daar worden thans
54.500 ha bevloeid. Ook het
Malleegebied, dat gedeeltelijk
in Zuid-Australie ligt, wordt
reeds bevloeid.
In West-Australie maakt
men meest van dryfarming Fig. 37. Welk gebruik men van den
bodem kan maken. (Naar Gr. Taylor.)
gebruik. Daar is het een groot I. Onbewoond. II. Weideland, waar
vaak droge perioden voorkomen.
voordeel, dat de geringe neerIII. Goed weideland. IV. Akkerland.
slag juist in de vegetatieperi- Taylor
rekent : 24 % woestijn (onbewoonbaar) ; 20 % in regenarme tijden
ode valt.
waardeloos. 17 % tropisch (voor geIn het midden van Austra- kleurde
arbeiders geschikt); 39 % voor
blanken geschikt.
lie is slechts een zeer extensieve veeteelt mogelijk, die
weer geheel afhankelijk is van het weer : men moet wachten, tot er
regen komt. Stalvoedering is er onbekend : er is zelfs Been sprake
van gezaaide grassen. Als de zoutstruiken verdorren en de bladeren
van de scrub afgevreten zijn, begint het sterven van de dieren.
De stations, waar de eigenaars van de runs wonen, zijn meest
eenvoudige blokhutten of huizen van gegolfd ijzer. De run is zeer
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groot, meest tusschen 1300 en 2600 km 2 ; in het N. zijn er zelfs,
die bijna de grootte van Nederland bereiken.
Volgens Taylor zijn er tegenwoordig 15.470 vierkante Eng.
mijl (= ± 2,59 km2) in cultuur. Deze cultuurgrond strekt zich
uit in die gedeelten van Australi ti , waar meer dan 250 mm
regen valt.

Fig. 38. Ontwikkelingsmogelijkheden voor den landbouw. (Naar Gei s l e r.)
1 : Voor landbouw en veeteelt geschikt. 2 Voor koren (behalve tarwe), ooft
en boonen geschikt. 3 : Slechts hier en daar is landbouw mogelijk. 4 Geschikt
voor tropische plantagebouw. 5 Hier zijn voor tropische plantages slechts
de riviervlakten geschikt. 6 : Voor landbouw geheel ongeschikt.
:

:

:

Hij schat het gebied, dat in cultuur gebracht kan worden, op
1.253.500 km2, Geisler op 850.000 km2. De gemiddelde opbrengst
per ha is ongeveer I van die bij ons.
-
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Over 't geheel zijn de oppervlakten, welke voor de producten
in gebruik genomen zijn, steeds toegenomen. De geproduceerde
hoeveelheden in de v 2rschillende jaren zijn aan groote schommelingen onderhevig tengevolge van de droge perioden.

.

Fig. 39. Verspreiding— der schapen. Elke punt stelt 10.000 schapen voor.
De doorgetrokken lijn is de 10 inch isohyete (neerslag); de streepjeslijn de 75°
Fahrenheit-isotherm.

Rekent men met gemiddelden van een bepaald aantal jaren,
dan blijkt ook hierin vooruitgang te bespeuren te zijn.
Minder gunstig staat het met de veeteelt, vooral omdat deze
uitgeoefend wordt in streken, waar men al heel weinig er op aan
kan, dat daar de gemiddelde hoeveelheid neerslag valt. Na een
droge periode liggen vele dieren dood bij de drenkplaatsen. Die
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er het leven niet bij ingeschoten hebben, zijn na de droge periode
meest spoedig weer fleurig. De verzorging van het vee, vooral
wat het drinkwater betreft, laat meest nog veel to wenschen
over. Waar artesische putten zijn, kent men deze zorg niet,
maar daar heerscht vaak gebrek aan veevoer.

Fig. 40. Geschiktheid van de verschilfende gebieden voor schapenhouderij
(Naar W. Geis 1 e r, Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft Hamburg.
Bd. 39.). 1. Zeer goed weideland. 2. Goed weideland. 3. Toereikend voor
schapenhouderij. 4. Schapenhouderij in geringe mate mogelijk. 5. In het
N. en 0. door het klimaat, in Centraal-Australie door de bodemgesteldheid
en de dingo, nauwelijks mogelijk.

De voornaamste schapengebieden in het Oosten zijn : de
Riverina in N.Z. Wales, Longreach in Queensland, Ballarat in
Victoria, Mt. Gambier in Zuid-Australie. Hier komen gemiddeld
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35 schapen per km2 voor. In het gebied van de zoutstruiken daalt
dit aantal tot 1 schaap per 8 ha.
In Victoria gebruikt men daartoe afgerichte gelten als schaapherders bij de losplaatsen aan de spoorwegen.

Fig. 41. Verspreiding van de runderen.
Elke punt stelt 1000 runderen voor. Tevens zijn aangegeven de 5 1, 101 en
de 201 isohyete. Runderen komen 't meest in de vochtigere gebieden voor.

Het groote voordeel is, dat verwonding tijdens het transport
veel minder voorkomt dan vroeger. Dit was meerendeels het
gevolg van noodelooze ruwheid en hardhandigheid.
Het aantal schapen bedraagt bijna 106 millioen, waarvan in
Victoria 161- millioen.
Volgens G e i s le r zou het weinig moeite kosten, het aantal
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schapen, dat gehouden kan worden, met 211 millioen to vermeerderen.
Ook de runderteelt is nog niet over de eerste stadien van ontwikkeling heen. Melkkoeien vindt men alleen in de vochtige
subtropen en in het Zuiden, dus aan de Oostkust, in Zuid-Victoria,

Fig. 42. Geschiktheid van de verschillende gebieden voor runderteelt.
(Naar G e i s l e r. Mitt. d. Geographischen Gesellschaft Hamburg Bd. 39.)
1. Geschikt voor melkkoeien. 2. Goed weideland. 3. Toereikend voor
runderhouderij. 4. Runderhouderij in geringe mate mogelijk. 5. ongeschikt.

deelen van Zuid-Australie en in het kustgebied van het Zwanenland. In enkele streken wordt gras gezaaid, echter slechts op een
oppervlakte van 4.000 km2. Overigens zijn het „natuurlijke" weiden.
In het binnenland en in het N. houdt men de koeien alleen
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om het vleesch en de huiden. Men vindt deze o.a. aan de Zuidkust
van de Golf van Carpentaria ; het voornaamste gebied ligt ten Z.
van de drie noordelijke schiereilanden, o.a. bij de Victoria- en de
Fitzroy River. Men heeft berekend, dat op de savannen wel
5i millioen runderen kunnen weiden.
Maar ook in het Mulgaland in het W. en in het Centrale Bergland is nog plaats.
De varkensteelt is van zeer geringe beteekenis.
Paarden, meest als rijdier gebruikt, worden minder noodig
door het meer gebruik maken van auto's en tractors.
Oogsten.
{1 acre = 0,405 ha; 1 bushel = 36,35 1; 1 ton = 1016 kg;
1 gallon = 4,54 1; 1 lbs = ± 0,45 kg.}
1927-28.

1929-30.

opp. in 1000 opbr. in 1000 opp. in 1000 opbr. in 1000
acres.
bushel.
acres.
bushel.

Tarwe
Gerst
Haver
Mais
Suikerriet
Aardappelen
Hooi
Wijn

14.812
322
1.122
401
291
163
2.632
48

159.725
4.960
12.084
11.393
3.764
470
1.859
17.303 g.

14.977
451
1.516
298
307
124
2.659
115

126.885
7.589
14.424
7.946
3.755
342
2.725
16.000 g.

Nog enkele opmerkingen over de veehouderij.
Droge perioden kwamen voor in 1868, 1877, 1883 84, 1892,
1893, 1895, 1901 02, 1912, 1914 15, 1918, 1919, 1922 23,
1925 26, 1927-28.
Het jaar met het maximaal aantal schapen was 1891.
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In 1929 bedroeg het aantal dieren per hoofd van de bevolking
0,29 paarden; 1,75 runderen, 16,3 schapen, 0,16 varkens. Per
vierkante mij 1 waren deze getallen resp. 0, 62, 3, 77, 35,15; 0,34-.
Van het vleesch van runderen werd in Australie 81 % geconsumeerd; de overige 19 % werd in 1929-30 uitgevoerd in bussen
of bevroren en wel 't meest naar Groot-Brittannie (+ 50 %).
In genoemd jaar was de invoer van levend rundvee grooter dan
de uitvoer ervan.
Voor-Indi e , U.S.S.R., U.S.A., Argentini e , Brazilie, Duitschland, China en Frankrijk hadden meer runderen dan Australie
(in 1929 11.2 millioen).
Wat het aantal schapen betreft, stond alleen de U.S.S.R.
(147 m.) boven Australie (106 m.).
Veel schapen- en lamsvleesch werd uitgevoerd, meest naar
Groot Brittannie (88 %).
Van de wol wordt slechts 6 % in Australie zelf verwerkt.
Australie leverde in 1930 bijna 938 m. lbs. van de 3.748 m. lbs.
van de totale wereldproductie. De prijzen per lbs bedroegen in
1930—'31 ongeveer de helft van die in 1928—'29.
Natuurlijk was de uitvoer van huiden en vellen van beteekenis.
Van de 11,2 m. runderen waren in 1929 2,5 m. melkkoeien.
De boterproductie nam tuschen 1926-27 en 1929-30 toe;
de kaasproductie iets af.
Voor den boterinvoer in het Vereenigde Koninkrijk was
Australie no. 3 (na Denemarken en N. Zeeland; Nederland was
no. 9) in 1929. Voor den invoer van kaas had Australie weinig
beteekenis, wel N. Zeeland en Canada. Zoo ook voor ham en
bacon.
Nog enkele gegevens omtrent den landbouw.
Tusschen 1860 en 1930 nam de oppervlakte van den bodem,
die voor landbouw in gebruik was, toe van bijna 1,2 m. acres tot
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bijna 29 m. acres. Deze geregelde toeneming werd slechts onderbroken door de oorlogsperiade (gedeeltelijk ook een droge periode)
van 1915 tot 1918-'19. Per 1000 inwoners zijn thans (1929-'30)
3.419 acres voor landbouw in gebruik. Van de geheele oppervlakte van Australië is dat slechts 1,15% (van N.Z. Wales
2,78; van Victoria 9,9; van Queensland 0,24; van Z. Australië
2,04; van West-Australië 0,73, van Tasmanië 1,58 %). De oppervlakte met tarwe beteeld, nam tusschen 1925-'26 en 1930-'31
toe van 10,2 m. acres tot 18,2 m. acres; de productie van 115 m.
tot 213 m. busheL De opbrengst per acre bedroeg de laatste 10
jaren gemiddeld 11,99 bushel per acre. In 1929 8,48 in Australië;
in Nederland 48,62; in Canada 11,89; in U.S.A. 13,23; in de
Zuid-Mrikaansche Unie 11,00; in Nieuw-Zeeland 30,23; in
Argentinië 10,11).
Wat de productie betreft, kwam Australië in 1929 na U.S.A.,
de U.S.S.R, Canada, Voor-Indië, Frankrijk en Italië.
De prijs van de tarwe daalde van 1929-'30 tot 1930-'31 tot
op de helft. Zoowel tarwe als meel werden veel uitgevoerd, het
meest naar Groot-Brittannië, Italië en Japan.
Maïs bereikte in 1927-'28 haar toppunt. In droge jaren
daarentegen moet ingevoerd worden o.a. van Java.
In het Murrumbidgee-irrigatiegebied wordt veel rijst verbouwd. Suikerriet zoo goed als alleen in Queensland : de productie
in 1929-'30 bedroeg 538.084 ton, die van suiker van suikerbieten
3.472 ton. Er werd in dat jaar slechts 12 ton ingevoerd, echter
181.745 ton uitgevoerd.
De import van vruchten bedroeg in waarde f 93.110, de uitvoer
echter f 1,862.603, d.i. bijna 2 X zooveel als het jaar te voren
(1928-'29).
De oppervlakte van de bevloeide velden nam tusschen 1919
en 1930 van 420.669 acres toe tot 770.818 acres. Hiervan lagen
566.577 acres in Victoria, 126.321 acres in N.Z. Wales.
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Het aantal putten bedroeg in 1930 6.313, met een maximum
diepte van 6000 voet. (1 voet = 0,305 m.). De maximumtemperatuur bedroeg 212° F., de minimumtemperatuur 73° F.
De invoer van kunstmeststoffen werd in de periode 1925 tot
1930 naar de waarde bijna 12 X zoo groot.
§ 4. Bosch. Met de uitroeiing van het weinige bosch, dat er was, is
de farmer voortgegaan, terwijl van verzorging van het nog bestaande
bosch en van nieuwe aanplantingen zoo goed als Been sprake is.
Verschillende harde houtsoorten van eucalypten, vooral in het
Z.W. (jarra en karri), en zachte in Queensland en het Noorden
van N.Z. Wales zijn van beteekenis.
In de parlementen blijkt, dat de menschen voor het bosch
weinig of niets gevoelen. Voorstellen, om tot een rationeele
boschbouw to komen, worden meest afgestemd. Dit is ook het
geval op Tasmani e .
Het armst aan bosch is West-Australie; dit is ook het eenige
land, waar thans iets aan boschcultuur wordt gedaan.
Verder zijn in de dalen van het Mt. Lofty- geberfite verschillende
naaldhoutsoorten van het noordelijk halfrond aangeplant; deze
aanplantingen zijn met goed succes bekroond : zoowel de plantaardige als de dierlijke parasieten ontbreken hier.
Van Australie is 1,29 % met bosch bedekt (Victoria 9,78,
Tasmanie 8,94, N.Z. Wales 4,04, Queensland 1,40, West-Australie 0,48 ; Z. Australie 0,21 %; (de U.S.S.R. 37,81 %, Canada
26,78 ; Zweden 57,35 ; Groot-Brittannie 3,90 %).

§ 5. Mineralen. Hoewel Aüstralie door het goud beter bekend is
geworden, is de tegenwoordige productie gering en heeft die
van steenkolen een veel grootere beteekenis gekregen. De opbrengst
van alle minerale producten is in de laatste 30 jaar ongeveer gelijk
gebleven (die van de agrarische producten daarentegen is sterk
gestegen).
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In het 0. komen ertsen voor van Queensland tot in Victoria
en Tasmanie, in het W. zijn ze exploiteerbaar op het plateau,
voor zoover dit niet met duinzand bedekt is. Verder zijn er
in het middengedeelte, zoowel in Arnhemsland als in het Mac

Fig. 43. Mijnbouw in Australie. (Naar Geisler.)
1. De bergbouwgebieden; 2. Bodemschatten tot nog toe onbekend; 3. jonge
deklagen; 4. door duinzand bedekt. g = goud; k = koper; s = steenkolen;
o = opaal; z = zilver; t = tin; br = bruinkolen.

Donnellgebied, ertsen, vooral goud, gevonden. De metalen komen
meest in betrekkelijk kleine gebieden verstrooid voor. Een groote
moeilijkheid levert ook het transport. In 't algemeen leveren de
goudvelden met uitzondering van Kalgoorlie—Boulder weinig
meer, zoodat de opbrengst van Australie thans slechts + 3 '3/0
van die der geheele aarde bedraagt.
MULDER, Austr alis.

11
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Behalve Kalgoorlie - Boulder levert Noord-Coolgardie nog wat.
De opbrengst van Pilbara is zeer achteruit gegaan. De prospectors, nog slechts ± 250 ' in aantal, leiden een moeilijk en
kommervol bestaan; ze zoeken meestal de oude puinmassa's van
de vroegere goudmijnen na.

r

++

ifi f

Fig. 44. Het voorkomen van goud in het Leonora goudveld. (Geological
Survey of Western Australia.) Zuiver goud komt voor in de riffen van de groensteenschiefer. Dit gesteente ligt tusschen het graniet en het dioriet. Alluviaal
goud vindt men in de nabijheid der riffen in het alluvium.

Soms wordt weer een „rush" veroorzaakt door het vinden van
een kwartsader, die goud bevat, zooals bij Barrow Creek in
Centraal-Australie. In het vroeger zoo beroemde Bendigo zijn
van de 100 schachten nog slechts 6 in exploitatie. Charters Towers
is een doode stad en tracht door de houtindustrie te ontwikkelen
weer wat leven te krijgen. In West-Australie is zoo'n verandering in de middelen van bestaan onmogelijk en zijn de meeste
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beteekenis to worden. Tot heden worden alleen de velden in
Z. Australie geexploiteerd : daar liggen ze 't gunstigst bij Iron
Knob, aan den voet van het Gawler Gebergte, en Iron Monarch
beide gebieden leveren ijzererts met een gehalte van ± 65 %. Het
erts gaat naar de kolen van Newcastle, waar een groot hoogovenbedrijf en staalwerk in werking zijn.
Zoowel Queensland als W. Australie (aan de kust van het
Kimberley District) bevatten zeer veel ijzererts, dat echter niet
ontgonnen wordt.
De geheele minerale productie leverde in 1929 voor een waarde
van bijna £ 18 millioen, waarvan aan kolen £ 8,5 m., aan lood en
zilver ruim £ 3 m., aan goud £ 1,8 m.
In 1925 bedroeg de geheele productie ruim £ 241 millioen.
Voor N.Z. Wales was in 1929 de waarde meer dan £ 6 millioen
minder dan in 1925. Voor Victoria was door de bruinkolen
de waarde gestegen.
De goudproductie bedroeg in 1851 tot 1860 ruim £ 105 m.,
per jaar dus ruim £ 10 m., in 1929 slechts £ 1,8 m. Ook de
jaren 1901-1910 waren door een sterke opleving gekenmerkt.
Tusschen 1920 en 1929 leverde West-Australie 75,3 % van de
geheele productie van Australie; Victoria 11,4 %, - Queensland
8,6 °A.
Van de wereldproductie leverde Australie in 1929 slechts
2,2 %. Meer leverden : de Unie van Z. Afrika (no. 1), U.S.A.,
Canada, Mexico en Rusland.
Ook de zilver- en loodproductie nam tusschen 1925 en 1929
.af van bijna £ 6 m. tot £ 3,3 m.
Voor de koperproductie was A. no 14, voor tin no. 8, voor zink
no. 4, voor ijzer no. 19.
De productie aan kolen liep van 11,4 m. ton in 1925 terug tot
7,6 m. ton in 1929 ; de consumptie van 12,5 m. ton tot 11,6 m. ton.
Invoer had meest plaats uit Groot-Brittanni e .
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§ 6. Industrie.
Ondanks de aanwezigheid van voldoende grondstoffen voor
wol- en lederindustrie wordt haar ontwikkeling zeer bemoeilijkt :
door het geringe afzetgebied, door de hooge loonen, tengevolge
waarvan men, ondanks de hooge invoerrechten, met buitenlandsche producten moeilijk kan concurreeren.
In de zelfde omstandigheid verkeert de ijzerindustrie. Hierbij
doet zich ook het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten
gevoelen.
Om de eigen industrie te bevorderen (een echt nationalistisch
beginsel), heeft men zelfs Engelsche firma's weten te bewegen,
filiaalfabrieken in Australië op te richten, zoodat ze de invoerrechten konden ontgaan. Alleen door deze kunstmatige bescherming zijn er papier-, lucifers-, katoen- en zijdeindustrieën
gevestigd.
De ijzerfabrieken leveren o.a. landbouwmachines en voorwerpen voor huishoudelijk gebruik.
Eveneens heeft zich een houtindustrie gevestigd, welke meubels
en wagens fabriceert.
Alleen in de primaire industrieën, welke met de agrarische
bedrijven in verband staan, is men in staat, te kunnen exporteeren,
al wordt dit vaak alleen met regeeringssteun bereikt. Ze betreffen
in de eerste plaats die van boter en kaas, verder fruitconserven,
bier, wijn.
Hoe weinig Australië als industrieland ontwikkeld is, blijkt
hieruit, dat in 1925 nog niet i millioen menschen in fabrieken
werkten.
Het gemiddelde aantal arbeiders, dat in fabrieken werkt,
bedraagt 21 per inrichting.
Het aantal bedrijven, elk met meer dan 100 arbeiders, bedraagt
slechts 700.
In de bekleedings- en in de textielindustrie werkten ruim
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100.000 arbeiders ; dan volgde de metaal- en de machineindustrie
met ruim 90.000, daarna die van voedingsmiddelen en die van
hout en papier.
De industrie zetelt in de eerste plaats in de steden in het Z.O.
(Melbourne, Sydney, Newcastle, Adelaide). Wat de primaire
industrie betreft, deze zetelt ook wel in kleinere steden als Bendigo, Ballarat, Geelong en in plaatsen aan de Oostkust (o. a. de
suikerindustrie). In West-Australie heeft zelfs Perth nog weinig
nijverheid.
§ 7. Sociale arbeidswetten.
Door den staat zijn minimum-loonen vastgesteld en is bepaald,
dat in de meeste bedrijven niet meer dan 44 uur gewerkt mag
worden. Het arbeidstempo, dat de trade-unions aanbevelen, is :
Go slow ; hoe minder ieder verricht, des to meer arbeiders vinden
werk.
Het loon van den geschoolden arbeider is slechts weinig
hooger dan dat van den ongeschoolden.
Tot de wettelijke invoering van den 8- urigen arbeidsdag werden
in Victoria reeds in 1869 pogingen gedaan.
Regelingen omtrent den arbeid van jeugdige personen, van
vrouwen, van het aantal overuren, van de loonen daarvoor, zijn
in alle staten getroffen. Zoo ook wat betreft de bescherming tegen
gevaren, het onderwerpen van geschillen tusschen arbeidnemers
en arbeidgevers aan scheidsgerechten, enz. Dit laatste heeft
echter niet verhinderd dat tallooze wilde stakingen voorkomen,
terwijl de slechte conjunctuur het aantal werkloozen tot groote
hoogte heeft doer ctijgen.
Ten slotte zij v rmeld, dat ook arbeidsverzekeringen en
ouderdomsrenten hier in het stelsel van sociale voorzorgen opgenomen zijn.
:
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Nog enkele gegevens. In het statistiekjaar 1929—'30 waren
er 22.700 bedrijven en fabrieken; het aantal kleeren- en textielfabrieken was het grootst.
In 674 fabrieken werkten meer dan 100 arbeiders ; in 7012
bedrijven minder dan 4 arbeiders. Het geheele aantal fabrieksarbeiders bedroeg 419.194 d. i. ruim 30.000 minder dan in 1928
'29. Op de 10.000 inwoners was het aantal fabrieksarbeiders 654.
Het aantal vrouwelijke arbeiders bedroeg 110,959, dat der
mannelijke 308.235.
Kinderen (onder de 16 jaar) werkten er 19.900, welk aantal
voortdurend afneemt.
In 1930 hadden 183 werkstakingen, waardoor in 't geheel
54.222 werkdagen verloren gingen, plaats.
Het % werkloozen bedroeg in 1926 7,1, in 1930 19,3.
In de 8 kwartalen van 1929 en 1930 was het respectievelijk :
9,3; 10,0; 12,1; 13,1; 14,6; 18,5; 20,5; 23,4.
Het aantal vereenigingen van arbeiders (trade-unions), bedroeg
in 1930 362, met 780 afdeelingen, teilende 855.757 leden.
§ 8. Het verkeer.
De groote moeilijkheden, die de woestijnen aan het verkeer
in den weg leggen, zijn oorzaak, dat het verkeer tusschen de
gebieden onderling veel over zee geschiedt.
Het snelverkeer is door de luchtvaart zeer vooruitgegaan.
Regelmatig zijn in bedrijf lijnen langs de West-, Zuid- en Oostkusten, terwijl ook een enkele lijn het binnenland ingaat, o.a.
naar Cloncurry.
De behoefte aan snel berichtenverkeer uitte zich in den aanleg
van de overlandtelegraaf van Adelaide naar Port Darwin (1870
'72), waardoor de stations in het binnenland tevens met de
bewoonde wereld in verbinding kwamen.
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Vooral in den wereldoorlog is ook de radio van beteekenis
geworden. Er zijn in Australia 23 zendstations (in Oceanid 27!).
Telegraafkabels, o. a. twee uit Port Darwin, brengen de verbinding met de Oude- en de Nieuwe Wereld tot stand.
Voor het personen- en het goederenvervoer is buitengewoon
veel gedaan ; echter deed elke staat dit voor zich zelf en op eigen
manier ; het middelpunt van elk spoorwegnet werd natuurlijk de
hoofdstad, van waar uit de lijnen naar de omgeving werden
aangelegd, terwijl de noodzakelijkheid om deze onderling te
verbinden, eerst later werd gevoeld. Toen was het echter te laat,
daar ieder een bepaalde spoorwijdte had gekozen. Ook de belangen
van de kustvaart en tevens die van de havenarbeiders deden zich
herhaaldelijk gelden; buitendien was de zeeweg goedkooper.
Vandaar, dat men eerst laat tot onderlinge verbinding der netten
besloot.
Elke plaats heeft thans zijn verbinding gekregen, al bestaat
die dan ook slechts uit een kameel- of paardenpost om de 40 dagen.
Waar het kan, rijden postauto's. Vandaar, dat het aantal personen in dienst van het verkeerswezen, zoo groot is ; het bedraagt
9 % van de totale bevolking. Het verkeer op de rivieren heeft
weinig te beteekenen. De rivieren aan de Oostkust, de eenige,
die voortdurend water hebben, hebben te veel verval en komen
dus bijna niet in aanmerking. Van de Murray Darling is voor
het binnenverkeer alleen het gedeelte van de mond tot Albury
(waar de Murray uit het bergland komt) en de Darling op tot
Bourke van eenig gewicht. Soms is het mogelijk, dat wol van
Wagga Wagga via de Murrumbidgee kan vervoerd worden.
Vele maanden van het jaar is echter de scheepvaart onmogelijk;
zelfs zijn er jaren, dat de Darling niet bevaren kan worden. De
kranen en andere werktuigen worden zelfs niet onderhouden,
zoodat alles per spoor vervoerd moet worden.
Voor het personenverkeer hebben de rivieren geen beteekenis.
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Dat in een land als Australia de auto een belangrijke plaats
onder de verkeersmiddelen inneemt, behoeft geen betoog : niet
de meer moderne lage, maar juist de ouderwetsche, hooggebouwde auto maakt het mogelijk, zelfs de steenachtige plateaus
en de scrublandschappen door te komen. In het spinifex-landschap maakt men ook gebruik van dromedarissen ; in het N. van
paarden, die in de eerstgenoemde landschappen niet kunnen
vooruitkomen. De dromedaris is daar tevens lastdier.
Kameelkaravanen brengen op de eenzame stations alles, wat
men er noodig heeft : er is immers alleen vleesch voorhanden.
Hoewel de auto in het binnenland meer en meer gebruikt wordt,
zijn de duinlandschappen nog steeds alleen met kameelen door
te trekken.
In het binnenland ontbreken wegen en bruggen. Na een regenbui staat het verkeer er dan ook stil.
In het savannenland, waar de regentijd 4 tot 5 maanden aanhoudt, doet zich deze verkeersstagnatie al zeer onaangenaam
gevoelen.
In de randlandschappen daarentegen zijn goede straatwegen.
Een groote snelverkeersweg, de Princess High Way, zal om het
geheele vasteland loopen. Er zijn twee gedeelten van klaar : van
Cairns in Queensland tot Adelaide en een stuk in het Zwanenland.
Spoorwegen. Onderhandelingen tusschen de staten onderling
betreffende de te kiezen spoorwijdte hadden alleen tusschen
N.Z. Wales en Victoria plaats, echter met een negatief resultaat.
Tijdens den wereldoorlog kwam de Transaustralische spoorweg
tot stand door den aanleg van het gedeelte van Kalgoorlie tot
Port Augusta.
Hoewel men overal tot normaal spoor wil overgaan, heeft
de crisis verhinderd, dit plan, dat zeer veel zal kosten, tot uitvoering te brengen.
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De spoorwegen werden aangelegd, om het gebied om de stad
to ontsluiten, in tegenstelling met in Amerika, waar vele lijnen,
vooral de Pacificlijnen, in de eerste plaats het doorgangsverkeer

dienen.

Fig. 45. De met stipjes aangegeven gebieden liggen meer dan 20 Eng.
mijlen (= 1,8 km) van een spoorweg verwijderd.
Duidelijk komt uit : 1. de O.-W. transcontinentale spoorlijn; 2. het niet
voltooide traject van den N.Z. transcontinentalen spoorweg; 3. de Cloncurrylijn in Queensland naar het Barkly tafelland; 4. de nieuwe Westaustralische
lijnen in het tarwe-gebied.

De aanleg van een tweede transcontinentale lijn, nu van N.
naar Z., van Port Darwin naar Adelaide, is niet voltooid. Wel is
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klaar gekomen het gedeelte Oodnadatta—Alice Springs (Stuart),
welke lijn aangelegd is in een gebied, dat een oppervlakte heeft
van tweemaal Duitschland, echter slechts 400 bewoners telt.
Veel economischer zou het geweest zijn, een ander plan uit to
voeren, nam. van de oostkant van Noord-Australie naar Charleville, waardoor vele z.g. Stichbahnen in Queensland verbonden
zouden zijn geworden, terwijl tevens een gebied ontsloten werd,
dat zieh zeer zou kunnen ontwikkelen.
Per duizend inwoners heeft Australie het grootst aantal km
spoorwegen der aarde.
Alleen tusschen de hoofdsteden rijden expresstreinen (met
overstappen op de grens). De meeste lijnen (die voor het grootste
gedeelte door den staat geexploiteerd worden) leveren groote
tekorten en ondervinden in steeds sterkere mate de concurrentie
van de auto. Vooral in Zuid-Australie is de toestand wat de
spoorwegen betreft, hopeloos geworden.
.11111111•1111111111.

Lengte der
spoorwegen.

{

Queensland
N. Z. Wales
W. Australi e
Victoria
Z. Australi e
Tasmani e
Noord. Territorium

11.373
9.100
7.837
7.215
5.614
1.405
320

Groot Brittanni e
Duitschland

39.262
5 8.15 6

Lengte
per
100 km2.

per 10.000
inwoners.

0,7
1,1
0,3
3,2
0,6
2,1
0,02

133,0
40,1
212,8
43.2
103,4
66,3
800,0

16,1
12,3

8,7
9,21
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De totale lengte der spoorwegen in Australie op 30 Juni 1930
was 44.219 km.
Het aantal telefoontoestellen bedroeg in 1929—'30 520.169.
De telefoonlijnen hadden een lengte van 517.707 km en er werden
ruim 420.000.000 gesprekken gevoerd.
Het zeeverkeer is van buitengewone beteekenis. Het is geconcentreerd in eenige havens, natuurlijk grootendeels de hoofdsteden, waarin ook de industrie is gevestigd.
Naast de hoofdsteden hebben alleen Newcastle en in veel
mindere mate Townsville beteekenis.
De outillage der havens laat meest nog heel wat te wenschen
over : doel is immers, zooveel mogelijk havenarbeiders te werk
te stellen.
Het inkomende scheepsverkeer bedroeg in 1929 (in millioenen
ton) : te Sydney 8,9; Melbourne 7,0; Newcastle 2,7; Adelaide
4,7; Brisbane 3,6; Freemantle 3,8; Townsville 1,0; Hobart 0,9;
(Londen 28,9; Liverpool-Birkenhead 17,2; Manchester 4,2).
In 1927—'28 verkeerden in Australische havens 1.577 schepen
met een inhoud van 5.419.045 ton; in 1929—'30 1.522 schepen
met 5.444.456 ton. De eigen vloot bestond in 1930 uit 2.386
schepen met 377.384 ton inhoud.
De Commonwealth-line onderhoudt verbindingen met de
andere continenten.
Europeesche mailbooten, die naar Australie gaan, maken
meest gebruik van het Suez-Kanaal; de post naar Nieuw-Zeeland
gaat 't snelst via de Vereenigde Staten.
Vrachtschepen volgen naar (en van) Europa veelal de route
via Kaap de Goede Hoop.
Het zeeverkeer tusschen Australie, Tasmanie en NieuwZeeland is druk.
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§ 9. Handel.
De eigenlijke binnenhandel is zeer beperkt. Van een z.g.
verkeersspanning is op het continent weinig te merken : de handel
betreft alleen wat tropisch ooft en suiker.
Het goederenverkeer naar de hoofdsteden is groot ; van de
stad naar binnen zeer gering.
De buitenlandsche handel beheerscht het geheele economische
leven. En toch houden in- en uitvoer elkaar ongeveer in evenwicht : zelfs was in 1925 de handelsbalans negatief. Hoe geheel
anders zou het zijn, als men de primaire industrie meer steunde
en niet met alle geweld de andere industrieen wilde vooruitbrengen.
Zoowel de invoer als de uitvoer zijn in de verschillende jaren
aan buitengewoon groote schommelingen onderhevig ; dit is
slechts gedeeltelijk een gevolg van de droge jaren, overigens
hebben deze een politieken en socialen oorsprong. Uitgevoerd
worden : wol, tarwe, huiden, vleesch, boter, meel, zilver en lood,
goud, verder talk, hout, steenkolen, koper.
Ingevoerd worden : textielstoffen, machines, chemicalien,
boeken.
De meeste handel wordt nog gedreven met het moederland :
van den invoer in 1924—'25 kwamen 44 % uit Engeland, 13,7 %
uit de overige deelen van het Britsche Wereldrijk.
Duitschland begint weer meer in te voeren en staat met Frankrijk thans op een lijn.
Van den uitvoer ging 42,6 % naar Engeland en 10,4 % naar
de overige gebieden van het Empire.
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De handel met de overige gebieden blijkt uit onderstaande
tabel.

Handelslanden.
Invoer in 1000 E.

Groot Brittanni e
U.S.A.
Frankrijk
Japan
Duitschland
Belgie
Britsch Indie
Ned. Indie
N. Zeeland
Itali e
Canada
Maleische St. en
Singapore
Z. Afr. Unie
Br. Zuidzee eil.
Egypte
Gezamenlijke buitenlandsche handel
Idem 1930 '31
-

Uitvoer in 1000 E.

1927-'28

1929-'30

1927-'28

1929 -'30

63.098
35.006
3.877
4.283
4.621
937
5.559
5.703
3.306
1.362
3.278

54.255
30.316
3.071
4.182
4.342
985
5.021
6.283
1.677
1.351
2.125

54.280
8.954
15.167
12.571
12.027
9.321
2.589
1.946
3.855
5.138
857

66.306
5.234
10.135
6.555
6.247
5.536
5.452
2.123
3.874
2.761
744

1.804
658
1.749
17

813
303
1.504
54

2.031
2.847
1.456
3.047

1.399
1.050
1.287
1.792

-

143.648
131.081

144.780
125.127

Tusschen 1826 en 1830 bedroeg de waarde van den uitvoer
slechts 23 % van die van den invoer. Tussche n 1891 en 1910
was de waarde van den uitvoer hoogstens 1,34 X zoo groot als
die van den invoer. Dit was ook het geval in 1920 tot 1922.
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Daarna bleef de uitvoer kleiner dan de invoer, behalve in de jaren
1924—'25 en 1928—'29. In 1929—'30 daalde ze tot 96,6 % van
den invoer.
De invoer 1929/30 had plaats uit :
Ver. Koninkrijk
Overige deelen Br. W.
Totaal Br. Wereldrijk

en bedroeg v. d. tot. inv.
41,88 %.
12,29 %.
54,17 %.

Uit Niet -Britsche gebieden :
Ver. Staten
Ned. Indie
Duitschland

23,40 %.
4,85 %.
3,35 %.

De export naar :
Ver. Koninkrijk
Overige deelen Br. W.
Totaal Br. Wereldrijk

52,99 %.
12,54 %.
65,53 %.

Naar Niet -Britsche gebieden :
Frankrijk
Japan
Duitschland
Belgie
U.S.A.

8,10 %.
5,24 % •
4,99 %.
4,42 %.
4,18 % •
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Voornaamste handelsartikelen.

Katoenen en linnen
stoffen
Chassis, enz.
Electr. mach., kabels
IJzer en staal
Benzine
Zijden stoffen
Hout
Chemicalien
Rubber en -waren
Zakken
Thee

Papier
Tabak en sigaren
Papierwaren, boeken
Tapijten, linoleum, enz.

Invoer.

Uitvoer.

1927/28 11929/30

1927/2811929/30

66.096 36.597
8.865 7.489 Wol
8.256 (6.795 Tarwe 14.630 10.037
7.127 ( 6.102 Huiden 8.897 6.585
6.906 7.002
6.955 , 5.104 Boter
5.229 4.949
6.087 ) 1.429 Meel
5.963 1-5.500 Vleesch 4.812 6.260
3.969 2.216
5.069 3.988 Suiker
3.516 3.432
4.811 '5.082 Lood
Fruit
4.031
3.721
3.640 2.907
3.473 3.299
3.086 3.130
2.961 2.422
1.388 2.739
2.110

a:
c

N

~
~

>

?"

tl1

o

r

•w1 g 14snV421gClIrl iAl

I

{

!

£

Mann en
{Mannen
Vrouwen
TotaaI
Totaal
s AantaI
Aantal
Geboorten
Ii per mille
miIIe
aantal
Sterfgevallen I aantaI
per mille
mille
s$aantaI
aantal
HuweIijken
Huwelijken
It per mille
miIIe
Landbouw.
{OPP.
acres
$ opp. in
in acres
Tarwe
t opbr.
opbr. in bshl.
{Opp.
acres
S opp. in acres
Haver
Haver
opbr. in bshl.
i opbr.
{s opp.
acres
opp. in acres
Gerst
Gerst
t opbr.
opbr. in bshl.
opp.
acres
opp. in acres
Mais
Mais
opbr.
opbr. in bshl.
IOpp.
in acres
Hooi opp•
in acres
Hooi
opbr.
ton
opbr. in
in ton
\ opp.
acres
opp. in acres
Aardappelen
Aardappelen I opbr. in ton
t opbr. in ton
opp.
acres
opp. in
in acres
Suikerriet
Suikerriet
opbr. in
in ton
ton
i opbr.
opp. in
in acres
{OPP'
acres
Wijndruif
opbr.wijn
wijn in
in
Wijndruif opbr.
gallons
gallons
Totale
waarde agr.
agr. prod.
prod.
Totale waarde

Bevolking

2,382,232
2.382.232
2,191,554
2.191.554
4,573,786
4.573.786
122,193
122.193
27.21
47,869
47.869
10.66
39,482
8.79
8.79

1911.

2,798,727
2.798.727
2,710,346
2.710.346
5,509,073
5.509.073
136,198
136.198
24.95
54,076
54.076
9.91
46,869
46.869
8.59
8.59

1921.

3,304,091
3.304.09
3,171,941
3.171.94
6,476,032
6.476.03
2
128,399
'9
128.39
19.93
3
19.9
55,331
55.33
8.59
8.5
9
43,255
43.25
6.71
6.7

1930.

1.279.778
1,279,778
11,917,741
11.917.741
225,492
225,492
4.251.630
4,251,630
48.164
48,164
726.158
726,158
142.078
142,078
4.576.635
4,576,635
303.274
303,274
375.871
375,871
67.911
67,911
212,896
212,896
11.576
11,576
176.632
176,632
16.253
16,253

4,975,147
4.975.147
38,774,000
38.774,000

8,542,573
8.542.573
81,890,000
81,890,000

16, 069,112
16.069.11
77,109,000
77,109,00'

2,004,836
2.004.836
1,820,077
1.820.077
3,824,913
3.824.913
102,945
102.945
27.16
46,330
46.330
12.22
27,753
27.753
7.32
7.32

1901.

5,816,087
3,438,000
1,488,000
2.104.000
1.488.000
3.438.000
5.816.087
2,104,000
8,941,000 15,519,000
8.941.000
15.519.000 16,988,000
16.988.000 23,835,000
23.835.000

1,736,617
1.736.617
1,564,368
1.504.368
3,240,985
3.240.985
110,187
110.187
34.47
47,430
47.430
14.84
14.84
23,862
23.862
7.47
7.47

1891.

14,976,564
9,719,042 14.976,56
7,427,834
7.427.834
9.719.042
126,884,622
129,088,806 126.884.62
71,636,347 129.088.806
71.636.347
1,515,871
733,406
616,794
1.515.87
616.794
733.406
14,424,186
12,147,433 14.424.18
9,561,833 12.147,433
9.561.833
451,339
298,910
116,466
451,33
298,910
116.466
7,588,852
6,085,685
2,056,836
7,588,85
6,085.685
2.056,836
297,502
305,186
340,065
297.50
305,186
340.065
7,946,320
7,840,438
8,939,855
7,840,438
7.946,32
8.939.855
2,658,661
2,994,519
2,518,351
2.994,519
2.658.66
2.518,351
2,725,244
3,902,189
2,867,973
2.725,24
3,902.189
2.867.973
123,980
149,144
130,463
123.98
130.463
149.144
342,541
388,091
301,489
342,54
301.489
388.091
222,847
128,356
101,010
222,84
128.356
101.010
3,755,375
2,436,890
1,682,250
3.755,37
1.682.250
2,436.890
115,225
92,414
60,602
115,22
92,414
60.602

1,247,059
1.247.059
1,059,677
1.059.677
2,306,736
2.306.736
80.004
80,004
35.26
33.327
33,327
14.69
17.244
17,244
7.60

1881.

5,115,965
3,335,528
3,002,064
3.002.064
3.335.528
5.115.965
21,443,862
21.443.862 25,675,265
25.675.265 38,561,619
38.561.619
461,430
246,129
194.816
246.129
461.430
194,816
9,789,854
5,726,256
4.795.897
9.789.854
4,795,897
5.726.256
74,511
68,068
75,864
75.864
68.068
74.511
1,519,819
1,178,560
1.353,380
1.178.560
1.519.819
1,353,380
294,849
284,428
284.428
294.849
165,777
165.777
7,034,786
9,261,922
7,034,786
5.726.266
9.261.922
5,726,266
1,688,402
942,166
942,166
1.688,402
768,388
768.388
2,024,608
1,067,255
767,194
767.194
1.067.255
2.024.608
109,685
112,884
112.884
109.685
76,265
76.265
322,524
380,477
380,477
243,216
243.216
322.524
86,950
45,444
19.708
86.950
19,708
45.444
1,367,802
737,573
349,627
349.627
737.573
1.367.802
63,677
48,882
48.882
63.677
1q ,570
14.570

928.918
928,918
771.970
771,970
1.700.888
1,700,888
63.625
63,625
38.00
38,00
22.175
22,175
13.24
13.24
11.623
11,623
6.94

1871.

ALGEMEENE STATISTIEK.
ST ATISTIEK.

Paarden
Varkens

Runderen

„

„

„

„

„

„

,l

„

lbs.

Ingeklaarde schepen aantal
ton

Scheepvaart.

Aantal fabrieken
Aantal arbeiders
Bedrag der loonen
Waarde der productie
Totale waarde

Industrie

Goud
Zilver en lood
Koper
Tin
Zink
Steenkolen
Totale waarde
Hout in 1000 voet

Minerale productie.

Wol
Boter
Kaas
Bacon en ham
Totale waarde in

„

„

„

Aantal Schapen

Veehouderij.

2,748
1,312,642

7,916,627
36,046
830,242
24,020
369
330,510
9,190,330

20,736,000

40,072,955
4,277,228
701,530
586,017
179,000,000

1871.
1891.
1901.
1911.
1921.

1930.

3,284
2,549,364

5,194,390
45,622
714,003
1,145,889
200
637,865
7,820,290

3,778
4,726,307

4,028
6,541,991

4,174
9,984,801

3,674
9,503,018

3,061
10,944,127

14,455
18,023
22,700
311,710
378,540
419,194
27,528,377 68,C50,861 84,717,033
51,259,004 121,674,119 156,364,432
133,022,090 320,331,765 390,912,373

5,281,861 14,017,538 10,551,624
4,018,685
1,981,971
3,736,352
2,248,598
3,022,177
1,539,992
2,243,313
367,373
2,215,431
2,564.278
803,957
810,657
560,502
448,234
1,209,973
418,418
218,053
2,979
4,067
1,415,169
283,455
1,005,409
1,912,353
2,602,733
3,927,360 10,983,757
7,453,576
12,074,106 21,816,772 23,302,878 19,977,384 15,383,595
452,131
604,794
590,495
484,637

65,092,719 106,421,068 72,040,211 96,886,234 86,119, 068 106,977,486
8,010,991 11,112,112
8,491,428 11,828,954 14,441,309 11,202,134
1,088,029
1,584,737
1,620,420
2,278,226
2,438,182
1,845,614
703,188
845,888
931,309
1,110,721
960,385
1,018,324
332,759,00 631,587,000 543,131,661 721,298,288 721,678,346 937,596,816
42,314,585 103,747,295 212,073,745 267,071,340 299,080,545
10,130,945 11,845,153 15,886,712 32,653,003 30,173,020
16,771,886 34,020,629 53,335,092 58,626,469 70,101,981
29,538,000 39,256,000 36,890,000 72,883,000 119,399,000 133,961,000

1881.

ALGEMEENE STATISTIEK.

i

€
€

If

It

11D.

ton

Gentals

„

f

„

ff

29,067,000
12/16/2
27,528,000
12/2/8
56,595,000
24/18/10
37,711,000
11/16/0
36,043,000
11/5/6
73,754,000
23/1/6

1891.

1911.

1921.

1930.

42,434,000 66,967,488 103,066,436 131,081,320
20/8/8
18/14/1
11/3/11
14/18/2
49,696,000 79,482,258 127,846,535 125,127,148
19/10/2
23/41
13/2/2
17/13/10
92,130,000 146,449,746 230,912,971 250,208,468
39/18/10
41/18/2
32112/0
24/6/1

1901.

_

_^

176,635,800 328,369,200 619,259,800 518,018,160 720,364,900 927,833 ; 700 789,229,800
9,459,629 13,173,026 19,940,029 15,237,454 26,071,193 47,977,044 36,596,600 '1
5,876,875 12,156,035 33,088,704 59,968,334 24,234,424
479,954
3,218,792
10;036 ....
535
2,774,643 • 9,641,608 28,644,155
1,938,864
193,732
1,189,762
465,713
359,734
33,363
175,891
96,814
12,988
49,549
4-248_,927.
1,391,529
5,519,881
170,415
589,604
328,423
519,635
1,812,700
4,239,500 34,607,400 101,722,100 127,347,400 107,663,114
1,298,800
7001,540
7,968,078
1,451,168
4,637,362
45,813
206,868
39,383
6,584,614
3,136,810
3,227,236
1,250,938
100,123
873,695
316,878
.. •.
1,441,795
1,935,836
677,745
571,069
914,278
644,149
6,2,9
5924
5,542,102
4,303,159
2,611,244
460,894
566,780
362,965
. -• -,.
1,158,166
790^ 689
1,023,960
731,301
42,586
38,448
118,117
3,483,239 2.6j868:43A
5,703,532 14,315,741 12,045,766
6,445,365
7,184,833
2,697,130
4,470,528
3,212,584
1,932,278
2,250,253
37,891
57,954
670,608
2,345,961
705,358
1,619,145
417,687
598,538
676,515
346,916
1,099,899
900,622
986,957
645,972
134,355
361,081

17,017,000
10/3/3
21,725,000
12/19/6
38,742,000
23/2/9

1881.

De invoer van visscherij-producten bedroeg in 1929/30 £ 1732395; de uitvoer £ 5979. De waarde van den uitvoer van
parels en schildpad bedroeg ruim £ 511000.

Boter
Vellen en huiden
Talk
Vleesch
Hout
Goud
Zilver en lood
Koper
Steenkolen

Bloem en meel

Tarwe

Invoer
„ per hoofd
Export
„ per hoofd
Totale buitenl. handel
per hoofd
Voornaamste uitvoerprod.
{ in lbs.
Wol

Handel.

1871.

ALGEMEENE STATISTIEK.

HOOFDSTUK XIV.

ECONOMISCHE PROBLEMEN.
De werkelijk productieve bevolking, d.i. die, welke de agrarische
producten levert, heeft weinig behoeften en maakt de ontwikkeling van de industrie niet noodzakelijk. Wel heeft ze behoefte
aan spoorwegen, auto's, ijzerdraad, machines voor slachterijen
en het wolbedrijf; allemaal artikelen, die de industrie in een
jong koloniaal land niet in staat is, te leveren.
Tegenover deze productieve bevolking staat die, welke van
het transportbedrijf leeft. Deze woont grootendeels in de steden,
is gemakkelijk te organiseeren, heeft dus een grooten politieken
invloed en stelt hooge eischen aan het leven.
In Australie treft men dus een probleem aan, zooals dit in de
U.S.A. tijdens den strijd tusschen de Zuidelijke en de Noordelijke Staten aanwezig was. Hooge invoerrechten waren oorzaak,
dat de farmer in de Zuidelijke Staten industrieartikelen uit de
Noordelijke moest koopen, en daardoor de fabrieksarbeiders
aldaar werk hadden. Deze politiek leidde in de U.S.A. tot een
sterke groei van de bevolking, terwijl ook het werkkapitaal aanzienlijk werd vergroot.
In Australie daarentegen zien we geen sterke toeneming van
,de bevolking. In Amerika waren de menschen er geheel op
aangewezen, zich zelf te helpen ; in Australië was oorspronkelijk
de convict, vaak partijganger van de Fransche revolutie, niet
gewoon, zich zelf te helpen, maar overal te vragen naar hulp
van den staat : de staat moest voor hem zorgen.
De latere goudzoekers vormden ook al een economisch onzekere
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bevolking, die eigendom beschouwde als een gelukkig toeval.
De geheele agrarische productie dient thans om aan de arbeidersbevolking van enkele steden een goed leven te bezorgen. Deze
arbeidersbevolking denkt er niet aan, achter den ploeg te gaan
of zich in de eenzaamheid van de „station" te begeven. Wel wil
men werken, maar niet te veel en dan ook slechts bepaalde tijden.
De prijzen van de uitgevoerde artikelen worden door de hooge
loonen hooger, maar men denkt er niet aan, dat daardoor de
niet- Australische arbeider, die een veel lager loon geniet, meer
voor zijn benoodigdheden moet betalen. Zoover gaat het solidariteitsgevoel niet. Daarom worden immigranten zooveel mogelijk
geweerd, behalve dan die, welke naar het platteland willen gaan.
De Engelsche regeering heeft zelfs een bedrag van 23 millioen
£ uitgetrokken voor de immigratie naar Australie : een immigratiepremie van gemiddeld 50 per persoon, wanneer deze op het
land werk wil zoeken. Een merkwaardig verschijnsel : Australi e
kan dus een groot kapitaal aan arbeidskrachten krijgen; het moederland betaalt wel.
De loonen worden van staatswege vastgesteld; ze zijn sedert
den wereldoorlog vrij wat meer gestegen dan de index voor het
levensonderhoud. De ondernemer denkt er niet meer aan, in
deze omstandigheden zich zelf te helpen, en vraagt ook hulp
van den staat. Het persoonlijk iniatitief wordt daardoor
gedood.
Verder worden van staatswege uitvoerpremien voor enkele
producten verstrekt, o.a. op boter en wijn, of worden de prijzen
vastgesteld, zooals voor suiker.
Het is een egoistische politick, welke op den duur tot een catastrophe moet leiden. De mijnbouw kon zich niet handhaven, ook
al door de hooge loonen. Zeifs de steenkolenuitvoer vermindert :
in Zuid-Australie zijn de Engelsche steenkolen goedkooper dan
die uit Newcastle in Australie zelf.
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De werkeloosheid neemt ook in Australie toe ; ze bedraagt
thans reeds 12 % van de arbeidende bevolking.
Particulier initiatief wordt zooveel mogelijk tegengewerkt.
Men dacht zelfs een tijdlang aan staatssocialisme. Dit kwam
weer sterk uit op het vakvereenigingscongres te Melbourne in
1932, waar de socialisatiepolitiek van Lang werd aanvaard. Dit
zal zeer waarschijnlijk een breuk in de Labour Party ten gevolge
hebben.
Hoewel A. thans min of meer op weg is naar het financieel
herstel, bestaat er kans, dat het weer in het moeras zal terugzinken.
Het congres wil nam. den strijd aanbinden tegen de loonsverlagingen en een 30 urige werkweek invoeren, verdeeld over 5 dagen
van 6 uur en een loonsverhooging van 25 %.
Het congres roept de Trade Unions op, om op de basis van de
vervanging van het kapitalisme door het sociale eigendomsrecht
en het overboord werpen van het loonsysteem een nieuw tijdperk
in te leiden.
Dat deze motie ook door de Communisten gesteund wordt,
behoeft geen betoog.
Vele tarweproducenten zouden liefst hun bedrijf stil leggen,
als er maar eenige kans was, dat zij hun kapitaal er weer uit konden
krijgen. Zoo gaat het ook met de ooftbouwers.
De productie van de extensief gedreven veehouderij is min of
meer stationair.
De staatssocialisatie leidde tot staatsbedrijven, vooral in
Queensland, waarvan echter verschillende reeds gelikwideerd
zijn.
De schulden van de staten zijn in 9 jaar tijd met 80 % vermeerderd, die van Zuid-Australie zelfs met 116 %. En dat reeds
vöör de eigenlijke wereldcrisis!
Telkens moesten nieuwe leeningen gesloten worden, waarvan
-
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de renten niet konden worden betaald. De Londensche markt
bleek steeds minder genegen, de leeningen te plaatsen.
Het Australische £ daalde zeer sterk. Dat was twee jaar vöör
het Engelsche £ deprecieerde
L u f f t drukt zich aldus uit : de Australische arbeider leeft als
een kleinburgerlijke rentenier en is als het tegentype van den
ondernemer te beschouwen. Het politieke program van de
regeering is compromiteerend voor alle arbeidersbewegingen
der aarde. Elke staatsman tracht er zich dan ook tegen te verzetten, maar ieder mislukt dit.
Staatsschulden.
Van den Bond.

30 Juni 1928
30 Juni 1929
30 Juni 1930

Van de Staten.

372.784.089 ^
377.621.572 ^ .
372.957.362 £.

.

722.018.812 £.
726.406.490 £.
727.639.836 ^ .

HO OFDSTUK XV.

KORTE BESCHRIJVING DER NATUURLIJKE
LANDSCHAPPEN.
§ 1. Men kan met Geis l e r de volgende landschappen onderscheiden :

1. het Centrale Eilandberglandschap, waarvan het kerngebied gevormd wordt door gebergtelandschappen als het Mac
Donnellgebergte en de Musgraveketen. Deze steken, evenals de
kleinere verheffingen, welke alle eilandbergen zijn en die de eilandgebergten omgeven, boven het, door de met spinifex begroeide
en daardoor vastgelegde roode duinen bedekte, benedenniveau
uit. De geringe neerslag, meest minder dan 250 mm is oorzaak,
dat nergens van een gesloten plantendek sprake is. Meest komt
spinifexgras voor, dat op bepaalde plekken afgewisseld wordt
door zoutstruiken en mulga-scrub.
2. Het Westland wordt door het spinifex-duinlandschap
en de zoutstruiken- steppen van de Nullarborvlakte van overig
Australie Bescheiden. Het kernland van dit gebied is het neerslagrijke Zwanenland in het Z.W., welks dichte eucalyptusbosschen naar het O. overgaan in mallee-scrub ; in het N. meer
mulga-scrub bij de westelijke kustrivieren. Het omvat grootendeels het Westaustralische Schild.
3. Het Savannenland, zich uitstrekkende van het Kimberleydistrict tot en met het York Schiereiland en dat gekarakteriseerd
wordt door savannen en savannenbosschen. Hoewel de neerslag
er in de kustlandschappen vaak meer dan 1000 mm bedraagt,
maakt de halfjaarlijksche droge periode de ontwikkeling van een
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zuiver tropische oerwoudvegetatie er onmogelijk. Hoewel er
groote verschillen, wat de geologische gesteldheid en wat de
hoogte betreft, voorkomen, is het toch een eenheid. Het vochtig-

Fig. 46. De Natuurlijke Landschappen van Australia. (Naar G e i s l e r.)
I. Het Centrale Eilandberglandschap. II. Het Westland. III. Het Oostland.
IV. Het Savannenland. V. Het Goyderland.
Met dikke lijnen zijn de grenzen er van aangegeven. Met fijne puntjes de
grenzen van de overgangsgebieden van het Centrale gebied naar de periferie.
Wat wit gelaten is, is het gebied, dat uit een agrarisch oogpunt van weinig
of geen waarde is. De economisch belangrijke deelen zijn gearceerd; de kerngebieden zijn kruiselings gearceerd.
. — . — . — Statengrenzen.
In het Centrale Eilandberglandschap is afzonderlijk omlijnd het gebied
van de Mac Donnell Range, enz., waarin Stuart(s).
--

heete klimaat is oorzaak, dat de Blanken dit gebied niet tot
grootere ontwikkeling hebben kunnen brengen.
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4. Het Goyderland, de zuidelijke randlandschappen van
Midden Australie omvattende. Doordat hier meer neerslag valt
dan in het Centrale Landschap, is de vegetatie er rijker. De
kust is sterk geleed.
Als grens met het midden kan genomen worden de Goyderlijn :
een klimaat- en een vegetatiegrens, waar het lichte eucalyptusbosch ophoudt en het malleescrub begint. Het kernland is het
met eucalypten begroeide, regenrijke Flindersgebergte ten Z. van
de laagte, die van Port Augusta naar Quorn { ten O. van Port
Augusta; van hier gaat de spoorlijn naar Stuart (Centraal A.)}
loopt.
5. Het Oostland bestaat uit verschillende zones. Het kustlandschap is met dichte eucalyptusbosschen begroeid. Daarop
volgt het eigenlijke bergland, dat naar de kust steil afdaalt. Naar
het W. gaat het over in het heuvelland van de Downs, dat gedeeltelijk met dicht, meest echter met dun bosch was bedekt. Ten W.
daarvan liggen de groote vlakten het Groote Artesische Bekken
in Queensland en de Murray Darling vlakte in Nieuw Zuid Wales
en Victoria, met savannen en steppen. Nog verder westwaarts
volgt de binnenste zone, die der Creeks, waar reeds minder dan
250 mm regen valt en dus tot het droge gebied behoort. Het is
echter van het Centrale landschap Bescheiden door de Aranta
Woestijn (ten N. van het Eyre Meer) en het Eyre Meer-Bekken,
zoodat het beter tot het Oostland gerekend kan worden.
§ 2. Het Westland heeft tot vöör 1 20 jaar steeds min of
meer een eigen leven geleid tengevolge van de scherpe scheiding
door de gordel van halfwoestijnen, welke van het Negentig
Mij len strand (ten Z. van Broome aan de Westkust) tot de Groote
Australische Bocht zich uitstrekt. Eerst de aanleg van den transcontinentalen spoorweg over de woeste karstvlakten van de
Nullarbor Plain verloste het uit zijn isolement.
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De mijnbouw heeft West-Australie aan het eind der 19e eeuw
over de moeilijke jaren van de kolonisatie heen geholpen. Het is
thans bezig, over te gaan in een agrarisch land, voor zoover de
natuur dit toelaat.
Tijdens het begin der kolonisatie waren de moeilijkheden
in dit eindelooze land bijzonder groot. Zoodra men het randgebergte overschreden had, kwam men op de groote vlakte van het
Westaustralische Schild, een struiksteppengebied op een puinvlakte, welks puin van de harde korst afkomstig is. Eerst daar,
waar het beneden-niveau met de door pollen spinifex vastgelegde roode duinen is bedekt, begint het Centrale Landschap.
De kernlanden liggen ook hier aan de kust : hoe verder naar
binnen, des te droger wordt het klimaat.
A. De randlandschappen :
I. Het Zwanenland, het achterland van Perth, reikende tot
over de Darlingketen (ten 0. van Perth); oorspronkelijk rijk aan
bosch, een gevolg van de grootere regenhoeveelheid en een
goeden bodem. Daar heeft dan ook een sedentaire agrarische
bevolking zich kunnen vestigen.
Men kan er onderscheiden :
a. Het kustlandschap, een smalle strook fangs het plateau,
die naar het N. breeder wordt. Het noordelijk deel is echter al
weer droop, zoodat dit alleen voor het houden van paarden en
runderen kan dienen, en nog zeer dun bevolkt is. De kust zelf
met kalk- en zandduinen biedt weinig goede ankerplaatsen. In
het N. ontstond Geraldton als haven voor het bergwerkdistrict
in het midden van West-Australi e . Ten Z. van Perth is het gebied
zeer geschikt voor melkkoeien. Als kolen- (van Collie, ten N.W.
van Albany) en houthaven ontwikkelde zich Bunburry, ten N.
van K. Leeuwin ; het is door een spoorweg o. a. met Collie verbonden. Een mooie natuurhaven heeft Albany. Van de allergrootste
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beteekenis is de hoofdplaats Perth met de haven Fremantle
(samen 200.000 inwoners). Zie de plaat.
b. De Darlingketen heeft ten gevolge van de erosie het grootste
gedeelte van zijn laterietkorst verloren. Ze wordt door diepe
kloven, door de Zwanenrivier en haar bijstroomen, o.a. de Helenarivier, er in uitgeschuurd, in stukken verdeeld. In die dalen komen
watervallen voor, waaruit blijkt, dat zelfs in den jongsten tijd
hier vertikale bewegingen (heffingen) hebben plaats gevonden.
De Mundaringstuw in laatstgenoemde rivier voorziet de goudvelden van water. Aan de buitenzijde van de keten worden druiven,
ooft en groenten verbouwd ten behoeve van Perth.
c. Het Jarraland ten O. en Z. O. van de Darlingketen is met
prachtige oerwouden bedekt en reikt tot de Stirlingketen (ten
N. van Albany). De deelen, waar karrihout groeit, zijn voor
ooftbouw geschikt. Thans levert het bosch nog voldoende en
is dit gebied nog dun bevolkt. In het Z. ligt Collie, waar steenkolen
gevonden worden.
d. De spoorweg York (ten O. van Perth) Albany gaat
reeds door het Tarweland, dat oorspronkelijk met licht eucalyptenbosch en met malleescrub bedekt was. Steeds meer wordt dit
gebied in kultuurland herschapen; er ontstaan verschillende landstadjes, op de plaatsen, waar zijtakken van de spoorlijn uitgaan.
Het Tarweland heeft zich reeds tot Southern Cross (ten W.
van Coolgardie), dat vroeger een goudstad was, uitgebreid. Ook
naar het N. heeft deze uitbreiding plaats.
e. De Stirlingketen, W.-0. loopende, is, ondanks de ligging
bij de vochtige Zuidkust, zoo goed als onbegroeid. Hij bestaat
uit kwartsiet, to midden van het graniet en gneis.
II. Het landschap Carnarvon (ten Z. van den Steenbokskeerkring) is een tafelland, dat grootendeels met mulgascrub is bedekt.
Het omvat de benedenloopen van de Murchison, de Gascoyne
en andere rivieren. Er worden schapen gehouden om de wol.

•(aij3_zlsny-T5a,\V •iii_id do li_iatzarj)

R4 ,

Kalgoorlie-Boulder (in 1930 11.000, in 1911 26.000 inwoners).
Het benoodigde water (ook voor de tuinen) wordt door een pijpleiding van
meer dan 300 mijl lengte aangevoerd.
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Of het voor tropische landbouw geschikt is, valt te betwijfelen.
De kust zelf is vaak woestijnachtig.
De Binnenlandschappen :
I. Het Zuidelijk deel van het lateriettafelland is met droge
zoutpannen bedekt. Deze „meren" liggen, als verwijde riviergedeelten, in het benedenste niveau. Het merenplateau, met
malleescrub bedekt, is een buitengewoon eentonig landschap.
Het bestaat uit gneis en graniet, met hier en daar groensteen.
Hier liggen de thans nog belangrijkste goudplaatsen, als Kalgoorlie—Boulder (zie de plaat) maar ook ruine- en „kommer"plaatsen als Coolgardi e . In het Z. wordt ook koper gevonden.
II. Het Noordwesten vertoont een vrij sterk relief. Het plateau
is naar de kust toe door de rivieren in stukken verdeeld en doet
zich voor als een gebergte, dat tot 800 m hoogte gaat.
In het Z.W. ervan ligt het Austin Meer. Het is grootendeels
bedekt met mulgascrub, dat Beter tegen droge perioden kan dan
gras. Toen de bergbouw dan ook hier zoo goed als te gronde
ging, werd dit gebied als weide gebruikt.
III. De overgangslandschappen naar het Centrale landschap.
Hier valt al zeer weinig regen; ze zijn meest met spinifex bedekt.
Slechts hier en daar ligt een eenzaam station zooals Wiluna. Het
Pilbara goudveld (+ 21° Z.Br.) vertoont vrij groote. hoogteverschillen. De halfvervallen mijnstad Marble Bar (+ 120° O.L.)
heeft de reputatie, de heetste stad van Australie te zijn. In de
steenwoestijnen vindt men behalve goud ook koper, tin en asbest,
waardoor in dit gebied ook menschen wonen.
Uitvoerhaven, ook voor wol, wordt o.a. Port Hedland (+ 20°
Z.Br.), te midden van kalkduinen aan een eenzame kust gelegen.
Verder binnenwaarts van de kust komt eenige vegetatie voor
en kunnen schapen gehouden worden.
B.
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§ 3. Het Savannenland in het N. De neerslag valt hier
zoo goed als uitsluitend in den zomer. Naar het Z. gaande, wordt
op : 18 ä 20° Z.Br. de hoeveelheid neerslag te klein, dat zackte
grassen er nog kunnen groeien. Het savannenbosch houdt reeds
eerder op en is alleen karakteristiek voor de kustlandschappen.
Echt tropisch regenwoud komt er door den langen drogen tijd
niet voor, tenzij in de rivierdalen, waar veel pandanen groeien.
Het wordt slechts door enkele duizenden Europeanen bewoond,
grootendeels een gevolg van de White Australia-politiek, zoodat
het meest nog een natuurlandschap is.
A. Tot de Kustlandschappen behooren :
I. de Kimberleyhorst; deze bestaat meest uit horizontaal
liggende zandsteen (Nullagine-serie) omgeven door permocarboon.
Rivieren hebben bij de kust canonachtige dalen geerodeerd. De
steile, bochtenrijke kust met haar groote vochtigheid is voor
Blanken niet geschikt. Met het ontginnen van de rijke ijzerertslagen is nog geen aanvang gemaakt. Slechts hier en daar is een
missiestation gevestigd. Overigens zijn de inboorlingen er beer
en meester.
II. Het land tusschen de Ord- (ten W. van de Oostgrens van
West-Australie) en de Victoria Rivier vormt de overgang naar
Arnhemsland. Het is een heuvelland, dat goed voor weideland
is te gebruiken. Groote maatschappijen exploiteeren het gebied
zeer extensief. Het plaatsje Wyndham bij de mond van de Ordrivier heeft een runderslachterij . De blanke arbeiders houden het
er alleen in den drogen tijd, het seizoen, uit en keeren in den
regentijd naar het Z., meest naar Perth, terug.
III. Arnhemsland wordt door diepe dalen van de romp
van Australie gescheiden. In het natte jaargetijde vormen de
rivieren ware scheidingen en is „Never Never land" van het
overige afgesloten. Thans is een betonnen brug over een der
rivieren gebouwd.
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In het midden ligt het mijnplaatsje Pine Creek, ten N.W. van
Katharine (station), dat echter maar weinig tin en koper levert.
De eenige grootere nederzetting is Darwin met een prachtige
haven. Het heeft echter Been ontwikkeld achterland : het is
slechts een kabelstation, vanwaar de overlandlijn naar Adelaide
uitgaat.
IV. De Zuidkust van de Carpentaria Golf : meest boomsavannen, die een goed weidegebied zijn voor runderen. De grootste
rivier is er de Flindersrivier. De golf zelf is in het Z. zeer ondiep,
zoodat de scheepvaart er moeilijk is. De bevolkingsdichtheid is
zeer gering.
V. Het Kaap York-Schiereiland behoort, op het gedeelte van
de Oostkust van Cooktown zuidwaarts na, eveneens tot het
savannengebied. Behalve de enkele runderstations is zoo goed als
het geheele schiereiland nog natuurlandschap en „bewoond"
door inboorlingen. In het uiterste Noorden ligt op Thursday
Eiland een nederzetting van parelvisschers. Ook wordt er veel
tripang gevangen, vooral in de wateren van het Groote Barriere Rif.
In het Z. ligt een mijngebied om Croydon.
B. De Binnenlandschappen. Deze hebben veel minder relief
dan de randlandschappen.
I. Het Fitzroy grasland ten Z. van Kimberley. Aan de kust
ligt Broome, dat zijn ontstaan dankt aan de parelvisscherij.
Deze brengt vrij wat meer op dan die op Thursday Eiland. De
duikers zijn meest Japanners, thans in een duikerpak gestoken ;
vroeger was het bedrijf al zeer gevaarlijk, toen ze zich tegen haaien
niet anders verdedigen konden dan met bun banden.
II. Ten O. van de Ord- en van de Victoria Rivier ligt een
breede vlakte, die in den regentijd met groote plassen is bedekt,
terwijl in den drogen tijd de Groote Savanne dor is en de bodem
vele droogtescheuren vertoont. Het is voor runderhouderij zeer
geschikt; er zijn echter slechts enkele stations, o.a. Daly Water,

.
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zeer extensief gedreven, terwijl in het bergland wel paarden
gehouden worden. Van het Musgravegebergte is nog weinig
bekend. De hoofdstad van Centraal-Australië, Stuart, 3 km ten
Z. van Alice Springs, het groote telegraafstation van de overlandtelegraaf, gelegen, telt ± 40 inwoners, d.i. 1/ 10 van die
van geheel Centraal-Australië, dat een oppervlakte heeft van
± 2 X die van Duitschland.
Il. Warburton ligt ten W. van het Centrale Bergland en ten
N. van de Groote Victoria Woestijn; het is gekenmerkt door de
zeer talrijke eilandbergen. Het benedenste niveau is met spinifex
bedekt; er komen hier en daar ook plekken met water voor.
Blanken wonen er niet.
B. De vlakkere en lagere gebieden.
I. De Spinifexduinlandschappen met hun vastgelegde roode
duinen en slechts enkele eilandbergen. Deze gebieden worden
gewoonlijk met den naam woestijn bestempeld. Ze zijn :
a. De Groote Zandwoestijn, die westwaarts de kust bereikt bij
het 90 mijlen Strand tusschen Port Redland en Broome. Het
westelijk deel bevat arte~isch water en zal dus wel tot eemge
ontwikkeling kunnen komen.
b. De Groote Victoriawoestijn, tusschen Warburton en de
Nullarborvlakte gelegen. Ze helt eenigszins in zuidelijke richting.
Ze is geheel het terrein van de inboorlingen, die er in kleine
horden rondzwerven. In het 0. strekt ze zich om de Nullarhorvlakte tot in de buurt van de Zuidkust uit.
c. De Arantawoestijn, waarschijnlijk de eentonigste woestijn;
het zuiverste type van een spinifexduinlandschap. Ze ligt ten 0.
van het Centrale Bergland en gaat zuidwaarts tot bij het Eyre
Meer en het Flindersgebergte. Het is een echt scheidingsgebied,
waardoor de verbinding met het Oostland zeer moeilijk is.
Il. De overgangslandschappen.
a. Het noordelijke overgangsgebied naar de savanne wordt
MULDER •. Australie.
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doorsneden door Oost-West gerichte ruggen. Het is een tamelijk
weidegebied en het vee kan er door het overwegen van brigalowscrub en zoutstruiken droge perioden beter doorkomen dan
elders. Het spinifexgras bedekt er groote gedeelten. Blanke
nederzettingen vindt men alleen bij de telegraaflijn.
b. Het Gibberland, het zuidelijke overgangsland naar het
Goyderland. Voor zoover dit gebied een zuiver gibberlandschap
is, kunnen we van steenwoestijnen spreken. Hier kunnen verkeerswegen worden aangelegd, wat in de zandwoestijn niet
mogelijk is. Tusschen de steenen komt hier en daar nog wat
zoutstruikgewas voor. Door dit landschap gaat de lijn QuornOodnadatta, welke thans tot Stuart en Alice Springs is verlengd.
Hoe verder naar het Z., des to meer doet zich de invloed van
het Goyderland gevoelen. Dit is vooral het geval met het noordelijke deel van het Flindersgebergte, met de Nullarborvlakte en
met de merengebieden.
III. De gebieden der Groote Meren, en wel :
a. Het gebied van het Eyre Meer, dat den minsten regen (125
mm) ontvangt. Dit gebied is op de meeste plaatsen werkelijk
een woestijn : het bekken van het meer zelf is een zoutwoestijn.
Vooral in het oostelijke randgebied kan extensieve veeteelt
gedreven worden.
b. Het gebied van de zuidelijke zoutmeren, het land tusschen
de Nullarborvlakte en het Flindersgebergte. Er in liggen o.a.
het Torrens- en het Gairdner Meer. Dit gebied is veel beter
dan het Eyre Meer-gebied : de runderstations zijn in aantal zeer
toegenomen, waartoe niet weinig de aanleg van den transcontinentalen spoorweg heeft bijgedragen.
Eilandbergen komen er veel voor, zelfs tot aan het noordelijk
einde van de Spencer Golf. Economisch echter hangt dit gebied
geheel van het Goyderland af.
IV. De Nullarborvlakte is een karstgebied. Hier en daar groeit
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zoutstruikgewas ; bovenaards afstroomend water ontbreekt geheel.
Eerst de aanleg van den transcontinentalen spoorweg in 1917
heeft het karstgebied zijn scheidende werking doen verliezen.
Het geheel is onbewoond, behalve dan de enkele stations van
den spoorweg.
§ 5. Het Goyderland is ook van het Oostland door minderwaardige gebieden gescheiden. Het is het middengedeelte van de
Zuidkust, waar, doordat het meer regen ontvangt, de plantengroei
weelderiger en frisscher is dan in het omringende gebied. Tevens
is het het gebied, dat de rijkste kustontwikkeling heeft. Echter
gaat de Spencer Golf zoover landwaarts, dat daar reeds het droge
gebied begint, waardoor het Port Augusta aan een belangrijk
achterland ontbreekt. In dit gedeelte woont zoo goed als de
geheele bevolking van den staat Zuid-Australi a .

A. Tot de randlandschappen behooren :
I. Het Flindersgebergte, dat zeer droog is. Morphologisch
behoort het tot het eilandberglandschap, dat er echter niet
typisch voorkomt. Het gebergte maakt een wilden indruk en is
zoo goed als zonder bewoners. Alleen in de dalen wordt wat
aan runder- en schapenhouderij gedaan, terwijl door de mineralen
menschen tot in de meest woeste gedeelten zijn doorgedrongen.
II. Het Eyre schiereiland, een met een dunne laag tertiair
bedekte rompvlakte, met mallee-scrub begroeid. Met betiulp
van bevloeiing en dryfarming kan hier de tarwebouw zeer ontwikkeld worden. Als haven aan de zuidkust wordt Port Lincoln
belangrijk. Naar het W. gaande, komt men in een gebied, dat
zeer geschikt is voor schapenhouderij.
In het N. ligt het Gawler bergland, dat onbewoond is. Alleen
in het O. (bij Iron Knob en Iron Monarch) wordt veel ijzer gewonnen. Verladen wordt dit in Wyalla bij P. Augusta, vanwaar het
gaat naar Newcastle.
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III. De Oostelijke randlandschappen, ten O. van het Flinders
Gebergte gelegen, zijn zeer verschillend :
a. Het Murraygebied, dat kunstmatig bevloeid wordt tusschen
Renmark en Morgan. Men verbouwt er veel ooft en druiven.
Verder zuidwaarts treft men bevloeide weiden aan.
b. Het Malleeland ten Z. van de Murray, niet lang geleden
nog een ondoordringbare struikwildernis, levert thans reeds
tarwe. Er zijn verschillende spoorwegen aangelegd.
c. Het kustland ten N. van de schoorwal (The Coorong),
die de mond van de Murray bijna van de zee afsluit. Het bestaat
uit verschillende duinrijen en vormt thans nog een grenswildernis, waardoor het Oostland moeilijk bereikbaar is.
d. Het vulkanengebied van de Mt Gambier : de vruchtbare
vulkanische asch en de voldoende neerslag maken, dat hier veel
haver kan verbouwd worden. De merkwaardig mooie vulkaanvormen en kratermeren (zie de plaat) trekken veel toeristen,
waardoor het stadje Mount Gambier, evenals door den zich
uitbreidenden landbouw, zich tot de derde stad van Zuid-Australi e
kon ontwikkelen. Het heeft echter nog slechts 4000 inwoners.

B. De kernlandschappen.
I. Het middengedeelte van het Flinders Gebergte kan wel
het „Land van de Groote Dalen" genoemd worden ; het gaat
noordwaarts tot de Port Augusta—Quorn-poort. In de lengtedalen
wordt niet alleen de veeteelt intensief gedreven, maar ook is
dit gebied voor Zuid-Australiö de korenschuur geworden. De
dalen zijn goed bewoond en worden door talrijke spoorlijnen
gevolgd. Groote nederzettingen ontbreken. In het N. is Peterborough een kruispunt voor spoorwegen, o.a. van de ertslijn
Broken Hill (Silverton)—Port Pirie, waar de ertsen gedeeltelijk
gesmolten worden. Port Pirie is thans no. 2 van de steden van
Zuid-Australie met 10.000 inwoners.
II. Het Yorke-schiereiland is een goed tarwe- en weideland.

Gezicht op Perth . (\West-Australië) .
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massieven tot dicht bij de kust; ten Z. van Townsville zijn de
vlakten breeder. Overal echter zijn vlakten en lengtedalen, die
gebruikt kunnen worden voor den verbouw van suikerriet, terwijl
in de hoogere gedeelten tropische vruchten willen groeien ; ook
treft men veel kokospalmen aan.
Verschillende centra hebben zich
hier ontwikkeld, die tevens uitvoerhavens geworden zijn zoowel van
landbouw- als mijnbouwproducten,
zooals Cairns (dat ook als toeristencentrum beteekenis heeft), Townsville, Rockhampton.
II. Het middendeel is over groote
oppervlakten nog met regenwoud
bedekt ; zuidwaarts van de grens
$
met N.Z. Wales vindt men maar
weinig palmen meer. In de vlakte
van Grafton op 30° Z.Br. groeit nog
suikerriet; de vulkanische verweeringsbodem maakt er tropische
plantagebouw nog mogelijk. Het
hoofdkoren is hier mais ; verder
Fig. 47. Gebieden, waar suiker- vindt men er al veel melkkoeien,
riet gekweekt wordt in Queensland. vooral in de dalen tusschen de
M : Mackay.
• Cairns.
gebergtedeelen. Daar het klimaat
B : Bundaberg. G : Grafton.
niet zuiver tropisch is (de 20° jaarisotherme loopt iets ten Z. van Brisbane), is de bewoning er
dichter dan in het N. Brisbane met 315.000 inwoners ligt zoo
ver mogelijk zuidwaarts, dus voor Queensland al zeer excentrisch.
Dit middendeel eindigt in het Z. bij het slenkengebied van het
Hunter-dal. De vruchtbaarheid van het landschap en het voorkomen van steenkolen deden Newcastle tot een stad van 100.000
inwoners groeien. (Zie de plaat).

Kustlandschap in N.Z. Wales, ten N. van Sydney.
In het heuvelland vöör de Nieuw-Engeland keten.
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III. Het Zuidelijk gedeelte moet uit klimatologisch en uit
topografisch oogpunt verdeeld worden in
a. De „Zuidkust" (van Sydney uit beschouwd), waar door
het vochtige klimaat bergen en heuvels met een dicht eucalyptusbosch waren bedekt ; dit is grootendeels uitgeroeid en in weiland
voor melkkoeien herschapen. De stad Sydney, met ruim 1,2 m.
inwoners, ligt op een plateau, waar land- en ooftbouw mogelijk
is. De prachtige haven is een deel van het verdronken dalsysteem
van de Parramattarivier. Ten Z. van dit plateau komen veel
ria s voor.
b. Het Gippsland, het oostelijk deel van het Groote dal van
Victoria, is een terrassenland, dat zoo goed als geheel voor landbouw in gebruik genomen is. Middelpunt is Bairnsdale. Van de
kust is het gescheiden door een eucalyptuswoud. De kust zelf is
een hafkust met groote schoorwallen. In het W. komen bruinkolen voor bij Yallourne, waardoor hier zich eenige industrie
ontwikkelde.
c. Het Westelijk deel van het Groote Dal draagt zoo goed als
geheel een bazaltdek; dit ontbreekt alleen in het uiterste Z.
Het noordelijk deel is hoofdzakelijk een weidegebied voor schapen,
terwijl het Z. meer een landbouwgebied is. De oudste nederzetting
van Victoria is Portland, dat thans door een spoorlijn verbonden
is met Mount Gambier. Deze spoorweg maakte het in cultuur
brengen van dit gebied mogelijk. Het centrum ervan is Warrnambool met 8000 inwoners.
De beide kustlandschappen van Victoria worden door de
slenk van Port Phillip van elkaar gescheiden. Aan het eind van
den inham ligt zeer gunstig de hoofdstad Melbourne met ruim
1 m. inwoners. Reeds vanaf de stichting zijn er industrieen
gevestigd ; zij konden niet anders tot ontwikkeling gebracht worden dan door de buitenlandsche artikelen hoog to belasten.
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B. De Cordillerenlandschappen.
I. Het noordelijk deel in Queensland bestaat in hoofdzaak
uit twee massieven, beide uit stollingsgesteenten bestaande,
waartusschen een sterk gebroken slenkengebied. Het meest
gesloten is het hoogland van Atherton Herberton, ten Z. van
Cairns. Het ontvangt aan de Oostzijde den meesten neerslag.

Fig. 48.
Blokdiagram van het Z.O. Hoogland tusschen Melbourne en Newcastle.

Tusschen 800 en 1000 m hoogte kan landbouw uitgeoefend worden.
Verder is de geheele oostkant met dicht oerwoud bedekt, waarvan
enkele soorten zeer goed hout leveren; de westelijke kanten
daarentegen dragen dunne eucalyptenbosschen. Hier werd vroeger
naar goud gegraven. Ten Z. van dit bergland ligt het goudveld
van Charter Towers (ten Z.W. van Townsville). Het tusschen
beide massieven gelegen slenkengebied, waardoor de Fitzroy
en de Burdekin stroomt, wordt in hoofdzaak als weide gebruikt.
Mijnbouw heeft plaats bij Clermont. Het zuidelijke massief is
het Buckland tafelland, waarvan de rivieren radiaal afstroomen.
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Het is een groot bazaltdek, dat nog bijna niet in cultuur is
gebracht.
II. De meer gesloten massieven van het middengedeelte. Ook
hierin zijn twee gedeelten te onderscheiden ; ze zijn door de
Hunter-slenk van elkaar gescheiden. Het zijn beide schollen, die
hun hoogste en steilste kant naar het O. gekeerd hebben : de
Nieuw-Engelandketen, waaraan in het N. de Darling Downs en de
Liverpoolketen sluiten, en de Blauwe Bergen ten W. van Sydney.
Op het hooge plateau van de Nieuw-Engelandketen wordt veel
ooft verbouwd. Er op ligt o.a. Armidale (5.000 inwoners). Het
plateau van de Blauwe Bergen is economisch van weinig beteekenis.
De canonachtige dalen, waarvan de hellingen dicht met varenboomen begroeid zijn, en waarin vele watervallen voorkomen,
zijn een gezockt toeristengebied, met Katoomba (10.000 inwoners)
als centrum. Men heeft hier met groote kosten uitmuntende wegen
aangelegd. Zeer veel bezocht worden de prachtige druipsteengrotten van Jenolan. De hoogvlakte zelf, die naar het W. langzaam
helt, is grootendeels nog natuurlandschap en biedt slechts weinig
natuurschoon.
III. De Australische Alpen. Van of het Lake George (zie fig. 48)
tot de Kilmore Geocol 1) ten N. van Melbourne, strekken zich
verschillende massieven uit, die door breuken van elkaar zijn
gescheiden. De horsten zelf liggen op verschillende hoogten. Het
hoogst is het massief van den Mount Kosciusko, dat zelfs tot
2200 m gaat. Daar komen in de hoogere gedeelten zelfs Alpenweiden voor. Het is het eenige gebied, waar het elk jaar sneeuwt.
Hoe meer men het einde van het bergland nadert, des te lager
en vriendelijker wordt het landschap. Vandaar ook, dat het
meest westwaarts gelegen gedeelte van de Victoria -Alpen met hun
1) Door G. Taylor wordt met den naam geocol een opening in de Cordilleren aangeduid, die groot genoeg is, om invloed op het klimaat uit te oefenen.
Doordat de wind er minder moet stijgen, zullen deze gebieden in 't algemeen
droger zijn dan de hooger gelegen gedeelten.
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prachtige, met varenboomen begroeide kloven veel bezocht wordt
van uit Melbourne, waar dan het weekend doorgebracht wordt.
IV. Ten W. van de Geocol van Kilmore zijn de lage gedeelten
geheel met bazalt bedekt geworden. Daar lagen de goudvelden,
waar Bendigo (34.000) en Ballarat (43.000) ontstonden. Thans
zijn het plaatsen met een agrarisch karakter.
Geheel in het W. liggen de tot 1200 m hooge Grampians.
C. De zone der Downs.

I. Ten W. van het Herberton massief ligt het dun bevolkte
Croydon-goudveld : ten W. van het Buckland Tafelland de Tamborug. Vooral de omgeving van Roma, aan den spoorweg van
Brisbane het binnenland in gelegen, heeft het karakter van
een typisch downlandschap. Dit is het noordelijkste gebied,
waar tarwe gekweekt wordt. Het midden is grootendeels met
brigalowscrub bedekt, waarop schapen kunnen weiden.
II. Zuidwaarts zijn de heuvellandschappen, terwijl ze een
ongeveer evenhooge neerslaghoeveelheid hebben, niet zoo warm
als die verder noordelijk gelegen. Oorspronkelijk met licht
eucalyptusbosch begroeid, doorstroomd door rivieren, die slechts
periodiek water hebben, zijn deze gebieden thans voornamelijk
voor mixed farming in gebruik : men verbouwt er tarwe en houdt
er runderen en schapen.
a. In het Z.O. van Queensland liggen de Darling Downs
Verschillende heuvels bestaan uit bazalt ; ze zijn het beste tarweland van geheel Queensland. Hier hebben de vele Duitsche immigranten de tuinstad Toowoomba, ten Z.W. van Brisbane gelegen,
gesticht. Ze telt 26.000 inwoners.
b. De Downs ten N. van de Hunterslenk omvatten o.a. de
Liverpool Plains; het zijn vruchtbare gebieden.
c. De Downs ten Z. er van zijn reeds vroeger bewoond geworden. Daar liggen to midden van oofttuinen Orange (8.200 inw.)
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en Bathurst (9.000 inw.). Deze streken zijn dan ook veel beter
in cultuur gebracht dan de noordelijke.
Het beste tarwegebied ligt tusschen Forbes en Albury (8.800
inw.), de overtochtsplaats over de Murray, en verder zuidwaarts
in Victoria.
Ten N. van de Alpen van Victoria overweegt het vlakke land.
In de Riverina, het landschap tusschen Murrumbidgee en Darling,
is het tarweland hoofdzaak.
Als voornaamste plaats van de eigenlijke Downs is Dubbo, ten
N.W. van Bathurst (5.600 inw.), to beschouwen. Het heeft zich
als verkeerscentrum ontwikkeld.
D. De groote vlakten.
I. De vlakte van Queensland beslaat het middengedeelte van

het Groote Artesisische Bekken. Voor 't grootste deel is het
savannegebied met hier en daar lichte bosschen of brigalowscrub.
Het wordt alleen voor het houden van schapen gebruikt.
Enkele stations zijn er Winton en Longreach.
II. De Noordelijke Darlingvlakte is van de vlakte van Queensland door den Tambo-rug gescheiden. Deze rug is met droog
bosch en brigalowscrub bedekt. De hoogste deelen zijn de overblijfselen van het bovenste niveau. De vlakte zelf reikt zuidwaarts
tot de Cobar-rug, die bij Bourke de Darling bereikt.
III. De Zuidelijke Darlingvlakte van Bourke of aan weerszijden
van de Darling, is een eentonige steppe, waarop schapen gehouden
worden.
IV. De Murrayvlakten zijn zeer vruchtbaar en kunnen kunstmatig bevloeid worden. Hiertoe behoort ook de Riverina. In het
Z. ligt de Wimmera, die met behulp van de kunstmatige bevloeiing
een echt tarweland is geworden.
Deze vlakten behooren dan ook tot de kernlanden van Australie.

E. Het land der Creeks.
Deze gebieden zijn economisch niet van veel meer beteekenis
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dan de spinifex-duinlandschappen. Af en toe echter ontvangen
ze wat water, dat de creeks afvoeren, als in het N.O. veel regen
is gevallen. In korten tijd ontwaakt er dan weer nieuw leven.
I. Het Bekkenlandschap, waarin zich de creeks verzamelen,
zooals de Diamantina en de Barcoo. Zeer zelden slechts bereikt
het water het Eyre Meer.
Het Zuiden ervan bestaat gedeeltelijk uit steep-, zout- en zandwoestijnen. Het geheel is een gebied voor extensieve veehouderij.
Een klein plaatsje is Birdsville, bij de noordgrens van Z. Australi e
gelegen.
II. De droge heuvellandschappen in het Z.O. liggen tusschen
de uitloopers van het Flindersgebergte en den Tambo-rug. Er
groeien zoutstruiken en wat scrub. De eenige stad is Broken
Hill (Silverton), als mijnstad (zilver en zink) ontstaan en opgekomen (23.000 inw.). Het benoodigde water moet er worden
aangevoerd. Eerst sedert eenige jaren heeft het een spoorwegverbinding naar het O. gekregen. Vöör dien ging het erts uitsluitend naar Port Pirie aan de Spencer Golf.
Tasmanie is een groote horst met slechts smalle kustvlakten ;
het is een rompschol, vaak met lava overdekt. Het W. vertoont
talrijke klooven, terwijl de zee in de dalen diep naar binnen
dringt. Men kan er onderscheiden : 1. het N.O. Massief; 2.
de Westelijke Schiervlakte ; 3. het Centrale Massief met moreenen en moreenemeren ; 4. het Zuidelijke Hoogland ; 5. het
Oostelijke Hoogland. Tusschen deze hooglanden liggen enkele
bekkens als het Centrale Bekken en het Derwentbekken. Over 't
geheel is de Noordkust vlak. Behalve een vruchtenland is het
een weide- en een mijnbouwland, terwijl ook de bosschen
productief gemaakt worden. Als toeristenland wordt het veel
bezocht. Hobart is niet alleen de hoofdstad, maar ook de voornaamste havenplaats. Ze telt 58.000 inwoners.

