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1. Hoe dit nieuwe werelddeel ontdekt en veroverd was.

Columbus, de groote ontdekker eener Nieuwe Wereld,
is tot aan het einde zijns levens overtuigd gebleven
dat hij niets nieuws ontdekt had, doch slechts was
doorgedrongen tot aan den achterkant eener wonderwereld waarvan de voorzijde reeds als vaagweg
bekend. gold: Indie, gevolgd door China en Japan.
Door steeds -Westwaarts to varen had hij he Uiterste
Oosten bereikt. Op die plek, -waar de beide half ronden
als het ware met een naad aaneengehecht waren, verwachtte hij het Aardsche Paradijs to zullen vinden,
hetwelk volgens de opvatting,en der Middeleeuwen
aan den Oostelijken wereldrand gelegen moest zijn.
En then hij op een zijner volgende reizen in de buurt
van de Orinoco-monding kwam, meende hij oprecht
dat bier de juiste plek wel zou zijn: op een uitwas die
jets buiten het profiel van de aarde uitstak, daar deze
vermoedelijk niet zuiver bolrond was, doch peervormig....
Voor een geheel nieuw werelddeel had Columbus in
he kader van dergelijke opvattingen geen plaats, en
van een tweeden oceaan daarachter, die nog grouter
zou zijn dan de reeds zoo onmetelijk breede dien hij
met geduld en list was overgestoken, — van zulk een
geweldige uitbreiding der aardoppervlakte heeft hij
zelfs nooit gedroomd. Verdrietig zag de groote ont5

dekker zich voortdurend verdwalen in een zee vol
eilanden, waarachter weer nieuwe kusten yerrezen
die hem het doorvaren naar Cipango en Cathay
beletten.
Nog lang na Columbus heeft men met deze onverwachte aanwinst aan land niet goed raad geweten.
Het groote vasteland in het Noorden werd algemeen
voor een uitlooper van Tartarije gehou.den, dus wat wij
tegenwoordig Siberie noemen. Van het continent in het
Zuiden werd vermoed, dat dit wel een onderdeel zou
zijn van het onbekende Zuidland dat volgens Ptoloniaeus den in.dischen Oceaan afsloot en 's werelds
vastelanden aan elkaar koppelde. Aan iets geheel
nieuws durfde niemand denken ; men hield zich zoo
tang mogelijk • vast aan uitleggingen van het reeds
bekende.
Geheel perplex± gtonden de Portugeezen toen zij in
1500 op hun tweede refs naar IndiO, onder commando
van Pedro Alvares Cabral, hun route wat erg ruim
buiten Afrika °tn genomen hadden, deels in de hoop
dat men aldus de windstilten zou kunnen ontloopen,
deels ook met de bedoeling om eens te zien of er verderop sons nog sneer land lag, zooals hun koning
schijnt te hebben vermoed. Men kwam toen op een
kust terecht die in menig opzicht aan Afrika of aan
indict deed denken. Er woonden echter geen negers,
doch een bruin volkje dat nog het meeste op Indiers
leek ; maar deze menschen verstonden weer geen
woord Arabisch, een taal die toch over geheel. Indie
in den handel wel zoo'n beetle gangbaar was. Wat
moest men hier van denken ?
Cabral heeft dit land Terra da Santa Cruz of Heiligekruisland genoemd. Zijn secretaris rapporteerde hierover naar Lissabon: „z4545 liefelijk is deze streek, dat
zij, wanneer Men . er den bodem bewerken wilde, van
alles zou kunnen voortbrengen". Later is hiervoor *de

betiteling Brasil in gebruik gekomen, een oude naam
voor een denkbeeldig land waar men op de wereldkaarten geen weg mee wist.
Den verzamelnaam America kreeg deze nieuwe wereld, toen op een keen een Lotharingsche aardriikskundige meende dat een zekere Amerigo Vespucci uit
Florence de eerste was geweest om in al deze verspreide vondsten een samenhangend vasteland te zien.
Eigenlijk was dit wel wat te veel eer voor iemand van
wien niet eens vaststaat of hij al die verre reizen,
waar hij het over placht te hebben, wel werkelijk
heeft volbracht. Maar de benaming is algemeen aanvaard, hoe-wel de Spanjaarden nog lang zijn blijven
spreken van Las Indias, wanneer zij niets anders bedoelden dan Amerika.
Het zoeken naar een doortocht die rechtstreeks toegang zou geven tot het werkelijke lndie is nog vele
jaren achtereen voortgezet. Terwijl in het uiterste
Noorden de Engelschen en Franschen den weg naar
China dwars door Canada hoopten te vinden, zochten
Spaansche verkenners in het Zuiden alle riviermonden af, in de verwachting dat een daarvan toch zeker
wel uit het rijk van den Gran Chan zou komen. Op
deze wijze ontdekte Juan Diaz de Solis in 1516 de monding van een geweldigen stroom die door de Indianen
Paranaguassii werd genoemd, dat wil zeggen de Groote
Rivier. Hij is hier door de inboorlingen vermoord en de
rivier is toen voorloopig naar hem Rio de Solis genoemd.
Dit was de La Plata.
Deze poging om dwars door Amerika heen te komen
werd in 1520 voortgezet door Magalhaes, die om de
West een zee -weg zocht naar de Molukken, Ophir en
nog eenige andere wonderlanden. HiJ kwam eerst eens
in de baai van Rio de Janeiro kijken of daar misschien
een doorvaart was. en vervolgens probeerde hij dit ook

nog even in de rivier van Solis, dock hij gaf het al gauw
op, en voer then resoluut verder Zuidwaarts, tot hij
werkelijk een opening vond die hem in den anderen
oceaan bracht, door hem Mar Pacifico genoemd.
Het bestaan van die tweede zee was in 1513 ontdekt

door Vasco Ntifiez de Balboa, die then op de landengte
van Panama een bescheiden Spaansche onderzetting
leidde, zonder to vermoeden dat het land hier zoo
smal was. Toen de Indianen hem vertelden van een
minstens even groot water aan den anderen kant, begaf
hij zich op een expeditie daarheen en nam vervolgens,
wadende in de zee, dezen geheelen oceaan -voor den
koning van Spanje in bezit. Van daaruit gezien strekte
het water zich naar het Zuiden uit, zoodat Balboa
er den naam Mar del Sur of Zuidzee aan gaf.
Sinds Balboa en Magalhaes in het Noorden en Zuiden
de Stille Zuidzee hadden bereikt, kon het wasteland van
Zuid-Amerika als in groote trekken omlijnd gelden. Alleen wist men omtrent de achterzijde nog veel minder
dan van den voorkant. Weliswaar drongen er tot Panama wage geruchten door over een Goudland ergens in
het Zuiden, waar lastdieren met lange halzen leef den,
en meer van die verhalen ; maar de Spanjaarden hielden dit deels voor Indiaansche leugenpraatjes en deels
dachten ze dat met die rare beesten dan wel de kameelen uit Tartarije bedoeld zouden zijn. Want oceaan of
niet, -- de gedachte aan de onmiddellijke nabijheid van
China en het ware Indie kon men niet zoo spoedig loslaten. Nog in 1540 ging Gonzalo Pizarro, een broer
van den grooten conquistador, achter de Andes in het
tegenwoordige Ecuador zoeken of hij in het oerwoud
van de Amazone soms de Specerij-Eilanden kon. vinden.
Welke voorstelling zijn groote broer Francisco Pizarro
zelf in zake de ware ligging en verhouding van deze
landen bezeten beef t, vale niet na to gaan ; maar zeer
duidelijk kan dit begrip niet zijn geweest, want deze
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geweldenaar kon slechts met moeite zijn eigen naam
zetten, laat staan dat hij eenig besef had van aardrijkskunde. Er was slechts een gedachte die hem geheel vervulde: he goudland in het Zuiden to veroveren, precies
zooals Herman Cortes dit kort tevoren in Mexico had
klaargespeeld, met vermetel en snel optreden, en zoo
noodig met wreedheid, list en hedrog, want tegenover
heidenen was immers alles geoorloofd.
Deze woesteling heeft dan ook onder gebruikmaking
van alle laaghartigheden waarvan eerzuchtige avonturiers zich plegen to bedienen, in korten tijd het beschaafde keizerrijk der Incas in zijn macht gekregen en
leeggehaald.
Van Perti nit werden nu verkenners verderop gezonden; reeds zagen wij zulk een expeditie vertrekken
naar Ecuador. Toen daar het water eenmaal naar den
anderen kant begon to vloeien, is er een schuitje getimmerd dat een eindje zoo'n rivier zou afvaren. Onderweg bleek het echter onmogelijk om tegen den fellen stroom terug to keeren en daarom heeft Francisco
de Orellana, die dit boottochtje commandeerde, zich
maar laten drijven. Steeds breeder werden de waterers,
en zoo is hij na vele weken eindelijk aan de monding
der Amazone-rivier uitgekomen, waar in 1500 al een
paar Spaansche ontdekkers aan waren voorbijgevaren,
onder aanteekening dat bier een zoetwaterzee lag. Den
nieuwen naam gaf men aan die ge -weldige rivier omdat
het onderweg leek of er stammen van strijdbare vrouwen op de oevers woonden; inderdaad doen sommige
Braziliaansche Indianen met hun sluike haar en baardelooze geziclit wel iets aan het zwakke geslacht
denken.
Een andere ontdekking die van Peril uit ondernomen
werd, is op Chili gericht geweest. Want de groofe Pizarro zat eenigszins verlegen met zijn compagnon Diego de Almagro, die er in deze snelle veroveringscam-
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pagne kaaltjes was afgekomen, en wien hij Loch geen
aandeel in het goudland zelf gunde. Daarom werd deze
afgescheept met het recht om verder Zuidwaarts het
minstens even rijke gebied van Chili te gaan veroveren ; vermoedelijk rekende Pizarro er op dat zijn trouwe strijdmakker in dat verre en woeste land wel het
leven zou laten. Maar Almagro is, na een resultaatloozen tocht door de tusschenliggende woestijnen, woedend uit Chili naar Peru teruggekeerd om zijn trouweloozen collega over dit bedrog ter verantwoording
te roepen. Het eind is geweest dat beide partijen elkaar
nagenoeg volledig hebben uitgeroeid, waarna de rest
van dit gespuis door den Spaanschen interventor, dien
Karel V Wings daarheen gezonde% had, is terechtgesteld.
Na Almagro's vergeefsche reis is in 1539 don Pedro de
Valdivia naar Chili gezonden, met opdracht om dit
land te onderwerpen en te koloniseeren. Dit is een der
aantrekkeliikste figuren uit die wereld van hebzuchtige en verwilderde conquistadores geweest. Door hem
is de stad Santiago gesticht, alsmede het plaatsje dat zijn
naam draagt, en waar wij straks een oogenblik de Nederlandsche vlag zullen zien wapperen.
Valdivia heeft zich met liver en talent toegelegd op het
ontginnen van den Chileenschen bodem. Zijn ongeluk
was echter dat hij deze taak te volvoeren kreeg onder
een weerbarstig yolk van bijzonder krijgshaftige Indianen, die bovendien vatbaar waren voor hoogere vormen van organisatie. Op zekeren dag werd de nieuwe
hoofdstad dan ook overvallen door een welgeordend
Araucaansch leger, dat onder aanvoering van Valdivia's voormaligen stalknecht Lautaro geheel op Spaansche wijze Meek te kunnen vechten. Hiertegen viel
niets te beginnen: Santiago werd in asch gelegd en
Pedro de Valdivia is aan den martelpaal gestorven. Nog
steeds weet men in Chili niet goed, welken nationalen
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held men het innigst behoort te eeren: Valdivia, den
Spaanschen conquistador, of Lautaro, den Araucaanschen voorvechter der vrijheid.
ook nadat Perti, het spreekwoordelijke goudland, in
werkelijkheid gevonden en geplunderd was, bleef men
verder zoeken naar een legendarisch koninkrijk, weiks
vorst geheel met goudstof ingesmeerd heette te zijn,
zoodat men hem El Dorado of Den Vergulde noemde.
Kennelijk zijn al dergelijke verhalen ontstaan uit de
wazige berichten over de schatten van het Incarijk;
niettemin bleef het geloof aan nog zulk een wonderland
hardnekkig bestaan. Men heeft dezen gouden koning
om beurten gezocht in Venezuela en Colombia, in de
Guyanas en in het achterland van Brazilie, maar tot
eenige vondst van beteekenis is he nooit meer gekomen.
Wel echter geraakte heel Zuid-Amerika op deze wijz ‘e
vrij volledig doorsnuffeld. Want evenals wij zooeven een
verkenner uit Peru geheel bij ongeluk den Amazonestroom zagen afzakken, zoo is er ook van de monding
der rivier van Solis uit getracht, verbinding te krijgen
met de veel belangrijker streken, die daarachter moesten liggen. Sebastian Cabot, zoon van een Italiaanschen
piloot die in Engelschen dienst reeds op de Canadeesche kust aan het ontdekken was geweest, is then deze
groote rivieren stuk voor stuk opgevaren, tot in Paraguay toe, waar hij van de Indianen op den Chaco-oever
zilveren voorwerpen inruilde. Uit vreugde hierover
noemde Cabot dezen stroom toen Rio de la Plata of
Zilverrivier. Hemzelf is het niet vergund geweest, het
oorsprongsland van dat edele metaal te bereiken. Tal
van Spaansche verkenners, zooals Juan de Ayolas, zijn
bovendien op hun langen overlandweg naar Peri" verongelukt. Trouwens, evengoed aan de benedenrivier
was het onveilig; herhaaldelijk is de stad Buenos Aires
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gesticht, door de Indianen afgeloopen, weer herbouwd
en opnieuw verwoest. Toen op een keer Alvar Nithez
Cabeza de Vaca benoemd werd tot adelantado of stadhouder over dit alsnog te veroveren gebied, voer hij
niet, zooals gebruikelijk, over de Platamonding naar
binnen, om de rivier op te zeilen naar de hoofdstad
Asuncion, maar hij landde reeds in Zuid-Brazilie, en
trok toen over land dwars door bergen en oerwouden
naar zijn standplaats in het hartje van het continent.
Voorwaar een belangrijke prestatie, vooral wanneer
men bedenkt dat hij fokvee bij zich had, waarmee men
in deze Platalanden een veestapel hoopte te kunnen
opzetten.
Vergeefs heeft ook Cabeza de Vaca den overlandweg
naar Peru gezocht. Pas onder den intrigant Irala, die
hem ten val gebracht heeft, is in 1547 Nuflo de Chaves
er in geslaagd om dat land van den achterkant te bereiken. Maar toen werd hij teruggestuurd met de hoodschap dat bezoek van die zijde niet gewenscht was. Eerst
later zijn er van Perti en Chili uit veroveringen ondernomen in het gebied dat tegenwoordig tot Argentinie
behoort. Uit dien tijd dateert de stichting van verscheidene steden in het droge binnenland, zooals Tucuman,
waar reeds in den Incatijd een Indiaansch staatje lag
dat Tucma heette; voorts Salta, Jujuy en zelfs Cordoba, dat toch reeds vrij dicht bij de rivieren ligt. Van
Chili uit is het woestijnachtige stuk pampa gekoloniseerd dat aan den Argentijnschen kant van de Andes
ligt, met de steden Mendoza, San Juan en San Luis. Tesamen noemde men deze streek El Cuyo.
Overlandreizen ter verkenning hebben ook de Portugeezen van Brazilie uit ondernomen, doch dan meestal in kano's, over de bovenrivieren van het machtige
Parana.-stelsel, dat tot dicht onder de Atlantische kust
zijn vangarmen uitstrekt. Men behoefde bij Santos maar
even den steilen bergrand te beklimmen en reeds
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stroomde daarachter het water over een geleidelijk
afdalende hoogvlakte binnenwaarts. Vendels van ontdekkingsreizigers, op zoek naar schatten, lieten zich
met deze sprankjes meedrijven tot zij eindelijk op de
groote rivieren terechtkwamen, en tenslotte de zee weer
bereikten. Naar hun vlag of bandeira heetten deze
expedities Bandeirantes.
Aldus kon tegen het midden van de 16de eeuw, then
Noord-Amerika nog als een ontoegankelijk oord van
onbekende uitgestrektheid gold, het geheele lichaam
van Zuid-Amerika reeds vrij volledig doorzocht heeten
en althans in hoofdlijnen bekend worden geacht.

2.

Vroege scheepvaart in Amerikaansche wateren.

Zoodra de ontdekkingstocht van Columbus in 1492 had
aangetoond dat men ook westwaarts om den aardbol
heen kon varen, zoodat hier opeens nieuwe gezichtseinders van groote diepte geopend werden, achtte de
Paus het nuttig om dit jachtterrein of te bakenen tusschen de beide -voornaamste gegadigden.
Want voor Europa, voor he ware geloof, ja voor de
geheele beschaafde menschheid alle tezamen heviger
dan ooit door het Turksche gevaar bedreigd — moest
het een ramp worden indien Portugal en Spanje, twee
der krachtigste steunpilaren van de Christelijke kerk,
elkaar in de haren zouden vliegen om derwille van..
nu ja, van een paar barbaarsche kusten overzee. Daarvandaan schenen echter deze beide naties schatten en
wonder. en te verwachten, en elk hunner ioonde zich dan
ook bereid om zijn aanspraken op die nieuwe vondsten
met klein te verdedigen: bier vond Rome het dus gewenscht om regelend op te treden.
Andere mogendheden dan deze beide kwamen op dat
oogenblik niet in aanmerking. Voorzoover er ook reeds
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aarzelend Italianen, Franschen en En.gelschen op den
Oceaan hadden rondgeneusd, was hun activiteit beperkt gebleven tot een paar losse pogingen van particuliere zijde, die nooit met kracht waren voortgezet en
vanzelf weer hadden opgehouden.
Aldus kon in 1494 te Tordesillas, in Spanie, de wereld in
twee nagenoeg gelijke helften verdeeld worden, waarvan het oostelijk halfrond aan de Portugeezen zou bliJven voorbehouden, die immers reeds zoo lang bezig waren met het zoeken naar een verbinding met Indic om
Afrika heen. De Westhelft werd aan Spanie toegewezen, en dit alles leek dus zeer eenvoudig. Doch reeds
enkele jaren later bleek dat het nieuwontdekte wasteland over den Oceaan bezuiden den evenaar zoo ver
in de richting van de Oude Wereld uitstak, dat een
deel daarvan nog binnen de oostelijke wereldhelft der
Portugeezen kwam ‘te liggen.
Hiermee nu werd er in de Spaansche heerschappij over
de Nieuwe Wereld een wig gedreven, welke het eilandenriik der Antillen scheidde van den Rio de la Plata
of Zilverrivier die men verder Zuidwaarts ontdekt had.
Dit tusschenliggende gebied der Portugeezen, door hen
aanvankelijk Terra da Santa Cruz of Heiligekruisland
genoemd, kwam gaandeweg Brasil te heeten, naar een
Middeleeuwsche legende over een geheimzinnig eiland
dat ver weg in den Oceaan moest liggen. Wat men

voortaan onder Brazilie verstond strekte zich uit van
ergens tusschen de beide zoetwaterzeeen aldus had
men bij de ontdekking de mondingen van Amazone en
Orinoco genoemd — tot dicht bij die andere • groote
modderrivier waar de Spanidarden nu al jarenlang
vergeefs aan het trachten waren, vasten voet te krijgen; telkens wanneer zij dachten dat hun nederzetting,
die den naam van O.L. Vrouwe der Goede Winden
droeg, nu wel stevig genoeg omheind was, hadden de
Indianen dit kamp van Buenos Aires weer vernietigd.
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Eveneens ter kuste van Brazilie kregen de nieuwkomers slechts langzaam vat op dit onmetelijke gebied
van tropenwildernis. Want zoowel Portugal als Spanje
hadden gewichtiger koloniale zorgen aan hun hoofd
dan de onzekere kansen in dit land van primitieve
wilden, waar van schatten of kostbare koopwaren Been
sprake scheen te zijn. Hoeveel belangrijker was niet
Mexico, waar stroomen zilver vandaan kwamen. Of
Peru, dat overliep van goud, en waar bovendien zoo
waarlijk een berg van zuiver zilvererts was ontdekt.
Welke Spanjaard zou zijn geluk gaan zoeken op de kale
grasvlakten langs een slijkerige rivier, wanneer hij in
betere landen veel sneller fortuin kon maken! En waarom zou Portugal zich moeite en kosten getroosten om
een barbaarsche rimboe als Brazilie tot ontwikkeling
te brengen, zoolang men uit den Indischen handel zonder veel inspanning groote rijkdommen trok? Wie
dezen beiden mogendheden hun toenmalige onverschilligheid jegens de tegenwoordig beste streken van
Zuid-Amerika wil verwijten, mag zich eerst wel eens
afvragen waarom de Nederlanders welbewust het heele
werelddeel Australia hebben laten schieten, alsmede
hun volksplantingen in Noord-Amerika en Zuid-Afrika.
Voorts, waarom wij ons tot voor kort maar heel weinig
gelegen lieten liggen aan de exploitatie van NieuwGuinea of van het Surinaamsche binnenland. Al die
redenen zijn vrijwel identiek.
Daar waar de Portugeezen en Spanjaarden tekortschoten, daar konden andere volkeren allicht eens een
kansje wagen, temeer omdat men daarbij mocht rekenen op stille medewerking van de kolonisten, die aan
deze vereenzaamde kusten soms langen tijd tevergeefs
zaten uit te kijken naar een schip. Wanneer het eigen
moederland hen in den steek het, dan moesten zij maar
zien hoe zij zich zoo goed mogelijk hielpen aan de
15

meest dringende benoodigdheden, zooals meel, wijn en
zout, kleedingstoffen, gereedschappen en wapenen. Het
gold dus als een meevaller van beteekenis wanneer er
op een keer een Fransch of Nederlandsch schip verscheen, welvoorzien van Europeesche goederen, en bereid om in ruil daarvoor de producten des lands aan te
nemen. In Brazilie was dit vooral het roode Brazielhout, dat als verfstof zeer in trek was; voorts suiker en
tabak, naarmate het plantagebedrijf er uitbreiding
kreeg. Aan de Plata-rivier viel eigenlijk niet veel te
ruilen : wat huiden en een beetle zilver, dat langs den
achterkant wel eens uit Peril binnendruppelde, wormden er wel de hoofdzaak. Het eerste Nederlandsche
schip dat volgens Spaansche bronnen te Buenos Aires
is binnengevallen — in 1590 onder kapitein Bartel Peters — was daarheen verdwaald, vermoedelijk uit Brazilie, en wist niet eens waar het zich eigenlijk beyond.
In aanmerking van deze vergissing werd de overtreder
then nogal schappelijk behandeld aldus vertelt Chr.
van Balen Jr. in zijn boek Argentinie van 1936
zoodat hij zelfs tegen lagen prijs zijn lading kon_ terugkoopen.
Meestal echter was de bedoeling van zulke bezoekers
datgene wat destijds „lorredrayen" heette, en wat wij
in den jongsten tijd „zwarten handel" plegen te noemen. Wie daarop betrapt werd, verbeurde schip en
lading, ja zelfs zijn leven liep sours gevaar. Het strengst
keerden zich hiertegen de Spaansche voorschrif ten.
Want enkel de Casa de ContrataciOn te Sevilla — zooiets als een staats-handelmaatschappij — was gerechtigd om met de overzeesche bezittingen zaken te doen.
Aan particulieren, evenals aan de kolonien onderling,
was iedere handel op „Las Indias" verboden. Des te feller moest men uit zulke zaken dus wel vreemdelingen
weren. Doch het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet
(Juan kan : de kolonisten konden deze leveranties niet
—
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Boven: Het Congresgebouw to Buenos Aires. Links: Flatgebouw;
rechts het Plaza Hotel. Rechts: Buenos Aires vernieuwt zich.
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missen, en dan leerden ook de ambtenaren wel een
oogje dichtdoen.
Portugal stand tegenover dezen zwarten handel steeds
aarzelend, want men begreep te Lissabon dat aan een
verbod tech niet de hand kon warden gehouden.
Daarom werd in 1532 toegestaan dat vreemdelingen
mits katholiek — op de Braziliaansche kust kwamen
handeldrijven, wanneer zij zich onthielden van rechtstreeksche aanraking met de inboorlingen en 10 °/o betaalden over hun in- en uitvoer.
Die handel met de Indianen was echter juist de voordeelige kant van deze zaken, want daarbij kreeg men
gewoonlijk voor een handjevol waardelooze snuisterijen een kostbare lading bijeen. Aan een halve toelating, zooals de Portugeezen zich die voorstelden, had
men dus niet veel. Liever liep men maar een kansje
meer.
Het valt niet nauwkeurig na te gaan wanneer de onzen
begonnen zijn met zich rechtstreeks voor deze ZuidAmerikaansche vaart te interesseeren. Zulks is ook to
begrijpen. Want dit waren immers geen regeeringsdaden, waarover notulen of verslagen bewaard bleven,
doch slechts particuliere ondernemingen van een speculatieve en tevens doorgaans clandestiene soort; dus
hoe minder daarover gezegd of geschreven werd, des
te beter.
Alleen wanneer er zich bijzondere aanleidingen voordeden, kwam er dienaangaande iets op schrift te staan.
Zoo achtte de koopman Cabeliau, die in 1597 met het
schip de Zeeridder uit Den Briel weggevaren was, het
nuftig om aan de Staten-Generaal verslag uit te brengen over zijn bevindingen op de Wilde Kust tusschen
Amazone en Orinoco, waar overal aan de mondingen
der rivieren ruilhandel gedreven was. Een korte samenvatting van dit oudste hericht over Suriname, naar Mr.
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de Jonge's wederuitgave van het origineel, kan men
vinden in mijn Hollandsche Kapers op Amerikaansche
Kusten.

Ook deed de noodzaak om iets op schrift te stellen zich
wel voor, wanneer men voor een beraamde onderneming steun zocht bij de Overheid, bijvoorbeeld vrijdom
an uitgaande en inkomende rechten, of . de beschikking over een paar kanonnen om zich onderweg zee=
roovers van het lijf te kunnen houden. Want evengoed
als er zwarte handelaren onderweg waren, plachten
er Engelsche of Fransche kapers op het pad te zijn ; en
dan was een kanon een krachtiger argument dan een
papier.
Op Brazilie konden. Nederlandsche schepen kennelijk
vrij geregeld zaken doen wanneer ze hetzij in Portugeesch charter voeren, hetzij in compagnonschap met
handelsvrienden. in Portugeesche havens. Te Lissabon
waren onzen immers vaste bezoekers, want zij brachten daarheen graan nit de Oostzee en stokvisch uit
Noorwegen, om vervolgens met een lading zout en wijn
weer huiswaarts te keeren. Evengoed kon men dus de
reis nog wat uitbreiaen met een bezoek aan Brazilie.
In zijn voorrede tot de reis van Hendrick Ottsen —
waarover wij straks komen te spreken — vermeldt
IJzerman zulk een bevrachtingscontract van het schip
De Gulden Leeuw van 150 last (300 ton), voor een reis
van Amsterdam naar Danzig om tarwe te laden, bestemd voor de kust van Marokko, vervolgens op de
Canarische Eilanden of Madeira of Cadiz wijn laden,
en daarmede naar ,.Bresilien, Fernambuco ofte de Bahia, tot belief to van den Coopman, en met lading terug
naar Portugal voor de stad van Lisbona, waer zijn
gerechte ontladinghe zal wesen".
Toen in 1580 Portugal onder Spanje kwam, werd
ook op deze zaken een scherp verbod gelegd, doch
altijd bleken er wel middelen te vinden om tech daar-
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mee door to gaan. Wanneer het to Lissabon niet meer
ging, dan deed men he to Porto of to Vianna do Castello, waar bovendien lagere rechten werden. geheven.
En then ook dit in 1594 door steeds strengere voorschriften werd achterhaald, ging men met hulp van
Portugeesche handelsvrienden deze zaken camoufleeren alsof zij rechtmatig waren. De overheden keken
daar wel doorheen, maar of zij wenschten dit onmisbare handelsverkeer niet of to snijden, of wel men wisti
het hun de moeite waard to maken om een oogje diebi
to doen.
Zelfs konden op deze wijze Nederlanders zich in Brazilie vestigen voor den in- en verkoop, zooals uit tal
van berichten blijkt, onder andere nit een contract
van compagnonschap, waarbij iemand zich verbond
voor een verblijf van vijf jaar daar to lande. Zoo vond
dan ook de Engelsche zeeroover Fenton, then hij in
1583 een aanslag op Santos pleegde, aldaar een Hollander wonen, die door de Portugeezen met Bandeves
werd toegesproken. Hoe mag die man wel geheefen
hebben? Eveneens Olivier van Noort, die in 1599 vergeefs in Rio de Janeiro ververschingen trachtte op
to doen, ontmoette daar een pacer landgenooten.
Nederlandsche schepen werden bij de plundering van
Bahia (1587) en Pernambuco (1595) door Britsche piraten aangetroffen. Ook de Enkhuizensche schipper
Barend Ericksz, die later pionier van de Nederlandsche vaart op Guinea geworden is, beyond zich oorspronkelijk op weg naar Brazilie, then hij in 1590
door de Portugeezen op het Afrikaansche eiland
Principe gevangen genomen werd. Op zulke ondernemingen slaat tevens een zinsnede uit het acteboek
der Staten-Generaal van 1592, waarin gesproken
wordt over „sommighe schepen die alreede nyt dese
landen gevaren sijn tot Cabo de Fernabuco in Brasier. In het testament betwelk Jacob van Heemskerck
.
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— de man van Nova Zembla en Gibraltar — in 1596
heeft laten maken, wordt zijn broer Cornelis vermeld
als „tegewoordich gereijst naer Brasilien". En een
stuurman die in 1598 onder Van Neck de zoogenaarn.de Tweede Schipvaart naar Indie meemaakte, wist te
vertellen dat hij toen reeds voor den zevenden keer
de Linie passeerde, waaruit wel mag worden afgeleid dat hij al verscheidene reizen naar Brazilie achter den rug had. Al deze aanwijzingen voor een vroege Nederlandsche aanraking heeft IJzerman in Deel
XVI der Linschoten Vereeniging bijeengegaard, en
vermoedeliik gaan deze bezoeken nog veel verder
terug.
In een memorie van 1599 kon Plancius dus gerust
verklaren dat de vaart naar Brazilie aan de Nederlandsche schippers reeds te genoegzaam bekend was
dan dat men daarover nog zou behoeven to spreken.
Bovendien namen verscheidene Nederlanders op
Portugeesche schepen dienst, zooals Jan Huyghen van
Linschoten, die op deze wijze zelfs rentmeester van
den bisschop in Goa werd.
De Spanjaarden gingen nog een stap verder: zij
plaatsten menigmaal Nederlandsche schepen, die zij
wegens ketterij of rebellie in hun havens in beslag
genomen hadden, in de vaart op Centraal- en ZuidAmerika, waarbij niet zelden de oorspronkelijke bemanning aan boord bleef, terwiji de scheepsofficieren
dienst moesten doen als commies of supercargo. Deze
brachten van zulke reizen uiteraard tal van aanwijzingen mee omtrent de gesteldheid in die landen,
waarbij gewoonlijk kwam vast te staan dat zij maar
heel zwak verdedigd waren, zoodat een krachtige en
met beleid daarop ondernomen aanval vermoedelijk
op een snel succes kon rekenen. Behalve Jan Huyghen van Linschbten, den man die ons den weg aanduidde naar den Indischen Archipel, gaf Dirk Ger-
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ritszoon Pomp nuttige aanwijzingen over China en
Japan, en Dierick Ruiters in zijn Toortse der Zeevaert over Brazilie. Reeds in 1592 werkte Usselincx
aan zijn lievelingsdenkbeeld: het stichten van een
West-Indische Compagnie, die op kosten van Spanie
en Portugal overal in Amerika groote voordeelen zou
kunnen behalen. Voor die onuitputtelijke mogelijkheden werd al reclame gemaakt nog voor er van OostIndie sprake was.
Dezen geheelen gang van zaken vinden wij heel aardig samengevat in een geschrift uit dat tijdperk, waarin gesproken worth van reizen „naer Brasilien, alwaer die Portugiesen ende Jesuyters mettertijdt he
gewin smaeckende hen lieten traffiqueren, oock sonder paspoorten des Coninckx". Maar „in plaets dat sy
dus langh alleenlijck by Portugijsche ende Spaensche coopluyden aengenomen ende bevraegt (bevracht)
zijnde, derwaerts voeren, ginghen sy nu op eighen
naem ende vonden op de lange custe, daer soovele

kleyne Capiteyns ende Gouverneurs regeeren, altoos
yemants, die zich met geschencken bemorven lief".
Zelfs werd then verwacht dat, wanneer wij de Spaansche macht ter zee breken konden, de inwoners van
Zuid-Amerika, die ondertusschen „onse syvylle ende
oprechte regeeringe" hadden leeren waardeeren, ons
„de gantsche Indyes, met weynich bloedvergietens" in
handen zouden spelen. Maar dit was wel wat heel
optimistisch voorgesteld.
He belang van Nederland bij deze vaart op Brazilie
werd uitvoerig- in het daglicht gesteld door een Deduc-

tie vervattende den oorspronck ende progres van de vaert
op Brasil, omstreeks dienzelfden fijd tot de StatenGeneraal gericht.
In dit pleidooi voor Overheidssteun bij het ondernemen van zulke gewaagde tochten vinden we als
handelsgoederen, die ons land destijds aan Brazilie
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leverde, onder andere opgenoemd : „lijne weverijen,
Haerlemse lijwaeten, smalle bombesijnen, linten, noppen, damasten, picoote, gaernen ende meer andere,
hies te langhe te verhaelen. Item werden daer oock
gevoert veele wolle ende saije manufacturen, die binnen Leijden, Delft ende Goude gemaeckt worden".
Gewezen werd in dit verband op de winst- en werkgelegenheid welke deze afzetmogelijkheden meebrachten. Doch als grootste voordeel beschouwde dit
betoog het raffineeren van de suiker, die uit Brazilie
werd aangevoerd. Het sprak van „de Rafinerijen, die
van 3. ofte 4. int getal datter ontrent over 25 iaeren
waren, nu tot 25 int getal sijn geaccresseert, alleen in
de stadt van Amsterdam, ende een binnen Delft, twee
tot Middelborch, ende een ten platten lande inden
dorpe van Wormer". Deze verwerkten jaarlijks vele
duizenden kisten suiker „die zij voor een groot deel
zelfs (zelf) uijt Brasil in retour van Manufacturen doer
comen".
Het voltooide product werd door de Nederlandsche
raffinaderijen doorgevoerd naar Frankrijk, Duitschland en Engeland, „ende Oosten", waarmee natuurlijk
onze zeer voordeelige handel op de Oostzeelanden
bedoeld werd.
Alles bijeen was dus reeds voor men 1600 schreef de
Nederlandsche aanraking met Zuid-Amerika zeer
levendig, voornamelijk met Brazilie.
.

3. De goede verstandhouding raakt vertroebeld.
Voor zoover het Nederlandsche aandeel in deze
relaties betreft, had men den Zuid-Amerikaanschen
handel best nog wat op dienzelfden voet willen laten
doorgaan. In Span je echter werden de maatregelen
steeds feller, en tevens begon de regeering te eischen
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dat ook in Portugal en overzee streng de hand zou
worden gehouden aan de naleving daarvan.
Hoe kortzichtig deze handelswijze was, ook van de
Spaansche belangen uit bekeken, bleek weldra then.
de Nederlanders, die zich uit de Spaansche en Portugeesche havens geweerd zagen, he besluit namen om
de Oostersche waren dan maar rechtstreeks in het
land van herkomst to gaan halen. In mijn Nederlands
Voorhoede kan de belangstellende lezer dezen ontwikkelingsgang in het kort samengevat vinden.
Eveneens raakte het nu gedaan met het aanloopen
van Vianna do Castello of Porto als uitgangshavens
voor reizen naar Brazilie als ware het onder Portugeesche vlag. Wie uit de Nederlanden nog zaken
wenschte to doen op Zuid-Amerika, moest voortaan
geheel op zichzelf en voor eigen risico optreden.
Nu schijnt er van deze toename der gevaren ook wel
een remmende uitwerking op de ondernemingslust to
zijn uitgegaan. Tenminste wij zien dat de Overheidssteun, die bij voorbeeld ten aanzien van de vaart op
Guinea al niet eens meer verleend werd, omdat die
kust bepaald reeds to druk werd bezocht, nog steeds
bleef toegekend, ja in sommige gevallen zelfs extra
versterkt werd voor tochten naar of via Amerikaansche wateren. Aan den eenen kant viel een stijgende
belangstelling voor dat werelddeel waar to nemen, die
aangewakkerd werd door tal van Nederlandsche vertalingen naar buitenlandsche geschriften, zooals over
de lotgevallen van den Duitschen kanonnier Hans
Staden, die in Portugeeschen dienst nabij Santos onder
de Indianen terechtkwam, en voorts van het uitvoerige boek over Brazilie van Ler y, een der deelnemers
aan een kortstondige kolonisatiepoging door Hugenoten in de baai van Rio de Janeiro. Van dit laatste werk
was reeds uitbundig gebruik gemaakt door Linschoten, toen deze zijn Itinerario of girls der Portugeesche
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en andere zeeroutes gecompleteerd had tot eeD voort
over de geheele aarde (zie mijn Naar

van wegwijzer

de Indische Wonderwereld, met Jan Huyghen van Linschoten), doch bovendien lexerde deze vlijtige wereld-

beschrieiver een vertaling van padre Jose de Acosta's
Historia Natural y Moral de las Indias, destiids het beroemdste en ook wel het beste boek over de Nieuwe
Wereld,^ waaraan de Spanjaarden nog steeds koppig
den naam van Indie .bleven geven.
Daarenboven maakten in de oproerige Nederlanden
de verrichtingen van Sir Francis Drake, Cavendish,
Hawkins, Sir Walter Raleigh en andere Engelsche
zeeridders een diepen indruk. Uit hun avonturen
putte men ten onzent de overtuiging dat, wanneer het
niet goedschiks ging, de relaties met Zuid-Amerika
desnoods ook kwaadschiks konden worden voortgezet. In onzen volksaard lag het intusschen om tot deze
laatste gedragslijn pas over te gaan nadat alle vreedzame middelen waren uitgeput.
In dit overgangstijdperk, toen men zich over het algemeen in Nederland al niet veel illusies meer maakte
omtrent de houding der Portugeezen en Spanjaarden
in hun overzeesche gewesten, is nog eens een laatste
poging ondernomen om op den vriendschappelijken
voet van voorheen de zaken met Brazilie voort te zetten en tevens nieuwe aanraking te zoeken in het
gebied van de Plata-rivier, alwaar, naar men vermoedde, ook wel eenige handel te drijven zou zijn. In
het verzoekschrift dat ter voorbereiding hiervan tot
de Staten-Generaal gericht was, werd verlof gevraagd
voor een reis „op zekere Custe ende landen van America Peruana, siinde een plaetse daer noyt eenige van
dese Landen hebben geweest". Onder dien naam —
afkomstig van geleerde pogingen om de Nieuwe Wereld in eenige subwerelddeelen te splitsen, waaronder
• ook America Mexicana en America Brasiliana
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verstond men then ruwweg geheel Spaansch ZuidAmerika, en voor zoover dit bezuiden Brazilie of aan
de Zuidzeekust lag, hadden de onzen daar inderdaad
nog geen rechtstreeksche aanraking mee gehad, behoudens dan het tevoren vermelde ongelukje.
In 1598 werden, voor particuliere rekening, twee
schepen daarheen uitgereed, onder de veelzeggende
namen van De Goude en De Silveren Werelt ; de eene
heette naar het goudland Peril, de andere naar bet
zilver van den Rio de la Plata of Argenteus Fluvius.
Reeds zagen wij hiervoren dat deze aldus genoernd
was cmdat de Spaansche ontdekkers, reeds aanstonds
van de inboorlingen eenige zilveren sieraden hadden
ingeruild, die echter later bleken overland van stam.
tot stam at het land der Incas te zijn gekomen; het
was dus wel wat voorbarig en overdreven om de rivier
waar die enkele voorwerpen aangeboden werden, ineens voor een bron van zilver te houden.
De Staten-Generaal verleenden voor dezen tocht naar
het land der overzeesche schatten vrijdom van uitgaande en inkomende rechten; doch aan deze tegemoetkoming voegden zij de opdracht toe om de bedoelde rivier op te varen zoo ver als mogelijk zou blijken,
en overal, ook op de zijtakken, te beproeven of daar
lets te handelen viel. Ingeval dit niet gelukken zou,
moest men de geheele kust van Brazilie gaan verkennen, met hetzelfde doel. Tot Terra Nova toe — aldus
werd er aan toegevoegd; dat is dus tot aan Newfoundland, of met andere woorden het Noordelijkst bekende
uiteinde van het Amerikaansche werelddeel. Voorwaar ruimte genoeg!
Deze expeditie stond onder het admiraalschap van
Laurens Bicker uit Amsterdam, die op De Goude Werelt — bet grootste der beide schepen — voer. Het
andere werd gecommandeerd door Cornelis van
Heemskerck, dien wij tevoren reeds als een Braziel-
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vaa,rder vermeld zagen; op deze Silveren Werelt was
Hendrick Ottsen schipper, en van hem is afkomstig
het relaas dat door J. W. IJzerman voor de Linschoten
Vereeniging bewerkt is tot een boeiend verhaal, tevens
beste bron van kennis voor onze vroegste aanraking
met Zuid-Amerika.
Op de uitreis werd eerst nog geprobeerd of er in
Guinee soms iets te verdienen viel ; maar op deze
betrekkelijk nabikelegen kust was de concurrentie
reeds te sterk en het vet al van den ketel. Afgesproken werd dus om dan maar naar den Rio de la Plata
over te steken, alwaar de eigenlijke onderneming zou
beginnen. Onderweg is men elkaar echter kwijtgeraakt en sindsdien heeft elk der beide schepen lotgevallen beleefd die duidelijk deden uitkomen dat het
met de vroegere handelsvriendschap uit was. Elk hunner zullen wij in hun voornaamste avonturen even
volgen.
Het verhaal van schipper Ottsen's belevenissen wordt
in hoofdzaak reeds samengevat op het titelblad, hetwelk een beknopt overzicht van de gebeurtenissen
geeft: „De voyagie na Rio de Plata, ghedaen met het
schip ghenoemt de Silveren Werelt, het welcke onder
't Admiraelschap van Laurens Bicker ende het bevel
van Cornelis van Heemskerck als Commis die Custen
van Guinea versocht hebbende, ende van den Admirael daer na versteken zijnde, alleen voorts seylende
na Rio de la Plata daer in de voorsz. Rieviere bij de
60. mijlen opwaerts gekomen wesende, tot Bonas Aeris
den Commis (d'welcke op de valsche aen-biedinghe
van den Gouverneur derselver Plaetsen, om vrij te
moghen handelen, aen Landt voer) met noch 8. ander
Personen heeft moeten achter laten, ende van daer
wederom wech varende noch selver seer deyrlijcken
na afsterven van bycans all het Volck met die Reste
in de Bay Todos los Santos in der Portugijsen handen
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ghevallen is, alle zee-varende Luyden tot eenen Spieghel ende Exempel beschreven door de Schipper daer
op gheweest zijnde Hendrick Ottsen".
Uit de verslagen van den Hollandschen schipper en
van den Spaanschen gouverneur don Diego de Valdes
y de la Vanda kunnen wij de gebeurtenissen ongeveer
als volgt reconstrueeren. De Silveren Werelt voer de
zoetwaterzee van geel sop binnen, die de monding van.
de Plafa-rivieren vormt, en al loodende zocht de schipper zijn weg door deze modderstroomen naar het stadje Buenos Aires. Dit mocht na eenige vergeefsche
pogingen eindelijk sinds 1580 als definitief gesticht
gelden, clod' nog in 1584 was Juan de Garay, de thenmalige gouverneur, in de buurt dier vestiging door de
Indianen vermoord. Ook vijftien jaar later zal die
stad dus nog wel niet veel meer dan een bescheiden
groepje huisies hinnen een borstwering van palissaden zijn geweest, waar men doorloopend op zijn hoede
was voor Indiaansche overvallen.
Nog in 1625 zegt Joannes de Laet, de kroniekschrijver
van de West-Indische Compagnie: „Ick werde van een
vriendt onderrecht van onse natie, die eenighe jaren
daer ghewoont heeft, dat de stadt van Buenos Ayres
is van weynigh consideratie, hebbende twee hondert
inwoonders, weynigh meer of to min. De huysen zijn
al van aerde ghemaeckt". Behalve het optreden der
inboorlingen vreesde men in dit wankele stedeke
evenzeer verrassingen uit de zee, want tegen piraten
zou niet veel uit to richten vallen. Aan den wal heeft
men dan ook met gespannen aandacht het zeil gevolgd
zooals het langzaam nader kwam. Was dit een zeeroover? Of zou het soms een schip uit het vaderland zijn,
dat eindelijk de langverbeide voorraden aanvoerde?
In het verslag van den gouverneur aan den Koning
wordt gezegd dat de kolonisten dit vaartuig aanvankelijk hielden voor een schip nit Sevilla, hoewel anderen
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dachten dat het best een bezending slavers uit Afrika
kon zijn. Toen het donker werd, stak men aan land
dan ook vuren aan, om den schepelingen den weg te
wijzen.
Tenslate bleek dit een schip te zijn van Flamencos,
die zeiden dat zij uit Abstradam in Olanda kwamen
met koopwaar. Zulk een groot vaartuig had men te
Buenos Aires nog nimmer aanschouwd! En toch mat
De Silveren Werelt slechts 80 last, dus zeg 160 ton, wat
niet veel meer is dan een flink binnenschip. Hoe klein
moeten dan wel de Spaansche schepen geweest zijn,
die tot dusverre deze onbeduidende volksplanting aan
de Plata-rivier bediend hadden! De gouverneur zelf
was destijds daarheen gekomen op een karveel, niet
grooter dan 60 ton. Zooiets als een turfschuit — en
daarmee stak men uit Spanje den Oceaan over
De kolonisten zaten dringend verlegen om Europeesche goederen, want er was in geen tijden een schip
uit Spanje geweest. Daarom drongen de inwoners er
op aan dat de Hollanders zouden worden toegelaten.
Doch daartegenover stonden de strenge instructies uit
het moederland, om rebellen en ketters te weren. Hier
nu meende don Diego zijn plicht jegens zijn regeering
te kunnen vervullen en tevens de begeerlijke koopwaren te bemachtigen. Vandaar zijn tactiek om den
bezoekers te doen weten dat zij gerust aan wal konden komen om handel te drijven; had men hen eenmaal
aan land, dan zou het niet moeilijk vallen om zich ook
van het schip meester te maken.
Onder de instructies voor deze reis beyond zich een
ernstige waarschuwing tegen hinderlagen van deze
soort, want in het vaderland kwam men immers meer
en meer tot de overtuiging dat er goedschiks niet veel
meer met de Spanjaarden en Portugeezen te beginnen was ; daar was in hun havens reeds ruimschoots
leergeld aan betaald.
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Doch naar he schijnt heat men op De Silveren Werelt gedacht dat dit we! zou losloopen; want Cornelis
van Heemskerck is met acht metgezellen den wal op
gegaan, en terstond door de Spanjaarden gevangen
genomen. Toen zij niet terug kwamen, werd schipper
Ottsen wantrouwig, en sindsdien bleef men op stroom
wachten of er soms nog lets zou gebeuren. Na eenigen
tijd moest echter ook deze hoop worden opgegeven
en Coen is De Silveren Werelt ,maar vertrokken, in
bedrukte stemming wegens dit smartelijk verlies.
Van den Spaanschen gouverneur was het ontegenzeggelijk een trouwelooze daad om eerst vrijheid tot
landen en handelen aan te bieden; bovendien ontgingen de goederen waar het hun vooral om te doen
was — den kolonisten tech. De gevangenen schijnen
intusschen nogal schappelijk te zijn behandeld. Sommigen werden geleidelijk uitgewisseld tegen Spaansche gevangenen van het oorlogstooneel in Europa,
zooals onder andere na den slag bij Nieuwpoort op
groote schaal kon geschieden. Anderen zijn er blijven
wonen, zooals vermoedelijk de zooeven aangehaalde
zegsman; want nog in 1606 wordt in een rapport aan
den Koning melding gemaakt van drie Hollandsche
ingezetenen, voormalige gevangenen. Een hunner,
Douwe Sybrandtz., cuijper van Harlingen, is ,naet
seggen van Gerrit van Farmsum getrout in de plecke
genaemt Assencion in de provincye van Peraguaya
met een spaensche vrouwe". Ziehier de eerste Nederlanders die de Plata-landen hebben helpen bevolken.
Na dezen tegenslag is De Silveren Werelt, geheel
overeenkomstig de instructies, langs de kust van Brazilie gaan varen, doch nergens zag men kans om op
vreedzame wijze aanraking met den wal te krijgen.
Steeds verder Noordwaarts kruiste het schip, tot eindeli* de sterfgevallen en ziekten — voornamelijk
scheurbuik dusdanig waren toegenomen, dat er
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nog slechts drie gezonde mannen aan boord waren. In
dien flood besloot schipper Ottsen om dan maar ergens
binnen te loopen en of te wachten hoe het zou uitvallen. Men was then ter hoogte van de Allerheiligenbaai,
en zoo verscheen dit scheepie dan uitgeput op de reede
van Sao Salvador of — zooals men die stad in de wandeling steeds genoemd heeft — Bahia. Ook de Portugeesche autoriteiten in die plaats, die destijds als hoofdstad van Brazilie gold, legden een vijandige houding
aan den dag. Het schip werd verbeurd verklaard, en
schipper Ottsen met zijn yolk kwam in gevangenschap,
zij het ook met vrij ruime vrijheid van beweging.
Ondertusschen was De Goude Wereit eveneens van
Guinea naar Zuid-Amerika overgestoken; dit schip
kwam aan in de baai van Sao Vicente, waar binnen in
een kreek het stadje Santos was gesticht.
De ontvangst leek hier, evenals te Buenos Aires, zeer
hartelijk, want de onzen werden aanstonds aan den
wal onthaald en daarna zouden de Portugeezen een
tegenbezoek aan het schip brengen. Ook Laurens
Bicker schijnt daarbij de dringende waarschuwing
zijner instructies buiten acht gelaten te hebben ; tenminste then de gasten aan boord waren, zagen deze
kans om de Nederlandsche bemanning te overrompelen en zoo kon De Goude Werelt voor goeden buit
worden verklaard. Een Portugeesch schip zou dezen
prijs opbrengen naar Bahia.
Inmiddels was er uit Nederland een sterke oorlogsvloot gezonden naar de kust van Guinee om aldaar
onzen handel gewapenderhand te ondersteunen. Een
eskader van deze zeemacht zou vervolgens oversteken
naar Brazilie, teneinde eveneens aldaar de puntjes op
de i te zetten. Duidelijk blijkt hieruit, in welk een periode van onzekerheid men zich toen beyond : ongeveer
tegelijk met deze tuchtigingsexpeditie was immers een
vreedzame handelsonderneming naar diezelfde landen
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vertrokken.
Het had dus evengoed kunnen zijn dat zulk een daad
van oorlog de particuliere zaken van Bicker en Ottsen
bedorven had. Maar nu deze toch reeds waren vastgeloopen, kwam die hulp juist goed van pas. Reeds op
zee kon het smaldeel onder Broer Jansz van Medemblik De Goude Werelt benevens het Portugeesche escortevaartuig aanhouden. zoodat Bicker tenminste
bevrijd was. Vervolgens ging deze vloot Bahia plunderer, waarbij ook De Silveren Werelt werd buitgemaakt; cloth tot een landing voelde men zich niet sterk
genoeg en schipper Ottsen heeft de Nederlandsche
scheepsmacht dus zien komen en weer wegvaren. Zelf
is hij pas later uitgewisseld.
In datzelfde jaar 1599 is ook Olivier van Noort, op
Nv e g naar Indic via de straat van Magalhaes, met vier
schepen te Rio de Janeiro binnen gevallen om ververschingen, die 114 na zijn langen oversteek dringend
noodig had. Deze werden hem evenwel geweigerd; ja
gedreigd werd met kanonvuur, wanneer de Hollanders
niet terstond vertrokken. Op zulk een oogenblik was
dat zeer onprettig nieuws, en hoewel de Portugeesche
nederzetting op de plek waar thans de schitterende
Braziliaansche hoofdstad ligt, toen nog maar een onbeduidend oord was, dat misschien wet met geweld bedwongen had kunnen worden, kon van Noort zich toch
ook weer geen handtastelijkheden veroorloven, want
het meerendeel van zijn yolk was ziek. Daarom verkoos hij, zich voor het geweld des vijands terug te
trekken en verversching te gaan zoeken op een onbewoonde plek langs de kust. Hierin slaagde men op het
eiland Sao Sebastido, dat ongeveer halfweg tusschen
Rio de Janeiro en Santos even buiten de kustlijn nitsteekt. Op zijn verdere reis heeft Olivier van Noort
toen maar iedere aanraking met bewoonde plaatsen
vermeden. Zijn volgende landing was op de kust van
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Patagonia, waar Cavendish nog kort geleden een baai
Port Desire gedoopt had, naar den naam van zijn schip;
dit is het tegenwoordige wolhaventje Puerto Deseado.
Ook hier durfde Van Noort te gaan ververschen omdat er geen Spanjaarden zaten.
Thans was dus wel over de geheele linie te Buenos
Aires, Santos, Rio de Janeiro en Bahia de Todos os
Santos gebleken dat er in Zuid-Amerika van vriendschappelijken handel geen sprake meer kon zijn. Wij
konden er nog slechts verwachten, arglistig in een val
gelokt te worden, of op zijn gunstigst met geweld van
wapenen te worden geweerd.
„Sulcke valsheyt ende tyranny wort ghebruyck, om
de Nederlanders wt Indien (d.i. hier: Zuid--Amerika)
te schricken", zoo heeft een tijdgenoot uitgeroepen.
4.

Kaapvaart en daden van oorlog.

Van de bevinding dat in Zuid-Amerika de vriendschappelijke handel moest worden opgegeven was het uiteraard slechts een stap tot de volgende phase : als aanvaller optreden in diezelfde wateren.
Reeds zagen wij hoe in het tijdperk van aarzeling een
vreedzame handelsonderneming op den voet gevolgd
werd door het uitzenden van een oorlogsvloot die deels
in West-Afrika en op den weg daarheen — zooals de
Canarische en Kaap-Verdische Eilanden — het ontzag
voor onze vlag er in moest brengen, deels op de kust
van Brazilie duidelijk kwam maken dat de Republiek
niet met zich liet spotten.
Op de plundering van Bahia door Broer Jansz van
Medemblik was een paar jaar later een soortgelijke
tuchtigingsexpeditie gevolgd onder Paulus van Caerden — die later te Manilla in gevangenschap gestorven
is —, eveneens op de Allerheiligenbaai gericht, waar
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zich then het brandpunt van alle Braziliaansche !even
beyond.
Ook nog bij een andere gelegenheid was intusschen
door de onzen geconstateerd dat er van den vijand
overzee geen tegemoetkomingen meer verwacht konden warden, zoodat wij ons ook niet langer ontzagen
om zelf te beginnen met er op te slaan.
Zulks was het geval op de reis die voor rekening van
Rotterdamsche kooplieden en reeders — meerendeels
uitwijkelingen uit de Zuidelijke Nederlanden — werd
ondernomen onder bevel van Jacques Mahu (waarschijnlijk beter Mahieu) en Simon de Cordes. De opzet
was dat men om he Westen heen den weg naar Indio
zou zoeken door de zeestraat welke in het begin dier
eeuw de Portugeesche overlooper Fermi() de Magalhaes
in Spaanschen dienst had ontdekt; deze lag ver in het
widen, tusschen he Amerikaansche wasteland en Vuurland in, welk laatste beschouwd werd als het begin van
een nieuw doch vooraisnog onbekend continent, dat
onder den naarn van Terra Magellanica en tal van andere titels alvast op de wereldkaarten geprojecteerd
werd als liggende rondom de Zuidpool, bij wijze van
tegenwicht op de groote landmassa van bet Noordelijk
halfrond.
Aan Magelhaes was het bij die gelegenheid gelukt om
door deze zeestraat A-an den eenen Oceaan in den anderen te komen, en scliuins over de Stine Zuidzee naar
de Philippijnen te varen, op Avelke eilanden de Castiliaansche kroon sindsdien aanspraken maakte als behoorende tot de Spaansche wereldhelft, dus ongeveer alsof
dit een aanhangsel van West-Indio was.
Sinds Magalhties waren ook Drake en Cavendish door
deze opening den Pacific ingeglipt, waar zij den Spanjaarden op de kusten van Peril en Mexico onnoemelijke
schade hadden toegebracht. Op last van Madrid 'noes
daarom aan die zeestraat een fort gebouwd worden
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maar het klimaat Meek er z(545 guur te zijn, dat deze
vestiging reeds spoedig werd opgegeven.
Langs deze zelfde route nu wilde in 1598 de zooeven
genoemde Rotterdamsche onderneming trachten, een
voordeelige reis naar Oost-Indie en misschien ook naar
Japan en China te volbrengen; wellicht gunstiger dan
om Kaap de Goede Hoop. In datzelfde jaar vertrok
tevens het min of meer gelijksoortige eskader van de
zoogenaamde Magellaansche Compagnie, onder Olivier
van Noort, eveneens grootendeels voor Rotterdamsche
rekening; reeds zagen wij hoe deze in Brazilie vergeefs
aanklopte om ververschingen en tenslotte zich maar
zelf moest helpen.
De vloot van Mahu en De Cordes, die nogal breed was
opgezet, en tal van specialisten in de te bezoeken landen aan boord had, was reeds van den aanvang of van
plan om op de Spaansch-Amerikaansche kusten flink
toe te fasten. In Chili en Peril dacht men wel het een
en ander te kunnen bu- itmaken, en vervolgens zou
Nieuw Spanje, dat wil zeggen Mexico, aan de beurt
komen, met inbegrip van een land dat nog hoogerop
heette te liggen en Las Califormias moest heeten. Het
volledige verhaal van deze merkwaardige reis, die tenslotte in vele losse avonturen verloopen is, kan men
lezen in Wieder's bewerking voor de Linschoten Vereeniging. Voor ons bestek is enkel van belang wat er
in de Chileensche waterers is voorgevallen.
Eerst duurde het maanden van tobben alvorens men
stroom en wind in die smalle zeeengte overwonnen had;
want de straat van Magalhaes werkt zoo ongeveer als
een schoorsteen waar een sterke trek in staat, en dien
had men juist tegen. In weerwil van alle zorgen en ontberingen vonden de scheepsofficieren evenwel nog tijd
en lust om midden ander dezen moeilijken doortocht
een plechtigheid te ensceneeren, waarbij zij elkander
trouw zwoeren in den strijd op Leven en dood. tegen
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onzen erfvijand, .,de Hollandtsche Wapenen int ghewest
plantende, waeruyt de Koningh van Spangien zijne
schatten gaert, daer mede by tegens de Nederlanden
tot noch toe een langhdurige oorloghe gehouden heeft".
De zes hoof den der expeditie sloten hier een „Broederschap vanden ontbonden Leeu". Dit edele dier, eenmaal
van zijn boeien bevriid, dacht in Spaansch Amerika
groote daden te gaan verrichten. Zelfs werd hiervan bij
voorbaat kond gedaan door een gedenkbord in de straat
van Magalha'es; maar dit is terstond na vertrek door
de inboorlingen. verwoest. Echter staat deze plek nog
op de kaart aangeteekend als Ridders Bay. Want de
karteering, bij deze gelegenheid door Jan Outghers van
Enkhuizen gemeenlijk Oom Jan — -tot stand gebracht, is de eerste wetenschappelijke geweest, en langen tiid tevens de beste en meest gezaghebbende.
Buiten de zeestraat gekomen is de vloot door storm
uiteengejaagd en sindsdien heeft elk der schepen zich
op eigen gelegenheid moeten redden zoo goed men kon.
Een daarvan, De Blijde Boodschap (tevoren Het Vilegend Hert geheeten), is in uitgeputten toestand voor
Valparaiso terechtgekomen, waar het zich na eenig
vechten en onderhandelen aan de Spaniaarden heeft
moeten overgeven. Kapitein op dit schip was Dirck
Gerritsz. Pomp uit Enkhuizen, bijgenaamd Dirk China,
omdat hij de eerste was geweest die dat verre land had
bezocht. Zijn volledige lotgevallen vindt men verhaald
in Uzermans' levensbeschrijving van dezen merkwaardigen pionier, voor de Linschoten Vereeniging bewerkt;
voorts beknopter in mijn Nederlands Voorhoede.
De schepen De Hoop en De Liefde hebben de reis in
noordelijke richting langs de kust voortgezet, waarbij
onderweg een deel der bemanning door Indianen is afgemaakt, met inbegrip van den admiraal Simon de Cordes. Enkel De Liefde is er in geslaagd om Japan te bereiken. als het eerste Nederlandsche schip dat daar
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aankwam (1600). Van De Hoop is nog slechts een vaag
gerucht vernomen, dat een sloep met schipbreukelingen
op Hawaii zou zijn aangekomen.
Dit alles echter valt thans buiten ons kader. Van belang
voor onzen opzet is enkel, dat het schip De Trouw, onder bevel van den jeugdigen woesteling Balthasar de
Cordes, in den Chileenschen Archipel terechtgekomen
is, alwaar de onzen op het eiland Chiloe vreeselijk onder de Spanjaarden hebben huisgehouden. Reeds then
is samenwerking gezocht met de _„Chilesen", dat wil
zeggen met de Araucaniers, die onverzoenlijke vijan.den van de Spanjaarden waren en ook in de door dezen
veroverde gewesten nog steeds een bedreiging bleken
vormen. Kort na het bezoek van De Cordes hebben zij
de stad Valdivia, waar de Spanjaarden zich veilig waanden, overvallen en uitgemoord. Ook later zoudexi zij
nog eens onze bondgenooten tegen Spanje worden.
Met dat al blijft het ruwe geweld, waarmee de onzen
bij hun eerste aanraking met Chili zijn opgetreden, een
minder fraaie bladzijde in onze geschiedenis. Zij hebben er evenwel hun verdiende loon voor gekregen,
want aan den overkant van den Pacific zijn zij door de
Portugeezen op Tidor overrompeld en afgemaakt;
slechts een overlevende kwam in het vaderland het
verhaal doen.
Dan had Olivier van Noort zich beter gedragen, die
het Spaansche schip, dat hem moest tegenhouden, overzeild en genomen had, doch den kapitein had losgelaten, in de hoop dat als tegenbeleefdheid nu ook Dirk
China in vrijheid zou worden gesteld; een edelmoedige
speculatie die echter niet opging, want deze gevangene
is pas weer vrijgekomen toen er na den slag bij Nieuwpoort op ruime schaal krijgsgevangenen werden. uitgewisseld.
Een paar andere schepen, ter reede van Valparaiso buitgemaakt, bleken niets van waarde to bevatten, en tot
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een landing achtte Van Noort zich niet sterk genoeg.
Wel echter weidt hij in zijn journaal nit over de vruchtbaarheid van dat land, waar zeer veel fruit en wijn
bleek te groeien tegenwoordig opnieuw de hoop van
Chili.
Verderop langs de kust waren de Spanjaarden inmiddels van de komst deter Nederlandsche ,,corsarios" op
de hoogte, zoodat hier met onze zwakke strijdmiddelen
niets uit te richten viel.
Deze vroegste pogingen om den Spanjaarden aan den
achterkant van Zuid-Amerika afbreuk te doer hadden
dus weinig uitgehaald. Hoe zou het echter gaan, indien
er gezorgd werd voor een betere uitrusiing en krachtiger bewapening?
Op dezen voet werd in 1614 een smaldeel daarheen ge
zonden onder Joris van Spilbergen, wiens talenten
reeds op de kusten van Afrika en Brazilie waren gebleken, alsmede op Ceylon. Ditmaal trad de Oost-Indische Compagnie als reeder op.
Op zijn doorreis langs Brazilie wist deze vlootvoogd
zich met en zonder geweld aan verversching te helpen.
Ook de tocht door de straat van MagaBides, hoewel als
steeds moeilijk, bleek de gevechtswaarde niet verminderd te hebben, want terstond na aankomst op de Chileensche kust kon men eenige plaatsjes aantasten,
waaronder Concepcion en _Valperiste, doende soo
veel afbreuck aen Lard ende anders naer gheleghenheyt, als wy conden - .
Spilbergen had gehoopt, te Arica de vloot die de opbrengst van den zilverberg te Potosi naar Panama
placht to vervoeren, te kunnen verrassen, maar er lagers
geen schepen. Daarentegen voer hem uit Callao een
sterke Spaansche vloot tegemoet, met de bedoeling om
de Hollanders ineens te verpletteren. Dit is echter geheel anders afgeloopen. want Spilbergen is er in geslaagd om deze gansche zeemacht to vernietigen. Voor
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het verhaal van deze opmerkelijke verrichtingen zoo
ver van huis leze men Warnsinck's wederuitgave daarvan in de werken der Linschoten Vereeniging. Tot een
landing en bezetting van Chili of Peril is het ook then
evenwel niet gekomen.
Vlak op Joris van Spilbergen volgden de beide Hoornsche schepen onder Lemaire en Schouten, die een doortocht zochten en vonden — buiten de straat van
Magalhaes om, hetgeen dan een vrije route naar Indic
zou zijn, vallende buiten he octrooi der Oost-Indische
Compagnie. Bij die gelegenheid is als Zuidelijkste
puntje van Amerika Kaap Hoorn ontdekt. Overigens
heeft deze onderneming zich van Chili niets aangetrokken, behalve dat ververscht is op het eiland Juan Fernandez, buiten de Chileensche kust. Hoofdzaak was
voor dezen tocht de reis naar Indic. Het volledige relaas is nog onlangs door Engelbrecht bewerk t voor de
Linschoten Vereeniging.
Een volgende poging om de Spanjaarden in Chili en
Peri" to teisteren is in 1623 ondernomen door de zoogenaamde Nassausche Vloot, een sterke zeemacht van
welker optreden veel verwacht werd. Want het Twaalfjarig Bestand was nu afgeloopen, en hoewel overzee de
vijandelijkheden nooit geheel hadden stilgestaan, kon
men nu met voile kracht op alle fronten den oorlog
hervatfen. Veel meer dan eenige daden van geweld op
de Zuidzeekust heeft deze expeditie echter niet weten
to verrichten. Te Arica werd wederom de zilvervloot
gemist, en een aanslag op Callao leverde enkel de vernietiging van eenige Spaansche schepen op.
Ondertusschen was het in Nederland eindelijk gekomen tot de oprichting van een West-Indische Compagnie — zoo lang uitgesteld om tits:lens de vredesonderhandelingen die tot het Bestand geleid hebben, de Spanjaarden niet al fe erg to prikkelen. In dien tusschentijd
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waren er weliswaar doorloopend in de Amerikaansche
wateren Nederlandsche kapers opgetreden, voornamelijk in „de Kraal" of Caribische Zee en ter kuste van
Brazilie; dit waren echter steeds losse ondernemingen
voor particuliere rekening geweest, doch geen samenhangende daden van oorlog.
Tot zulk een opzet kwam het pas in 1624, then de jonge
Compagnie het grootste gedeelte van Naar kapitaal
stak in een krachtige vloot met landingsleger, die zich
rechtstreeks moest werpen op de stad Sao Salvador of
Bahia, he Braziliaansche hoofdkwartier aan de Allerheiligenbaai.
Onderbevelhebber van deze zeemacht was Piet Hein,
wien het gelukte om in een dag van vinnig strijden den
waterkant van Bahia te forceeren, terwiji van de landzijde onze troepen met Dierick Ruiters als gids de belegering begonnen waren. Daags daarna was de sf ad
in onze handen; de buit bleek groot te zijn.
Het was ditmaal echter niet in de eerste plaats om plundering te doen, doch om het bezit van Brazilie. De instructies luidden dan ook, dat na de vermeestering van
Bahia gezorgd moest worden voor het bezetten van de
Afrikaansche slavenhavens, voornamelijk in Angola;
want voor een loonende exploitatie kon een geregelde
aanvoer van zwarte arbeidskrachten niet gemist worden. Daarheen voer Piet Hein dus terstond, doch hij
had er geen succes; en then hij opnieuw ter kuste van
Brazilie verscheen, had een sterke Spaansch-Portugeesche vloot, die in alleriji derwaarts gezonden was, Bahia
al weer hernomen. Den onzen treft hier de blaam dat

zij te veel tijd verspild, en bovendien hun krachten te
zeer versnipperd hadden.
Er volgde nu een tijdperk van felle kaapvaart, waarbij
vooral geloerd werd op Portugeesche retourschepen
met suiker en tabak, voornamelijk ter hoogte van Bahia
en Pernambuco, swat then de belangrijkste cultuurge39

bieden waren. Uit Rio de Janeiro en Santos kwam veel
minder, en van den Rio de la Plata viel eigenlijk heelemaal niets te verwachten : dat land mocht niet eens
rechtstreeks met Spanje handel drijven, dock alle zaken
moesten via Peru loopen. Nu, het was toch niet veel
meer dan een economisch vacuum, het aankijken amper
waard. .
Van deze levendige avonturen in de Braziliaansche en
Caribische wateren, zooals Joannes de Laet die in zijn
Jaerlijck Verhael over de verrichtingen der W.I. Cie.
heeft geboekstaafd (vier deelen van de Linschoten Ve•eeniging), heb ik getracht de opmerkelijkste episodes
samen te vatten in mijn Hollandsche Kapers op Amerikaansche Kusten. flier zien wij Piet Hein in ziin vermetelste en bekwaamste stukjes, vol vindingrijkheid
telkenmale de Allerheiligenbaai leeghalend en dan
weer de open zee in. Tal van • minder bekende zeehelden en kaperkapiteins vinden wij doorloopen.d de kiist
van Brazilie teisteren, soms met verbazingwekkend
succes, soms ook geheel zonder. De onzen voelden zich
in die dagen bijzonder in deze wateren. thuis. Het eenige
wat nog ontbrak, was een eigen vestiging aan den wal.

5.

Ons Dochterland in Brazilie.

Een reeks van welgeslaagde kapertochten op de kust
van Brazilie en in de „Kralenzee" had aan. de WestIndische Compagnie de geldmiddelen verschaft om
weer eens een grooteren slag te wagen. Er werd een
sterke vloot uitgerust, die onder bevel van Piet Hein
thans de schrik van al die wateren zou gaan trachten, de Spaansche retourvloot te onderscheppen.
Deze toeleg slaagde. Met de van hem gewende grondigheid en durf, en bovendien gesteund door een beetle goed
gesternte, wat bij zulke ondernemingen nooit geheel
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ontbreken mag, wise Piet Hein in 1628 in de buurt van
Havana het zilvertransport dat van Mexico naar Spanje
onderweg was, in zijn geheel te vermeesteren. Eveneens
het overbrengen van deze buit naar he vaderland gelukte haast zonder verlies. en zoo zag de West-Indische
Compagnie zich opeens van nieuw kapitaal voorzien.
Besloten werd om, na uitbetaling van vette tantiemes
en dividenden, he saldo te bestemmen voor eenmieuwe
poging om Brazilie te veroveren. Aileen moest men bet
dezen keer zonder Piet Hein sellers. Want deze bijzonder bekwame vlootvoogd, op wien na deze opzienbarende verrichting alle oogen zich richtten, was inmiddels benoemd tot bevelhebber van 's Lands vloot; helaas
slechts voor kort, want reeds een jaar later sneu.velde
hij in een campagne om de Duinkerker kapers voorgoed nit de zee te slaan.
Als doelwit van dezen nieuwen aanslag op Brazilie was
ditmaal niet de hoofdstad Bahia uitgekozen, doch het
iets Noordelijker gelegen gewest van Pernambuco, waar
twee stadies vlak naast elkaar op de kust lagen. Het
eene beette Recife, naar het rif dat aldaar als een natuurlijke golfbreker langs het strand loopt, dusdanig
dat een opening daarin, waardoor twee rivieren in zee
uitmonden, een goedbeschutte haven vormt. He andere
stadje, iets verderop boven op een aarden heuvel gebouwd, was Olinda, meer gebezigd als woonplaats.
Achter deze tweelingsplaatsj-es strekte zich in beide
richtingen langs de kust een strook van suikerrietvelden nit, met hun bijbehoorende engenhos of suikermolens. Meer en meer scheen dit Pernambucaansche
plantagegebied alle andere Braziliaansche gewesten te
gaan overvleugelen. Wie dit het beste wisten, waren de
Hollanders zelf, die immers reeds jaren achtereen deze
kust hadden afgestroopt. Welnu, juist buiten het Reciel
plachteri zij cloorloopend de rijkste vangsten te doe:).
en daarom was het begrijpelijk dat de Compagnie dit41

maal het oog sloeg op Pernambuco.
De leiding van deze expeditie was toevertrouwd aan
Hendrick Loncq of Loncque, die als onderbevelhebber
onder Piet Hein gevaren had, then deze de Zilvervloot
vermeesterde. Er ging een flink landingsleger mee on
der commando van Jhr. Diederigh van Waerdenburgh.
Eenige vertraging ontstond, toen tijdens de voorbereiding opeens een Spaansch-Oostenrijksch leger een inval op de Veluwe deed, juist terwiji. Frederik Hendrik
met taai geduld bezig was om 's Hertogenbosch te belegeren. Reeds was de vijand bij zijn opmarsch in de
richting van Amsterdam tot in Amersfoort opgerukt,
then de stadhouder door een snelle beweging de verbindingslijnen langs den Rijn wilt of te snijden, waardoor de invaller tot den terugtocht gedwongen werd.
Nu was ook Den Bosch niet meer te houden en weldra
kon alle gevaar als geweken gelden. De Republiek was
sterker dan ooit uit deze dubbele campagne voor den
dag gekomen. Thans kon ook de Braziliaansche onderneming met kracht worden voortgezet, en Loncq, die
maandenlang tot ziin verwondering tevergeefs bij de
Kaap Verdische eilanden op de rest van ziin vloot had
liggen wachten, zag weldra de ontbrekende striidkrachten volledig komen opdagen.
Een aanslag, met zulk een troepenmacht ondernomen,
kon niet anders dan succes hebben. Terwiji de vloot het
Recief bombardeerde, landde het leger een eindje voorbij Olinda, en na enkele dagen van vechten vielen then
beide steden in onze handen.
Terstond werd er dezen keer gezorgd voor versterking
van de verdedigingswerken en voor aanvoer van
nieuwe strijdkrachten. En dat was noodig ook, want er
verscheen een machtige Spaansch-Portugeesche vloot,
die onder bevel van don Antonio de Oquendo — denzelfde wiens Armada later door Tromp voor Duins
vernietigd is — net een slag de indringers weer dacht
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te verdrijven. Maar de Nederlandsche strijdkrachten,
hoewel naar aantal en grootte verreweg de minderen,
wisten dusdanig van zich of te bitten dat vijands vloot
onverrichterzake afdroop. Jammer alleen dat bit deze
ontmoeting onze eigen vlootvoogd Adriaen Jansz. Pater
omkwam, en bovendien op een bijzonder droevige wiize.
waarvan de lezer het verhaal kan naslaan in mijn
landsche Kapers op Amerikaansche Kusten.
Dank zij de kordaatheid van onze vlootvoogden was
de jonge nederzetting in Brazilie voorloopig gered. Als
eerste zorg diende nu te gelden, ons grondgebied uit
te breiden over een zoodanige uitgestrektheid dat er
voldoende suiker verkregen kon worden. Jegens de
Portugeesche planters werd veel tegemoetkomendheid
betoond, opdat zij zich loyaal onder het nieuwe be-wind
zouden schikken. Maar ondertusschen moest er voortdurend worden opgetreden tegen de vijandelijke strijdkrachten, die een onafgebroken guerilla bleven voeren,
met snelle overvallen op onze grensposten, waarbij zij
ttiteraard steun ondervonden van het onverzoenlijke
gedeelte der bevolking.
Zoodoende kon Nederlandsch Brazilie zich in die eerste jaren niet noemenswaardig uitbreiden ; het bleef
een klein plekje grond rondom de beide veroverde
stadjes, waarvan Olinda voor meerdere veiligheid zelfs
geheel werd afgebroken. Achter Recife, ons eenige
bruggehoofd, lag haast geen Nederlandsch gebied. In
de rimboe school de vijand.
Hierin kwam pas verbetering in den loop van hardnekkige binnenlandsche veldtochten, waarbij vooral de
Pool Krzysztof Arczizewski — door de onzen Christoffel Artisjofski genaamd zich roemrijk onderscheidde.
Doch al deze inspanning zou nog grootendeels onbeboond gebleven zijn, wanneer niet van 's vijands kan;
een goede kenner des lands naar ons was overgeloopen.
Met dezen kleurling Calabar als gids konden de Neder43

landsche troepen gaandeweg sneller vorderingen maken ; en ook al spanden de Portugeesch-Spaansche
strijdkrachten onder de bekwame aanvoering van den
Napolitaanschen graaf Bagnuolo zich nog zoo in, zij
konden niet beletten dat Nederlandsch Brazilie gecoh.solideerd raakte als tropisch dochterland van de kleine
Europeesche republiek. Reeds was Portugeesch-Indie
grootendeels in de handen der Hollanders overgegaan;
thans dreigde ook Brazilie dienzelfden weg te volgen.
De Spaansche overheersching, die al deze gevolgen na
zich had gesleept, woog wel heel zwaar op het rampzalige Portugal!
Toen nu Nederlandsch Brazilie stevig op de beenen
scheen te staan, meende de West-Indische Compagnie
dat het goed zou ziin wanneer dit overzeesche gebied
onder het gezag kon worden geplaatst van een landvoogd van aanzien. Hiertoe liet men het oog vallen op,
den jongen Johan Maurits, graaf van, Nassau, een der
vele zonen uit een talrijk gezin dat met onze stadhouderlijke familie nauw verwant was. Onder ziin peetoom Maurits en onder Frederik Hendrik had deze veelbelovende Nassauer de krijgskunst geleerd, laatstelijk
bij de inneming van 's Hertogenbosch en Maastricht.
Daarenboven bleek deze kolonel van het Staatsche
leger echter levendig belang te stellen in kunsten en
wetenschappen. Vooral de bouwkunst scheen hem te
boeien ; reeds was Pieter Post bezig met het ontwerpen
van een deftig woonhuis in Den Haag, waar de graaf
van Nassau tusschen ziin veldtochten in dacht te vertoeven: het Mauritshuis.
Ook Johan Maurits voelde zich wel aangetrokken tot
hetgeen een soort van Onderkoningschap moest worden, met de dubbele taak om het grondgebied ten eerste
te vergrooten en te verdedigen, en ten tweede door een
beleidvol bestuur tot staatkundige rust en economischen
bloei te brengen.
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Een uitvoerig verslag over dit allerbelangrijkste tijdperk in ons Braziliaansche avontuur is destijds geleverd door den geleerden Barlaeus, alias Caspar van
Baerle, wiens Latijnsche tekst in onze dagen in het
Nederlandsch bewerkt is door L' Honore Naber, in
een folio-uitgave die evenals het origineel met de
fraaie platen en kaarten van Frans Post en George
Marcgraf is opgeluisterd. In het beknopte en populaire
heb ik gebracht. het verhaal van Nederlandsch Brazilie
nog eens samen to -vatten in mijn Johan Maurits in Brazilie, een boek dat tijdens den jongsten wereldoorlog
verboden is ge-sveest.
De redenen die tot dit verbod van den kant der bezettende macht geleid hebben, hingen ten nauwste samen
met den aard van het bestuur zooals dit door ,Maurits
den Braziliaan" in ons Zuid-Amerikaansche dochterland was uitgeoef end en door schrijver dezes in de oorlogsjaren nog eens naar voren is gebracht tot moreelen
steun van onze overweldigde landgenooten. Want deze
landvoogd was niet alleen destijds al zijn tijdgenooten
vooruit, doch zijn inzichten waren zelfs van dusdanigen
aard dat zij nog in onze dagen als ketterij in de ooren
klonken van degenen die opnieuw rassenhaat en gewetensdwang in hun vaandel schreven.
Kortom: Johan Maurits stond in zijn jurisdictie een
ruime mate van vrijheid toe aan alle rassen en godsdiensten en dat waren er in dat gewest verscheidene.
Want in een land dat van huis uit door Indianen hew-oond werd, die echter voor geregelden arbeid niet
deugden, hadden de Portugeesche kolonisten groote
hoeveelheden negers binnengebracht, als werkvolk
voor de plantages en suikerfabrieken. Voorts -waren
vele Israelieten, die door de Inquisitie uit. Portugal verdreven werden, zich in Brazilie komen vestigen, waar
men hen aanvankelijk met rust liet; dock then de onverdraagzaamheid ook naar overzee werd verplant.
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zochten deze uitwijkelingen meerendeels kooplieden
van beschaving en internationale relaties — hun toevlucht op Nederlandsch grondgebied, alwaar Johan
Maurits hun een vrijheid van persoon en geloof toestond, die voor zijn tijd waarlijk zeer liberaal was.
Hem stond voor den geest een Nederlandsch-Braziliaansche staat, waarin Hollanders naast Portugeezen
zouden leven, en waar de Protestantsche godsdienst
weliswaar de staatsleer zou zijn, dock met ruimte van
beweging voor Katholieken en Joden. Voorts wenschte
hij goede vriendschap met .de roode kinderen des lands,
en behoorlijke behandeling van de zwarte arbeiders.
Zijn afscheidsbrief bij het neerleggen van zijn ambt na
acht bewogen dienstiaren geeft over al dergelijke dingen, alsmede over andere denkbeelden inzake staatsbestuur en volksontwikkeling eenige richtlijnen aan,
die nog heden door velen met vrucht geraadpleegd konden worden, zoodat het nauwelijks verbazing behoeft
to wekken dat een verwijzing naar zulke verlichte inzichten van totalitaire zijde als staatsgevaarlijk werd
beschouwd, — zelfs na drie eeuwen!
Onder leiding van dezen flinken bestuurder werd ons
grondgebied uitgebreid tot het in de eene richting de
monding van de Amazone bereikte, en aan den anderen
kant tot dicht onder Bahia naderde. Ook dit hoofd,kwartier der Portugeezen heeft Johan Maurits willen
veroveren ; wanneer hij hierin geslaagd was zou zeer
vermoedelijk ook de rest des lands in onze handen gevallen ziin, en dan had er inderdaad uit Brazilie een
Batavo-Lusitaansch Rig( met onafzienbare ontwikkelingsmogelijkheden kunnen groeien, een onmetelijk
tropisch gemeenebest van een structuur zooals pas anderhalve eeuw later door de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika zou worden verwezenlijkt. De WestIndische Compag-nie heeft haren landvoogd echter niet
in deze visie kunnen, nosh ook willen volgen. Zij be-
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geerde contante winsten uit Brazilie en zij wenschte
geen schepen of troepen te bekostigen voor verre toekomsten van overzeeschen bloei. Deze schrielheid was
het, die Johan Maurits parten speelde then hij met te
geringe strijdkrachfen Bahia aantastte en dientengevolge moest afdeinzen. Een machtige Spaansch-Portugeesche armada had daarna bijna ons geheele gezag
met een slag vernietigd, doch in een vierdaagschen
zeeslag op de Braziliaansche kust wisten onze zwakkere eskaders door vermetelheid en knap manoeuvreeren den vijand totaal uiteen te slaan.
Ondertusschen had Johan Maurits zijn residentie Recife inmiddels herdoopt in Mauritsstad, vandaar dat
in het Braziliaaansche pers-bargoensch nog steeds van
A Mauricea wordt gesproken tot een hoofdstad gemaakt die site]] ig de aanzienlijkste was van de geheele
Oostkust. Regeeringsgebouwen en bruggen gaven er
een voor die dagen zeer modern cachet aan. Kunsten
wetenschappen werden er beoefend, en een begin van
een Parlement, waarin zooveel mogelijk de onderscheiden bevolkingsgroepen vertegenwoordigd zouden zijn,
heeft aan Maurits den naam bezorgd van „de eerste
Braziliaan" te zijn geweest. Te zijner eere heeft men in
onze dagen een nieuwe brag Ponte Mauricio genoemd.
Geldt de Hollandsche invasie in de Braziliaansche geschiedenis als een beproeving ongeveer zooals bij ons
de Tachtigjarige Oorlog of de Duitsche bezetting — de
Nederlandsche landvoogd zelf wordt daar te lande met
bewondering en sympathie herdacht.
Then Johan Maurits het hopelooze van zijn worsteling
met de geldzakken in het vaderland inzag, vroeg hij
zijn ontslag, en dit was voor velen het teeken van het
beginnende einde. Reeds aanstonds verlieten de meeste
Portugeesche Israelieten nu ons grondgebied am liever
elders in Amerika de bescherming van de Nederland-

47

sche driekleur te gaan zoeken, zooals op Curacao en
te Nieuw Amsterdam.
Inderdaad is het vrij kort daarna met Nederlandsch
Brazilie misgegaan ; onder de voortdurende aanvallen
der inmiddels uit de Spaansche omknelling bevrijde
Portugeezen kromp ons grondgebied telkens verder
tot wij eindelijk in 1654 ook het bruggehoofd Recife
verloren, en tenslotte in 1661 van al onze aanspraken
afzagen tegen een schadevergoeding van acht millioen
gulden.
Uit den Nederlandschen tijd is er in die streken niet
veel meer overgebleven dan de bouwvallen van enkele
vestingwerken, waarvan het fort Brum nog den naam
doet voortleven van den Nederlandschen raadsheer de
Bruyne. Van het paleis Vrijburgh — door de onzen
tijdens de laatste verdediging om militaire redenen gesloopt bestaat alleen nog de plek ; aldaar is sindsdien
het gerechtsgebouw verrezen, met een gedenkraam ter
eere van wat Brazilianen gaarne het eerste parlement
in de Nieuwe Wereld noemen.
Oppervlakkige bezoekers meenen in de tableaux van
blauwe tegeltjes, waaraan de kerken der meeste NoordBraziliaansche steden bijzonder rijk zijn, de nalatenschap van Delft te mogen zien; doch deze blauwtjes
dateeren pas van omtrent honderd jaar nadat de Hollanders vertrokken waren, en zij zijn dan ook in werkelijkheid 18de eeuwsche voortbrengselen van Porto.
Slechts enkele kanonnen, hier en daar op het strand of
in de wildernis gevonden, herinneren aan den Hollandschen. -aid. En voorts schijnt een beperkt aantal Braziliaansche familienamen, waaronder Wanderley en De
Hollanda het meest de aandacht trekken, verband te
houden met achtergebleven Nederlandsche kolonisten.
Dat onze reputatie, in weerwil van de hardnekkige
worsteling om het bezit des lands, in Brazilie nog zoo
slecht niet is, moge blijken uit een rijmpje dat daar te

48

11:

Boven: Groot-graanbedrijf in Argentinie. Midden: Rosario. Onder: Eel veld
van alfalfa (lucerne).

•-•

4,11111101g

11001110

Boven: Haven van Valparaiso. Midden: De Chileensche badplaats Villa del Mar.
Onder: De reede van Antofagasta.

lande nog steeds gangbaar is om aan te duiden dat
iemand die nu eenmaal den naam heeft, overal de
schuld van krijgt. Dan zegt men:
0 Hollandez
Paga mal que nao fez.
Hetgeen wii zeggen: de Hollander betaalt voor kwaad
dat hij niet gedaan heeft.
En met zulk een beoordeeling mogen wij per slot van
rekening tevreden zijn.

6.

Een Chileensch avontuur.

De West-Indische Compagnie was opgericht met de bedoeling om. onzen vijand vooral te treffen door hem zip
schatten uit de Nieuwe Wereld afhandig te maken, en
zoo mogelijk ons van de bronnen daarvan zelf meester
te maken. Deze gedachte was nog ouder dan die eener
rechtstreeksche vaart op Indic, laat staan van de stichting eener Oost-Indische Compagnie. En in zijn eenvoud
kon dit denkbeeld ook niet anders dan juist zijn. De
feiten kwamen dit trouwens telkenmale opnieuw aantoonen: men behoefde maar goed gewapend te verschijnen en onversaagd toe te tasten, om alom in het
uitgestrekte Spaansch-Portugeesche koloniale rijk succes te kunnen hebben.
Achtereenvolgens waren de voornaainste steunpunten
des vijands in den Indischen Archipel, op de kust van
Brazilie en in de bocht van Guinee door de onzen veroverd. Ook in de Caribische Zee hadden wij eenige
waste punten bezet, waarbij vooral Curacao gold als
een pistool op de borst van onzen tegenstander. Ondertusschen waren er met wisselend succes aanslagen gepleegd op Portorico, op Hondtiras en op de Mexicaansche kust. Wij waren. den Orinoco wezen plunderen.
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en de retourvloten uit Cartagena of Vera Cruz durfden
soms de zee niet over uit vrees voor onze kapers. Zou
men nu al deze verspreide inspanning niet eens kunnen
consolideeren tot een samenhangende daad van grootschen opzet: den vijand uit zijn rijkste bezittingen te
veriagen, vooral uit het onuitputtelijke goudland Peru?
Daarna zou het overige Amerika ons vanzelf in de handen vallen.
Reeds zagen wij tevoren hoe een dergelijke gedachte
voor het eerst vasten vorm aannam tegen het einde van
het Twaalfjarig Bestand, toen het er vooral op aan zou
komen \vie van de .beide oorlogvoerenden het snelst en
het hardst zou toeslaan. De oprichting der West-Indische Compagnie was slechts een der onderdeelen van
wat wellicht een veelomvattend plan is geweest om de
Spaansch-Portugeesche bezittingen in alle deelen der
wereld te vermeesteren. Uitgevoerd is daarvan echter
enkel de nogal onbesuisde tocht van de Nassausche
Vloot naar de Spaansche kusten langs de Stille Zuidzee, alsmede de aanslag op Brazilie. Voorts mag ook
het stichten van een volksplanting in Nieuw-Nederland
min of meer in dit licht gezien worden, doch deze gebeurtenissen vallen buiten het kader van ons boek ;
wie daar belang in stelt, raadplege mijn Holland aan de
Hudson maar eens.
In de jaren waarin Nederlandsch Brazilie zich in zijn
grootsten opbloei verheugde, kwam deze gedachte vanzelf weer naar voren. Van Johan Maurits van Nassau
werd verwacht dat hij ons gezag over dat geheele land
zou kunnen uitbreiden, zoo mogelijk tot aan de Platarivier toe, ja zelfs met inbegrip daarvan. Want met het
bezit van die monding zou men tevens een waterweg
in handen krijgen die naar de .achterdeur van Peril
leidde. Strfkt genomen was die route, dwars door wat
tegenwoordig Argentinie, Paraguay en Bolivia heet, de
eenige weg waarlangs de Spaansche kolonisten aan
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den Rio de la Plata handel mochten drijven met de
overige Avereld. Aldus Wilde litt de leer van het staatsmonopolie. Te Lima, in Peril, was het brandpunt van
alle koloniale leven gevestigd, waardoorheen alles
inoest passeeren; dat men van daaruit de zeer omslachtige reis via Panama en overland over den Isthmus te
volgen had, mocht in deze voorschriften van he moederland geen wijziging brengen. En nu begribt men
ook ineens waarom het Buenos Aires Bier dagen zulk
een nietig plaatsje moest bliiven.
Maurits de Braziliaan zag in deze situatie de mogelijkheid om hier iets heel voordeeligs te verrichten. Hi tt had
nu ook de hand laten leggen op de voornaamste slavendepots langs de kust van Afrika, zoodat nagenoeg het
geheele aanbod in zwarte arbeiders door Nederland
wend beheerschi. Welnu, men kon door een sterke
vloot, met Curacao als basis, de landengte van Panama
laten bewaken, zoodat geen goud of zilver uit Peril kon
worden afgescheept, doch ook geen sla-ven konden wor
den aangevoerd, die daar te lande noodig waren om de
mijnen te bewerkeii. Vervolgens dacht hij in een snelle
expeditie Buenos Aires te kunnen bezetten, waardoor
men ook den anderen toegang tot Peril in handers zou
hebben. Langs dezen weg meende Johan Maurits dan
in het -vervolg niet dat goudland zelf te veroveren,
doch veel geld te verdienen aan de leverantie van negers voor de Peruaansche goud- en zilvermijnen.
Dit plan stond juist op het punt om vaste vormen aan
te nemen then er voor het Recief een vloot uit het
moederland verscheen, onder bevel van Hendrik Brouwer, die al Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie was geweest, doch sindsdien naar de West-Indische
Compagnie was overgegaan.
Hij bracht een denkbeeld mee dat in die dagen weer
zeer op den voorgrond was gekomen: een bondgenoot51

schap te sluiten met de „Chileezen"; dat wil zeggen de
Araucaniers in het Zuiden van Chili, die nog steeds een
verbitterden tegenstand boden aan alle Spaansche pogingen om hen te onderwerpen. Zij hebben zich dan ook
tot in de Ode eeuw weten te handhaven en zijn then
als vrije burgers in de Chileensche republiek opgenomen.
Gedachten van soortgelijken ward hielden in die dagen
ook Anthony van Diemen, den energieken en ruimzienden Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie
bezig. Hij Wilde het nog steeds slechts sporadisch be-.
zochte Zuidland eens grondig laten verkennen, en daarbij- vooral letters op een goeden zeeweg uit Indie naar
Chili, opdat wij in vereeniging met de inboorlingen, de
Spanjaarden nit dat land zouden. kunnen verdrijven om
ons vervolgens van Peril meester te maken.
Juist was als inleiding hierop Abel Tasman bezig met
zijn omzeiling van de Australische wereld, then de
West-Indische Compagnie besloot om op Hendrik Brouwer's denkbeelden in te gaan. Men zou eerst het eiland
Chiloe bezetten, waar de onzen een halve eeuw tevoren
reeds met ruw geweld waren opgetreden en de mogelijkheid van een samengaan met de Auracaniers hadden aangetoond. Vervolgens moest het eilandje Santa
Maria genomen worden, van waaruit men de geheele
Chileensche kust in bedwang kon houden. En tenslotte
zou op den vasten wal de stad Valdivia worden bezet,
als eerste stap ter verovering van geheel Chili en wat
daar verder Noordwaarts aan rijke landen op volgde.
Tegenover dit plan van veel wijdere strekking lief Johan
Maurits zijn eigen gedachten aan een verovering van
Buenos Aires varen. Uit de gezamenliik beschikbare
strijdkrachten werd een eskader van vijf schepen samengesteld, met 360 soldaten aan boord. Ziedaar de
troepenmacht waarmee men hoopte, het boste deel van
Zuid-Amerika aan Spanje te kunnen ontrukken. Als
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onderbevelhebber werd Elias Herckmans meegegeven,
die zich in den Braziliaanschen dienst reeds als een
kundig man had doers kennen.
Op 1 Mei 1643 nam deze expeditie bezit van het eiland
Chiloe, alwaar aan de plek van landing de naam Brouwershaven gegeven werd, ter eere van den aanvoerder.
Het stadie Castro, nog heden de hoofdplaats van dat
eiland, werd grondig verwoest, waarbij men geen Spanjaard in leven liet, deels als demonstratie jegens de
Araucaniers, deels om te voorkomen dat er uit Valparaiso hulp gehaald zou worden.
Met de inboorlingen kwam het werkelijk tot een soort
van bondgenootschap. Zij zouden den onzen levensmiddelen leveren en als landkenners dienen. Een Indiaansche troepenmacht werd aan boord genomen, die straks
bij den aanval op Valdivia zou moeten meehelpen, terwij1 ondertusschen Araucaansche afgezanten overland
daarheen zouden trekken om overal onderweg de bevolking tegen het Spaansche gezag op te zetten.
Inmiddels was op Chiloe echter Hendrik Brouwer overleden, en met diens stoffelijk overschot aan boord —
want zijn laatste wensch was geweest om in Valdivia
begraven te worden — zette Elias Herckmans den
tocht daarheen voort.
Valdivia werd inderdaad veroverd; en wanneer er toen
maar terstond versterkingen uit Brazilie waren achternagekomen, had deze onderneming misschien wel sueces kunnen hebben. Maar reeds hadden de onzen onderweg een schip verloren en ook bleven de Araucaniers
achterstallig in de afgesproken leveranties van voedsel,
zoodat Herckmans het benauwd begon te krijgen. Zelf
te Valdivia blijven zitten totdat een der schepen in Pernambuco hulp was gaan halen, leek niet geraden, want
iedere tegenaanval der Spanjaarden nit Valparaiso en
Callao moest wel succes hebben.
Flit alles overwegende heeft Herckmans besloten om
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dan maar alien gezamenlijk naar het Recief terug te
varen teneinde een volgenden keer grondiger voorbereid voor den dag te komen. Groot was de teleurstelling onder de Indianen then hun blanke bondgenooten
hen verlieten. Maar Herckmans maakte hun duidelijk
dat zij dan maar beter aan hun afgesproken. verplichtingen hadden moeten voldoen.
Tot een herhaling van dezen aanslag is het echter niet
meer gekomen. Dit was nu eenmaal een karakterirek
van de West-Indische Compagnie : vele dingen opzetten, doch weinige naar behooren afwerken. De thans
gemaakte kosten dienden slechts om het deficit van
deze ondeugdelijk gefundeerde maatschappij te vergrooten.
Het verslag van dit Chileensche avontuur wordt uitvoerig gedaan in den reeds voorheen vermelden foliant
van Barlaeus, die tevens een tamelijk uitgebreide
woordenlijst geeft van Araucaansche termen. Een kaart
van Chili, door Blaeu, vergezelt dit relaas. Wij vinden
er een opgetogen beschrijving van de vruchtbaarheid
des lands in, alsmede vermelding van een soort appelen, die onder den grond groeit — destijds voorwaar
een wonderliike gedachte.
Behalve enkele sensationeele nieuwtjes van dezen aard
heeft onze laatste aanslag op Chili echter niets anders
opgeleverd dan dat door de omzeiling van Staten Eiland
— nabij Kaap Hoorn gelegen en langen tijd alsnog voor
een hoeksteen van het onbekende Zuidland gehouden
— is aangetoond dat Zuid-Amerika geheel vrij in zee
eindigt. Geen oorlogsbuit of handelswinsten heeft Nederland dus uit dit avontuur geput, doch enkel de verdienste van een aardrijkskundige bevinding.
Vermoedelijk zijn er op dezen tocht een paar schepelingen gedrost of per abuis achtergebleven. Want enkele
jaren later trof een. Spaansche expeditie, die ver in het
Chileensche merengebied aan het slavenvangen was,
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twee Hollandsche matrozen aan, die als aanvoerders
van een troep Araucaniers een vesting op een eilandje
verdedigden. De Indianen werden meegenomen om in
de mijnen to werken; van he lot der Hollanders staat
verder niets vermeld.

55

B. LATIJNS(11-AIVIERIKAANSCH TUSSCHENSPEL.
7. Wingewesten van Spanje en Portugal.

De beide groote Christelijke mogendheden die op gezag van den Paus geheel de Nieuwe Wereld hadden
mogen deelen, hadden ten opzichte van hun overzeesche bezittingen tweerlei op het programma staan: ten
eerste de verbreiding van het Christelijke geloof, vrij
van de ketterij der jongste jaren, en ten tweede het
exploiteeren van de rijkdommen aan edele metalen,
welke in de meeste dier landen aanwezig schenen tezijn. Het is ook mogeliik dat de hier gebezigde volgorde in werkelijkheid andersom was. Want hoe fel in die
dagen de godsdienstige hartstochten ook mochten gloeien aan goud was de behoefte der toenmalige wereld
stellig niet minder groot, zoodat nieuwe bronnen zeer
welkom waren. In elk geval schenen deze beide verlangens elkander niet in den weg te staan.
Voor het lichamelijk werk dat met het winnen van deze
schatten verbonden was trachtte men eerst de inboorlingen des lands te bezigen. Doch weldra bleek een der
gemeenschappelijke karaktertrekken van haast alle
Amerikaansche Indios te zijn dat zij voor geregelden
arbeid niet deugden. Niet enkel uit luiheid of lust tot
verzet, noch ook omdat zij niet sterk genoeg van lijf
en leden waren, maar veeleer uit een afkeer van dwang,
die zulk een vat had op hun gemoed van natuurkinderen dat zij van verdriet stierven of zich uit wanhoop ophingen. Vooral op de West-Indische eilanden was reeds
enkele tientallen jaren na de verovering haast gees}
-
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Indiaan meer in leven.
Een menschlievende actie tot redding der laatste inboorlingen, waaraan de naam van den bisschop Bartolome
de las Casas verbonden is, stelde then als uitweg voor
om liever negers uit Afrika aan to voeren. Men kon
deze van de Portugeezen koopen, en aldus zou het arbeidsvraagstuk ziin oplossing vinden. Weldra werd nu
de geheele Nieuwe Wereld overstroomd door deze zwarte werkkrachten. Niet enkel voor den arbeid in de mijnen bleken zij bruikbaar, maar ook voor het werk in
de plantages van suiker en tabak 'die van lieverlede
werden aangelegd.
Waar deze plantages ontbroken hebben, zal men ook
geen negers vinden, zooals in Argentinie, Uruguay en
Chili. Voorts hebben deze overgeplante kleurlingen zich
nimmer ingeburgerd in landen waar de Indiaansche
bevolking zich wel geschikt toonde voor lichamelijk
werk, zooals in Chili, Paraguay, Bolivia en Peril. In
Brazilie echter, dat op een klein stukje in het Zuiden
na geheel iropisch is, en waar de roode inboorlingen
als jagersvolk achteruitw eken naarmate de nieuwe
blanke meesters met hun zwarte helpers het land in
bezit namen — in Brazilie zijn de negers bij groote
aantallen binnengebracht en zij hebben zich daar bovendien spoedig op hun gemak gevoeld.
Noch de Spanjaarden, noch de Portugeezen hebben ooit
bezwaar gemaakt tegen gekleurde rassen, en zoo konden er reeds van den aanvang of kruisingen en mengsels ontstaan, vooral van blank met Indiaansch en van
blank met zwart bloed. Vermenging van Indianen met
negers, in sommige Isthmusrepubliekjes een gewoon
verschijnsel, is op het vasteland van Zuid-Amerika tot
enkele uitzonderingen beperkt gebleven, zooals in Brazilie enkele armzalige praieiros of strandbewoners, en
eenige caboclos of kleurlingen van nauwelijks determineerbare afstamming uit de rimboe.
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Verdere bijzonderheden intake de bevolking, voorzoover in ons bestek van belang, zullen wij bij de landsgewijze bespreking wel vermelden. In het verband van
het oogenblik moet er alleen nog even op worden gewezen dat zich in den loop der koloniale periode in alle
Zuid-Amerikaansche gewesten een onderscheid is gaan
afteekenen tusschen degenen die uit het moederland
daarheen kwamen en hen die daar to lande geboren waren. Wel verre van als „totok" vooral een soort van
groentijd to moeten doormaken, lieten de nieuwkomers
zich van den aanvang of zeer veel voorstaan op hun
rechtstreeksche overkomst uit Spanje of Portugal, als
„castizos", terwijl de in Amerika geborenen als „criollos" voor minderwaardig werden gehouden, ook al
waren zij van zuiver Europeesch bloed. Laat staan dus
degenen die wegens een portie negerbloed als „mulato" golden, of wegens een gedeelteliike Indiaansche
afstamming als „mestizo". Voor al deze benamingen geef
ik hier de Spaansche vormen; de Portugeesche vertoonen kleine verschillen in spelling en uitspraak.
Deze achterstelling van de inheemschen bij de nieuwkomers uit het moederland heeft ten slotte zooveel
kwaad bloed gezet dat daarvan een belangrijke prikkel
is uitgegaan op het streven naar losmaking uit het koloniale verband, zooals wij later zullen zien.
Wat tegenwoordig Argentinie, Uruguay en Paraguay
heet, en tezamen wel als de Plata-landen wordt aangeduid, behoorde in den kolonialen tijd aanvankelijk in
zijn geheel tot het gouverneurschap van Asuncion in
Paraguay, alwaar de „adelantado" zich gevestigd had
omdat men het aan de benedenrivier niet tegen de Indianen kon bolwerken. Toen echter Buenos Aires eindelijk door de kinderziekten heengegroeid was, leek het
logisch om nu niet langer van een zoo ver binnenslands
gelegen bestuurszetel afhankelijk to zijn, en daarom
werd in 1617 de Provincia del Rio de la Plataeuit de
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jurisdictie van Asuncion losgemaakt. In 1776 kreeg dit
gewest den rang van een Onderkoningschap, met een
virrey die natuurlijk te Buenos Aires zetelde; aan deze
nieuwe formatie werd toen uit Chileensch bezit he
gewest van El Cuyo toegevoegd, • zoodat het grondgebied der kolonie zich thans tot aan de Cordillera de los
Andes uitstrekte. Veel ging er overigens in deze streken niet om. Nog tot kort voor de onafhankelijkheidsbeweging bestond de geheele uitvoer uit wat runderen paardenhuiden, en ook hierbij had het groote moeite
gekost alvorens het moederland tot zulk een rechtstreekschen handel toestemming Wilde geven; want
zoolang de Provincia del Rio de la Plata officieel onder
het Virreinato de Lima ressorteerde, moest alles immers via Peril loopen! Pas als zelfstandig onderko-ningschap kregen de Plata-landen hun. kans.
Ondertusschen was er doorloopend met de Portugeezen
gekibbeld over het recht op den anderen Plata-oever,
hoewel daar een tijdlang woeste Indianenstammen
iedere werkelijke vestiging verhinderden. Men kreeg
hen pas onder de knie toen er JezuIeten heengezonden
werden.
In dit land op den oostoever van de Uruguay-rivier
trachtten zoowel de Portugeezen uit Brazilie als de
Spanjaarden uit Buenos Aires nederzettingen te stichten. De Portugeezen nestelden zich in 1680 te Colonia,
recht tegenover de Argentijnsche hoofdstad; tegenwoordig is daar het Uruguaysche eindpunt van het autoveer.
De Spaansche gouverneur Zavala stichtte in 1726 een
eind lagerop de stad Montevideo, waarvan de naam vermoedelijk is ontstaan door mislezing van de aanduiding op de kaart die aan deze expeditie werd meegegeven, namelijk dat zij moest zoeken naar den MONTE
VI DE 0 (este), dat wil zeggen naar .den zesden berg,
uit het Westen komende. Deze verklaring biedt tenminste dit voordeel dat zij ons den krachttoer bespaart
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om hier opeens een Latijnsch woord video (ik zie) te
moeten inlasschen, wat bovendien niet eens een behoor
lijken zin oplevert.
In Paraguay, dat na de afscheiding van Buenos Aires.
onder Peril gebleven was, kwamen in he begin der 17de eeuw de Jezuleten hun zendingswerk verrichten.
Aanvankelijk deden zij daar te laude een werk dat
gaarne gezien werd : de Indianen werden in Christelijke
en andere deugden onderwezen, als lijfeigenen van het
klooster in welks onmiddellijke omgeving zij zich moesten vestigen. Aldus ontstond hier een Godsstaat, met de
paters JezuIeten als superklasse van leiders, terwiji de
inboorlingen als onderdanen. dienden. Tot voertaal
werd het Gu.arani. der Indianen verheven ; nog heden
is dit idioom in Paraguay minstens even gangbaar als
het Spaansch.
Afgunst van de Spaansche regeeringsambtenaren op de
macht van deze clericale samenleving deed ten slotte
in 1769 het besluit vallen om de Jezuleten uit Paraguay
te verdrijven. Veel van hun luister was trouwens reeds
verloren gegaan bij invallen van slavenjagers uit Brazilie, die de voortreffeliik afgerichte inwoners van deden
kloosterstaat met groote winst konden verkoopen aan
de plantagehouders in hun eigen land.
Van deze destiids zeer omvangrijke zendingshuizen ziet
men in Paraguay en in het aangrenzende Argentijnsche
gewest Misiones nog heden de bouwvallen, alle in dien
overladen barokstiil die alom ter wereld de Jezuletenkunst heeft gekenmerkt. Gedeeltelijk zijn zij al weer
door het subtropische woud overgroeid geraakt.
De kolonisatie van Brazilie kon langen tijd maar niet
op dreef komen. Op deze eindeloos lange kustlijn verdwenen de enkele aarzelende nederzettingen schier in
de rimboe, om nu nog maar niet eens te spreken van het
onmetelijke achterland. Reeds merkten wij op dat Portugal in Afrika en Indie te zeer in beslag genomen werd
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om ook nog aan dit reservegebied achter den Oceaan de
voile aandacht te kunnen wijden. Veel waard leek het
in elk geval niet. Pas toen de Franschen, die hier verfhout kwamen halen, aanstalten maakten om zich op die
kust te nestelen, vond men het ook in Portugal tijd om
eens iets aan Brazilie te gaan doen.
In 1531 werd toen Martim Affonso de Souza met een
behoorlijke krijgsmacht daarheen gezonden, en daarmee begon het geregelde Portugeesche bestuur over dit
land. Het werd verdeeld in twaalf capitanias, waarover
de koning het beheer toekende aan gunstelingen die
voor een extra belooning in aanmerking kwamen. Op
cleze wijze kwam een dier kapiteinschappen in handen
van Joao de Barros, den kroniekschrijver, wiens Decadas da Asia de voornaamste bron van kennis omtrent de
Portugeesche daden in Indie vormen; deze donataris
liet zich echter aan dit geschenk van twijfelachtige
waarde weinig gelegen liggen, en nooit heeft hij er persoonlijk naar omgekeken.
Weer een nieuwe waarschuwing om de Braziliaansche
taken betel' te behartigen kreeg Portugal in ontvangst
te nemen toen in 055 in de baai van Rio de Janeiro een
kolonie van Hugenoten zich vestigde. Een eilandje
dwars voor de stad heet naar den leider daarvan nog
heden Villegaignon. Doch reeds in 1567 heeft een krachtige expeditie onder Mem de Sa. deze Fransche vestiging verjaagd; aan den vasten wal werd then de stad
Sao Sebastido do Rio de Janeiro gesticht, aldus genaamd
naar wat de ontdekkers op 1 Januari 1502 voor de monding van een groote rivier gehouden hadden.
Gaandeweg kon het Portugeesche gezag zich nu over de
geheele kust uitbreiden, eenerzijds tot aan de Amazone,
anderzijds tot dicht bij den Rio de la Plata. Tusschen
Amazone en Oyapock, de grensrivier met wat tegenwoordig Cayenne heet, hebben Zeeuwsche kolonisten
zich gev'estigd voor het planten van tabak, maar hun
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nederzettingen gingen ingevolge allerlei tegenspoedeni
telkens weer te gronde. Ook hebben de Franschen het
nog eens geprobeerd in Maranhao.
Het Hollandsche tusschenspel in Bahia en Pernambuco,
konden wij 'hiervoren reeds aanschouwen. Eveneens zagen wij de Bandeirantes het achterland van Sao Paulo
doorzoeken. Andere expedities van deze soort richtten
zich op het droge midden des lands, waar wel eens goud
en andere kostbaarheden gevonden werden; dit gebied
gold een tijdlang als gemeenschappelijk terrein van alle
capitanias, en kreeg den naam Minas Geraes of Algemeene Mijnen te dragen.
Omtrent Chili valt uit dit koloniale tijdperk niet veel
belangrijks te melden. Er werden van lieverlede eenige
steden gesticht, meerendeels aan de kust, waar men zich
het beste tegen de Araucaniers kon handhaven. Santiago groeide op tot een stifle provincieplaats van
Spaansch karakter, doch zonder het ooit tot eenigen
luister te brengen ; want aardbevingen bleken bij tusschenpoozen dit land te teisteren, en onder zulke omstandigheden had het weinig zin om bouwwerken van
beteekenis op te trekken.
Tegen het einde der 18de eeuw kon met de Araucaniers
een voorloopige vrede gesloten worden, die pas in 1883
door een definitieve regeling vervangen is. Voor hen
bleef in hoofdzaak het Zuiden des lands gereserveerd,
waar zij nog steeds rondom het stadje Temuco in grooten getale als landbouwers en wolwevers gevestigd zijn.
Handel of ander bedrijf kende Chili in dien tijd nauwelijks. Men leefde in hoofdzaak van wat het land zelf
voortbracht. Omstreeks 1700 heeft een Nederlandsche
Jezu'iet, pater Philips van der Meeren, wiens naam daar
te lande verspaanscht is tot padre de la Laguna, als
missionaris gediend in de merenstreek tusschen ZuidChili en Argentinie. Uit het ons thank reeds welbe-
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kende eiland Chiloe bracht hij de eerste schapen naar
Patagoni6, thans een van 's werelds belangrijkste wollanden. Aldus ontleen ik aan Chr. van Balen Jr.'s Argentinie.

Over het algemeen was Zuid-Amerika in die koloniale
dagen verstoken van rechtstreeksche aanraking met de
buitenwereld. Voorzoover Brazilie betreft, liep alles via
Lissabon, en deels ook over Porto. Aldaar kwamen
onder andere Nederlandsche schepen de voortbrengselen van overzee halen, voornamelijk suiker. Maar in
de Braziliaansche havens zelf werden geen buitenlandsche schepen toegelaten.
Ten aanzien van Spaansch-Amerika concentreerde zich
iedere handel te Cadiz, dat dan ook door de onzen druk
bezocht werd. Van hieruit werden de voor Zuid-Amerika bestemde goederen grootendeels vervoerd naar
Puerto Belo of Portobello, aan de Atlantische zijde der
landengte van Panama, en aldaar placht op gezette tijden een markt te worden gehouden waar koopers uit
Peru, Chili en andere achterianden hun behoeften
kwamen dekken. Een verhaal van een Nederlandschen
scheepsdokter uit het einde der 17de eeuw, door schrijver dezes verwerkt tot een bock dat den titel De
Scheepsjongen van de Waeckende Boey zal dragen,
doet ons een landgenoot zien die te Cadiz in dezen handel verspaanscht is, en vervolgens een reis naar Portobello onderneemt om met de ruime winst die aan zulke
zaken behaald werd, de Zuidzee over te steken naar
Manilla, wat onderweg tot een vreemdsoortig avontuur
op de kust van Australia leidde.
In economischen zin mocht Zuid-Amerika tijdens de
koloniale periode dus al evenmin een eigen leven leiden als in geestelijk opzicht. Langen tijd was zelfs de
drukpers er verboden. Johan Maurits van Nassau heeft
nog gespeeld met de gedachte om in de hoofdstad van
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Nederlandsch Brazilie een Universiteit te stichten. Gelukkig maar dat het daartoe niet gekomen. is — aldus
verzuchtte een mijner Braziliaansche vrienden — want
anders zou aan ons de schande beschoren geweest zijn,
deze terstond na het vertrek der Hollanders weer op te
heffen.
8.

Argentinie vecht zich vrij.

De ontevredenheid van de „creoolsche", dat wil zeggen in Zuid-Amerika geboren kolonisten over de behandeling welke zij van de uit Spanje gezondenen on-.
dervonden, werd tegen het einde der 18de eeuw merkbaar aangewakkerd door invloeden uit het buitenland.
Zuid-Amerikanen die zich naar Europa begaven, maakten aldaar kennis met de nieuwere denkbeelden op het
gebied van staatkunde en burgerrechten, dezelfde die
in Frankrijk den bodem aan het voorbereiden waren
voor wat ten slotte de groote revolutie geworden is.
Het snelle bevattingsvermogen, waarmede over het
algemeen de Zuid-Amerikaan van goeden huize is ult.gerust, maakte dat baanbrekende gedachten dezer soort
gretig werden overgenomen, ook al gaf men zich niet
altijd rekenschap of een gebrekkig onderlegde bevolking van kleurlingen en andere primitieve bewoners
van nauwelijks ontwikkelde streken voor dergelijke
principieele ideeen wel rijp. was.
Bij deze grootendeels uit het gistende Frankrijk afkomstige revolutionnaire opvattingen voegde zich de
onweerstaanbare invloed van het voorbeeld dat in het
Noorden van het eigen werelddeel gegeven was, waar
de kolonisten zich losgemaakt hadden van het moederland, en zich in weerwil van de Britsche wereldmacht
'hadden geconstitueerd tot de Vereenigde Staten van
Amerika-.
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Boven:

Op Argentinie's nationalen verjaardag. Links: Een obelisk herinnert
aan de stichting van Buenos Aires. Rechts: Een moderne bioscoop.

•

-

Boven: Langs de baai van Rio de Janeiro. Links: Laan van koningspalmen in
woonwijk. Rechts: Bioscoop- en winkelbuurt der Braziliaansche hoofdstad,

Van hun eigen moederlanden verwachtten de ZuidAmerikaansche nieuwlichters niets meer. Zoowel Portugal als Spanje waren versuft tot muffe monarchieen
waarin naast he streven naar godzaligheid in hoofdzaak de yacht op gemakkelijke en vette staatsbaantjes
werd beoefend.
Evenmin kon Zuid-Amerika terecht bij andere Europeesche mogendheden, want dan zou men van den wal
in de sloot raken. En de Vereenigde Staten, die zelf
voorloopig nog volstrekt niet stevig op hun beenen
stonden, dienden zich to bepalen tot welgemeend advies : wanneer Zuid-Amerika hun voorbeeld wilde volgen, dan moest het zelf maar eens beginnen met het
uitroepen van den opstand en het afkondigen van de
staatkundige zelfstandigheid.
Inderdaad zijn er reeds in dit vroege stadium enkele
pogingen van dezen aard aangewend. In Venezuela
wierp Francisco de Miranda, een intelligente Caraquefio die geheel Europa had bereisd, zich op als belhamel van een revolutionnaire beweging die als het
voorspel op den grooten strijd om de nationale vrijheid kan worden beschouwd. Ook in Brazilie kwam
werking. Een opstand in Minas Geraes, onder aanvoering van een vrijheidsheld die daar to lande geeerd
wordt onder zijn bijnaam Tiradentes of Tandentrekker, werd in bloed gesmoord; en zoo ging het overal,
want he moederlandsche gezag was voor de kolonisten nog to sterk.
Uit dit tijdperk dateert evenwel de vorming van het
bewustzijn dat men Zuid-Amerikaan was — elk afzonderlijk overeenkomstig zijn eigen gewest — en
niet een soort van tweederangs onderdaan van Spanje
of Portugal. Hier pas brak zich dus de gedachtengang
baan van Johan Maurits van Nassau, die reeds een
visioen had gehad van Brazilie als een machtig overzeesch gemeenebest.
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Deze groei van het nationale patriotisme, hetwelk
onder de Braziiianen reeds belangrijke vorderingen
had gemaakt tiidens de herovering des lands op de Hollanders — dit nieuwe besef van een eigen volksbestaan
ontving aan den Rio de la Plata verder voedsel then
in den Napoleontischen tijd de Engelschen een paar
keer trachtten, Buenos Aires in hun bezit te krijgen.
Tegen deze invasie organiseerde zich then een plaatsehike afweer, en onder aanvoering van Santiago de Liniers slaagden de inwoners er in om zonder steun uit
Spanie de vreemdelingen weer uit het land te verdrijven. Dit was de zoogenaamde Reconquista of Herovering, een belangrijke gebeurtenis in de Argentijnsche geschiedenis. Naar al dergeliike roemruchte wapenfeiten, data en groote leiders plegen daar te laude
de voornaamste straten te worden genoemd, zoodat ik
mij in dit historische overzicht gaarne de moeite geef
om juist die namen te vermelden welke de lezer straks
bij ziin bez ek aan de Zuid-Amerikaansche steden telkens zal ontmoeten.
►

Deze herovering met eigen krachten had dus feitelijk
den grondslag gelegd voor een Argentijnsche natie.
Het prestige van het moederland was zichtbaar gedaald. Daarvoor in de plaats trad thans een vaderland,
en de patriotten voelden zich nu opeens de ware heeren des lands.
Kort daarop viel Napoleon in Spanje binnen, waar Joseph Bonaparte namens ziin grooten broeder als koning
kwam te regeeren.; dock bovendien bleef er te Sevilla.
een Junta Nacional die het vroegere bewind vertegenwoordigde. Beide verlangden van de overzeesche gebiedsdeelen trouw.
Te Buenos Aires gevoelde men in het eene noch in het
andere lust. In het pasgegroeide bewustzijn van rationale zelfstandigheid werd besloten om dan maar liever
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voor eigen rekening to beginnen, en zoo verklaarde
men zich op 25 Mei 1810 onafhankelijk van Spanie, zij
het ook voorloopig nog onder de fictie van trouw aan
den koning. Naar dezen gewichtigen stap heeten in de
Argentijnsche hoofdstad onder andere het voornaamste plein en de centrale boulevard respectievelijk Plaza en Avenida de Mayo, en bovendien is er nog een
straat naar den 25sten Mei genoemd.
Wat Buenos Aires deed, werd echter niet altijd door
het binnenland gebillijkt. Hoogerop aan de rivier
placht men met wantrouwen de nieuwigheden van de
porterios of havenbewoners to aanschouwen. Ook ditmaal wenschte bijvoorbeeld Asuncion niet mee to doen,
en eveneens de Banda Oriental, of Uruguay, waarheen
de onderkoning uitweek, hield zich van deze vermetele
daad afzijdig. Ook Cordoba in het binnenland weigerde. Volstrekt niet zoozeer uit gehechtheid aan Spanie
als wel uit wantrouwen jegens Buenos Aires.
De onderkoning van Peril zond nu troepen in het veld
om de opstandelingen aan de Plata to onderwerpen;
na eenige jaren werd ook Spanie weer in de rij der volkeren hersteld, en then kwam uiteraard de herovering
van de afvallige kolonien in het kader der Heilige Alliantie op den voorgrond to staan. Tegen dit streven
was in 1823 de verklaring van president Monroe gericht, die to kennen gaf dat de Vereenigde Staten geen
pogingen van Europeesche mogendheden konden thestaan om onafhankelijk geworden volksplantingen in
Amerika to herwinnen.
Ondertusschen hadden de Argentiinen gevochten zoo
hard zij konden. Onder generaal Belgrano naar wien
onder andere een der grootste woonvoorsteden van
Buenos Aires heet — werd met wisselend succes opgetreden, maar men bleef steeds aan he Spaansche gevaar blootgesteld zoolang de vijand in Perti en Chili
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oppermachtig was. Daarom kwam in 1817 Jose de San
Martin op het denkbeeld om de Andes over te trekken
en de Spanjaarden. ook van de Zuidzeekust te verrijven.
Dit stoute stukje gelukte. In Chili wist San Martin
overwinningen te behalen bij Chacabuco en Maipti,
waarbij de Chilenen onder hun eigen vrijheidsheld
O'Higgins dapper meededen. Vervolgens werd er een
vloot geimproviseerd, die onder bevel van den Engelschman Cochrane de Spaansche zeemacht voor Callao versloeg (1819). Nu kon. ook Peril verlost worden,
en in 1822 ontmoette San Martin te Guayaquil, precies
op den evenaar, zijn evenknie uit het Noorden : Simon
Bolivar, den bevrijder van Venezuela en stichter van
nog vier andere republieken, waarvan er een zijn naam
is komen te dragen.
Deze beide vrijheidshelden gelden als gemeenschappelijk bezit van alle Spaansch-Amerikaansche volkeren.
Hun ruiterstandbeelden vindt men er in haast iedere
stad van beteekenis.
Aanvankelijk hadden de rebellen eenigszins verlegen
gezeten met den regeeringsvorm dien zij voor hun bevrijde vaderland moesten. kiezen. Bolivar voelde het
meeste voor een monarchic onder een Europeeschen
koningszoon. Eveneens is echter de gedachte opgekomen om een laatsten afstammeling van de Inca-dynastie uit Perti op den troon van geheel Spaansch ZuidAmerika te plaatsen.
ook in dit opzicht ging Buenos Aires voor door een
congres van de Plata-landen bijeen te roepen, ditmaal
eens niet in de havenplaats, dock zeer tactvol in de binnenlandsche stad Tucuman. Aldaar werd op 9 Juli 1816
besloten tot het stichten van een republiek die den
naam kreeg van Vereenigde Provincies van den Rio de
la Plata. Later heeft men deze herdoopt in Rep -tiblica
Argentina, een adjectiefvorming van het woord plata,
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dat immers zilver beteekent.
Ook hieraan deden Uruguay en Paraguay echter niet
mee. Eerstgenoemd land had zich onder Artigas van
Spanje vrijgevochten, doch thans zocht het liever aanraking met de Portugeezen; het sloot zich als Provincia
Cisplatina bij Brazilie aan, waardoor de aloude Portugeesche droom om tot aan de Plata-monding te reiken,
verwezenlijkt scheen. Doch reeds kort daarop ontstond
tegen deze inlijving verzet, en in 1825 wist een vermetel
troepie van 33 Uruguaysche patriotten (Los Treinta y
Tres) den grondslag te leggen voor wat tegenwoordig
heet Republica Oriental del Uruguay. Nog herhaaldelijk is er zoowel door Brazilie als door Argentinie getracht om dien oostoever van de Uruguay-rivier in bezit te nemen, doch uit deze imperialistische oorlogen is
dat kleine landje tenslotte geheel onafhankelijk voor
den dag gekomen, als bufferstaat tuschen twee machtige buren.
De verdere ontwikkeling van de Argentijnsche Republiek heeft tal van burgertwisten gekend, die menigmaal een provinciaal karakter droegen, wanneer een
plaatselijke caudillo of hoofdman op eigen gelegenheid
een bewind wilde stichten; zoo heeft er een tijdlang een
binnenlandsche confederatie bestaan, die zich tegen
de hoofdstad Buenos Aires verzette. Ook echter zag
men den in Zuid-Amerika zoo gebruikelijken rondegang ontstaan waarbij een energieke generaal of president zich opwierp tot dictator, om langen tijd met geweld en soms ook met zichtbaar succes de alleenheerschappij uit te oefenen, totdat ontevredenheid of afgunst onder de jongeren den sterken man ten val
brachten, waarop dan chaos volgde; en hieruit weer
verrees opnieuw die krachtige figuur van een verschen
dictator
aldus tot in het oneindige.
Als eerste president wordt daar te lande Rivadavia ge—
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eerd, naar wien vele straten en zelfs steden genoemd
zijn. Een forsch regeerder was de dictator Rosas, die in
de eerste helft der 19de ,eeuw de Argentijnsche natie to
een wist te vereenigen, zoodat he gevaar van verdere
versnippering sindsdien geweken was.
De bijzonderheden van dezen inwendigen groei passen intusschen niet zeer wel in het bestek van ons bock.
En voor een ontwikkeling die ons veel meer interesseert, namelijk de evolutie van de Argentijnsche bedrijvigheid op het gebied van veeteelt en landbouw —
daarvoor verwijzen wij naar een paar afzonderlijke
hoofdstukken, wanneer straks de economische opkomst
des lands alsmede Nederlands bemoeienis daarmee zullen worden besproken.

9.

Het Braziliaansche Keizerrijk.

De vraag,dringt zich op: waarom toch is Portugeesch
Zuid-Amerika, dat ongeveer de helft van dit werelddeel beslaat, tot een staatsverband beperkt gebleven?
Zulks terwiil het Spaansche erfdeel verbrokkeld is over
negen republieken; nog afgezien van Mexico en van
de zes kleintjes op den Isthmus, alsmede van twee op
de eilanden.
Voor een deel ligt de oorzaak van deze Luso-Amerikaansche eenheid ongetwijfeld in de meer afgeronde
concentratie van het Braziliaansche grondgebied, vergeleken bij de grootere verspreidheid van het Spaansche. Doch ook deze centralere ligging had niet altijd
een bezwaar behoeven te zijn tegen het ontstaan van
afzonderlijke staaties rondom Pernambuco, Bahia, Rio
de Janeiro of Sao Paulo. Inderdaad zijn er van tijd to
tijd stemmen opgegaan die splitsing bepleitten. Den
eenen keer wilden de koningsgetrouwe gewesten van
het warme Noorden zich aaneensluiten tot een Con-

70

federatie van den Evenaar, teneinde zich te kunnen afscheiden van het revolutionnaire Zuiden des lands. Bij
weer andere gelegenheden vroeg de staat Sao Paulo,
de meest vooruitstrevende en voorspoedige op het gebied van landbouw en nijverheid, zich mismoedig of
waarom men steeds maar he doode gewicht van die
verarmde en achterlijke tropische streken moest meesleepen, en of het niet beter zou zijn dat de meer vitaal
gebleken deelen des lands zich van zulk een nutteloozen last bevrijdden....
Dat noch he eene, noch het andere zich ooit voltrokken heeft, mag wel grootendeels worden toegeschreven
aan een vaag, doch niettemin onuitroeibaar besef bij
het overgroote meerendeel der Brazilianen dat zij tezamen een groote natie dienen te blijven vormen, die
machtiger wordt naarmate de onpeilbaar rijke hulpbronnen des lands verder of ontwikkeling worden gebracht.
Reeds zagen wij dat dit bewustzijn van allen Brazilianen
te zijn, en niet slechts onderdanen van Portugal, voor
het eerst aan den dag trad in de worsteling om het land
te bevrijden van de Hollandsche indringers. Het wazige
visioen van Maurits den Braziliaan bleek na diens vertrek ook aan zijn tegenstanders van zooeven voor oogen
te zijn gaan zweven.
Aan pogingen om zich tegen de al te eenzijdige uitbuiting door het moederland te verzetten, ontbrak het ook'
in Brazilie niet; reeds zagen wij hoe de eerste voorlooper der onafhankelijkheid, bijgenaamd Tiradentes,
terechtgesteld werd.
Toen nu in 1807 de legers van Napoleon ook tot in Portugal doordrongen, ontstond er plotseling een geheel
andere toestand. De koninklijke familie nam de wijk
uit Lissabon, en vestigde zich in Brazilie, alwaar Rio de
Janeiro sinds 1762 als hoofdstad Bahia had vervangen.
Hier werd het rijk opnieuw geconstitueerd tot een Ver-
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eenigd Koninkrijk van Portugal, Brazilie en Algarve;
laatstgenoemd gewest is het Zuidelijke deel van het
moederland, overigens van weinig beteekenis.
Doch toen in Europa de vrede weer hersteld was, en
er te Lissabon politieke woelingen ontstonden, die om
een constitutie vroegen, achtte de koning het beter om
weer naar Portugal terug te keeren. Als Prins-Regent
zou 's konings zoon Dom Pedro in Brazilie achterbliiven.
Nu volgde er een .vreemde toestand, die weldra over-.
ging in een nog wonderlijker daad. De regent koos namelijk in de conflicten tusschen de centrale regeering
en het overzeesche gebiedsdeel partij voor dit laatste,
en hierbij wist hij de Brazilianen dusdanig met zich mee
te krijgen dat zij hem den titel verleenden van „Defensor Perpetuo do Brazil".
Was het hem te doen om het verkrijgen van een zelfstandige positie, los van de hoofddynastie in Portugal?
Of dacht deze prins langs zulk een omweg tenminste
Brazilie bijeen te kunnen houden, en te bewaren als
erfdeel van het huis van Braganca? Misschien zag de
regent geen anderen uitweg om bet thans zeer luid uitgesproken verlan gen der Brazilianen naar staa ikundige en economische zelfstandigheid binnen redelijke
perken te houden. En zoo stelde Dom Pedro zich persoonlijk aan het hoofd van een vrijheidsbeweging die
op 7 September 1822 op het veld van Ypiranga, even
buiten de stad Sao Paulo, tot het besluit kwam dat men
„a independencia ou a morte" begeerde. In iedere Braziliaansche stad vindt men dan ook een Rua Sete de
Setembro en een Rua Ypiranga om deze geboorte van
den nationalen staat te vereeuwigen.
Op deze losmaking uit de omhelzing van het moederland volgde kort daarop de uitroeping van het Keizerrijk Brazilie, met Dom Pedro als eersten imperadoi.
Portugal spartelde nog wat tegen, en vooral het Noor-

72

den moest nog enkele jaren buiten he Rijk blijven:
doch daarna trad er rust in, en nu kon Brazilie zich als
grootste mogendheid van Zuid-Amerika gaan wijden
aan den eigen vooruitgang. Dom Pedro, die in 1831 wegens dynastieke belangen naar Portugal wenschte to
vertrekken, deed afstand van den troon fen behoeve
van ziin zoontje Dom Pedro de Alcantara, over wien
een regentschap werd ingesteld waaruit vooral voor
Jose Bonifacio een reputatie van nationale beteekenis
is overgebleven.
Under dezen keizer Dom Pedro II heeft Brazilie zich
over het algemeen voorspoedig kunnen ontwikkelen;
stellig is de monarchale regeeringsvorm hierbij dienstig geweest voor het bewaren van de binnenlandsche
rust en eenheid, aismede voor het ophouden van het
aanzien jegens het buitenland. Oorlogen met Argentinie terwille van den invloed in Uruguay versterkten het
Braziliaansche gezag in Zuid-Amerika, evenals ook
Brazilie's deelneming aan de beteugeling van het Paraguaysche gevaar van beslissende waarde bleek to zijn,
zooals Wij in een volgend hoofdstuk nader zullen zien.
Ondertusschen trad de regeering van dit groote tropische keizerrijk krachtiger dan eenige aangrenzende
republiek op ter consolideering en afronding van het
grondgebied, waarbij menigmaal aanmerkelijke uitbreidingen konden worden verkregen. Onvermoeid
werkte in deze richting vooral de baron do Rio Branco,
minister van buitenlandsche zaken en edelman van het
keizerrijk. Zijne Majesteit had namelijk om zich heen
een nieuwen adel gescliapen, waarbii niet alleen aan de
aanzienliikste geslachten des lands de praedicaten van
markies, graaf of baron werden verleend, doch soms
ook aan verdienstelijke vreemdelingen. Zoo kon de geleerde geschiedschrijver Varnhagen, oorspronkelijk
van Duitsche afkomst, zich later tooien met den titel
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van Visconde do Porto Seguro. Sommige dezer Braziliaansche titels van adel werden zelfs aan het Guarany
der Indianen ontleend, zoodat we ook benamingen vinden als Itamaraty of Piraja en ontelbare andere inheemsche klanken. Zij alien leven in straatnamen en
dergelijke voort, doch de draggers hebben sinds het uitroepen der republiek hun vroegere namen hernomen.
Groot was ook de invloed van het keizerlijke hof te
Rio de Janeiro op de beoefening van kunsten en wetenschappen. Dom Pedro II zelf was een fijnzinnig mensch,
wellicht meer wijsgeer en artist dan politicus of econoom — aldus heb ik getracht, dien monarch, die langen tijd de nestor van 's werelds vorsien geweest is, te
schetsen in mijn Zuid Amerika van 1920. Ook op al deze
gebieden mocht Brazilie zich daarom gedurende de geheele 19de eeuw verheugen in de positie van de meest
cultureele en intellectueele staat van Latijnsch Amerika te zijn, met inheemsche schriivers, schilders, ja zelfs
componisten van talent. Naar een historischen roman
van Jose de Alencar over een oud-Braziliaansch onderwerp schreef Carlos Gomes, die uit het binnenland van.
Sao Paulo afkomstig was, zijn opera 11 Guarany, natuurlijk op Italiaansche wiize; zoowel het boek als de
muziek vertoonen de zoetelijke romantiek van dat tijdperk, maar in niet erger mate dan overeenkomstige
Europeesche producten, en bovendien stond Brazilie
in dit opzicht in de Nieuwe Wereld geheel alleen, wat
op zichzelf reeds waardeering verdient.
-

Van nog grooter beteekenis voor de plaats van dit
reusachtige tropenrijk in het wereldbestek moet intusschen heeten de snelle ontwikkeling op economisch gebied, die kon inzetten naarmate de havens voor het yenkeer van alle vlaggen werden opengesteld en spoorwegen het achterland gingen ontsluiten.
Aanvankelijk berustte de Braziliaansche voortbrenging
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geheel op het slavenstelsel. Doch de keizer toonde zich
een warm voorstander van kolonisatie door Europeesche landverhuizers, en zoo ontstond er in den loop der
jaren een aantal nederzettingen van grootendeels Duitschers en ook weI Zwitsers, in de nabijheid van de
hoofdstad (Nova Friburgo) evengoed als in de koelere
zuidelijke staten, waar aaneengesloten gebieden op
deze wijze werden gevuld met dorpen die reeds door
namen als Hansa en Blumenau hun afkomst verraden.
Tegen de afschaffing van de slavernij, die reeds overal elders ter wereld aanmerkelijke vorderingen had gemaakt, is Brazilie zich zeer lang blijven verzetten
evenals trouwens wijzelf in Suriname, en op grond van
dezelfde overwegingen. Zonder dezen goedkoopen arbeid zouden de landsproducten namelijk op de wereldmarkt niet kunnen concurreeren, en een vervanging van
de zwarte werkkrachten door nieuw in to voeren vrije
arbeiders kon, naar men vreesde, dezen overgang niet
terstond overbruggen.
Niettemin schafte de regentes Dona Isabel, die tijdens
een Europeesche rein van Dom Pedro het keizerrijk
bestuurde, in 1888 vrij plotseling de slavernij af. Het
gevolg was dat er nu in Brazilie opeens een grondslag
voor samengaan ontstond van allerlei richtingen die om
de eene of andere reden bezwaar hadden tegen het keizerschap : de planters, de liberalen en allerlei soorten
van onbevredigden. Op 15 November 1889 werd
zonder bloedvergieten de keizer van zijn waardigheid
vervallen verklaard en de republiek uitgeroepen; dezen datum zal men dan ook in menigen Braziliaanschen
straatnaam terugvinden.
Sindsdien heeft de Republiek der Vereenigde Staten
van Brazilie zich langs min of meer parlementaire baeen ontwikkeld, totdat in 1930 een reeks van omwentelingen begonnen is, die geleid hebben tot de dictatuur
van Getulio Vargas (zoo juist weer onttroond).
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10. De dwingelandij van een heerschzuchtigen buurman
gekeerd.

In he begin van de Spaansche aanraking met de Platalanden kon er, zooals wij reeds zagen, niet aanstonds
waste voet verkregen worden aan de benedenrivier,
wegens het felle verzet van de Charrua- en QuerandiIndianen, die iedere nederzetting aan de monding terstond verwoestten. Men plantte then ter hoogte van
Buenos Aires een stok in het oeverzand, met een briefje
daaraan, waarin nieuwkomers konden lezen dat de
anderen naar hoogerop aan de rivier waren doorgevaren.
Daarginds waren de Indianen zachimoediger. Zij behoorden tot de groote natie die Guarani of Tupi heet, en die
zich uitstrekte over geheel Zuid-Amerika tusschen de
Plata en de Guyanas. Vandaar dat wij overal in die landen dezelfde soorten van namen terugvinden, waarin
vooral bestanddeelen als para. = groote rivier en ita-bergoftslknwder.
In het land van deze veel inschikkelijker Guaranies
zagen wij de Spanjaarden hun voorloopige hoofdkwartier Asuncion stichten. Hier, onder de gedweee Indianen van Paraguay, kwamen vervolgens de paters JezuIeten hun missiehuizen bouwen, brandpunten van
een nieuw geestelijk en stoffelijk leven midden in de
half tropische wildernis.
Dit yolk, dat gaandeweg een mengsel werd van Spanjaarden en inboorlingen, met het inheemsche spraakgebruik als omgangstaal, scheen niets liever te willen
dan rustig te blijven voortleven in het zachte klimaat
en te midden van den gullen plantengroei des lands;
de meeste behoeften konden hier zonder veel inspanning bevredigd worden, en voor alle andere dingen
zorgden degenen wel, die daarvoor nu eenmaal aangewezen schenen.
,
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Deze volgzaamheid der inwoners heeft herhaaldelijk
een beslissenden invloed uitgeoefend op he lot des
lands, en uit deze wonderlijke geestesgesteldheid is een
der merkwaardigste gebeurtenissen in de geschiedenis
van Zuid-Amerika voortgevloeid, waarvan wij dengene
die met dit werelddeel to maken zal krijgen, een beknopt relaas niet mogen onthouden.
Toen in 1810 de Argentiinsche patriotten zich van he
Spaansche moederland losmaakten, toonde men in Paraguay weinig lust om dit voorbeeld to volgen. De bezwaren tegen het Spaansche be-wind werden in die gemakzuchtige sfeer van dommelige tevredenheid uiteraard niet zoo ernstig opgevat als in de havenstad aan
de riviermonding, waar men zich door het moederland
bepaald verdrukt voelde. Maar nu de kustlanden zich
van Spanje hadden afgescheiden — wat moest men
thans aan de bovenrivier beginnen?
Misschien was het niet zoozeer de trouw jegens het
moederland als de afkeer van stadsche praatjesmakers
— denk maar eens aan de verhouding tusschen stadsGroningers en Ommelanders — die de Paraguayers bewoog tot halsstarrig verzet, then generaal Belgrano uit
Buenos Aires hen wilde dwingen om aan de omwenteling mee to doen. Zij vochten er om, en met succes,
want de Argentijnen konden hen nergens verslaan; pas
then er over vrede gesproken werd, stemden de Paraguayos er in toe om zich dan eveneens van Spanje los
to maken, mits Buenos Aires zou meehelpen bij den
verkoop van hun tabak.
Aldus geschiedde in 1811. Doch hoe men het land nu
verder moest besturen, leek den Paraguayers een van
die raadselen waarvan een verstandig en gelukkig
mensch nimmer de oplossing moet willen beproeven.
Reeds begonnen zij zoo waarlijk het afgezette bestuur
to missen, then er in hun midden iemand opstond die
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zich bereid verklaarde om deze vervelende plichten
voor hen waar te nemen.
Dit was Dr. Francia, een alleenheerscher van de oude
school, even autocratisch als een Indiaansch opperhoofd
of als een tyran uit de klassieke Oudheid. Met vaste
hand regeerde hij over dit yolk van naieve natuurkinderen, en zij waren hem daar slechts dankbaar voor.
Gaandeweg ging men dezen van God gegeven
leider der natie zelfs voor een wezen van bovennatuurhike orde houden, hetgeen zijnerzijds maar niet al te
krachtig werd tegengesproken.
He ideaal van dezen dictator was een patriarchaal rijk,
dat in zijn binnenlandsche afzondering geheel met zichzelf tevreden zou zijn. Van aanraking met het buitenland wilde Dr. Francia niets weten. Gezanten ontving
hij niet eens, en vreemdelingen die wetenschappelijke
studies kwamen verrichten, liet hij gevangenzeiten.
Toen deze zonderlinge despoot in 1840 overleed, zat
het Paraguaysche yolk opnieuw met den bestuursvorm
verlegen. Zou men werkelijk z lf het bewind in hander
moeten nemen Maar wederom meldde zich iemand
aan, die bereid was om deze onaangename taak op zich
te laden. Wederom schikte Paraguay zich met vreugde
in de alleenheerschappij van iemand, die voortaan voor
alles zorgen zou, en zoo trad ditmaal Carlos Antonio
Lopez als dictator op.
Deze begreep dat het land nooit tot eenige ontwikkeling kon komen wanneer het zich van de overige wereld afzonderde, en zoo begon hij Paraguay gaandeweg
open te leggen en te moderniseeren. Dit bracht hem in
botsing met zijn Argentijnschen collega, den dictator
Rosas, maar Lopez wist zijn plaatsje onder de zon te
bewaren. Ondertusschen ging zijn zoon Francisco Solano Lopez te Parijs en Londen geld zoeken, waarin
deze met onmiskenbaar talent slaagde. Paraguay kwam
tot bloei en kreeg op de Europeesche beurzen ruim cre►
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diet.
Toen Lopez I in 1862 overleed, volgde zijn zoon hem,
als was dit de meest natuurlijke zaak, op als Lopez II,
en niets scheen aan een verdere voorspoedige ontwikkeling des lands onder deze dynastie in den weg te
staan. Maar deze Lopez II was vooral een ijdel en
heerschzuchtig man, die alles opofferde aan zijn niet te
verzadigen ambitie. De thans ruim vloeienae staatsinkomsten, b nevens de opbrengst van buitenlandsche
leeningen, besteedde hij aan het organiseeren van een
krachtig leger, op de modernste Europeesche wijze uitgerust en voortreffelijk gedrild. Met zulke troeven in
de hand meende deze half-Indiaansche dictator van Paraguay voortaan aan geheel Zuid-Amerika zijn wil te
kunnen opleggen. Niets kon er in dat werelddeel gebeuren of de bemoeizieke Lopez kwam er zijn neus in steken, met het dreigement van wapengeweld achter de
hand.
In 1864, toen Brazilie weer eens met Uruguay overhoop
lag, waar een burgeroorlog het land in verwarring had
gebracht, wilde Lopez zich in het geval mengen. Hij
verklaarde aan Brazilie den oorlog, en eischte van Argentinie doortocht voor zijn leger, waarmee hij naar
Montevideo dacht te marcheeren. Maar nu sloten Argentinie, Brazilie en het inmiddels tot rust gekomen
Uruguay zich aaneen om de aanmatiging van het sterke
Paraguay te weerstaan.
In dezen zoogenaamden Paraguay-oorlog (1865—'70)
was de krijgskans aanvankelijk gunstig voor de meest
parate partij, de welgeoefende en voortreffelijk bewapende troepen van Lopez wonnen al hun veldslagen en
niets scheen in staat om die geweldige militaire macht
te keeren.
Gaandeweg echter begonnen de bondgenooten zich
van deze eerste klappen te herstellen, en weldra brachten ook zij een flink leger op de been. Bovendien voer
►
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de Braziliaansche vloot de groote rivier op, tot waar
aan de samenvloeiing van Paraguay en Parana het fort
Humayta den toegang tot het land verdedigde. Aan een
eigen scheepsmacht had Lopez niet gedacht; alsnog
trachtte hij, inderhaast eenige schuiten te bewapenen,
doch tegen de Braziliaansche kanonneerbooten Meek dit
samenraapsel niet opgewassen te zijn.
In deze benauwenis trachtte de tyran vredesonderhandelingen te openen, maar de bondgenooten roken thans
reeds de overwinning, en stelden den eisch voorop dat
Lopez moest aftreden en Zuid-Amerika zou verlaten.
Tot dit offer nu was de dwingeland niet bereid. Hij had
er zijn land en zijn yolk mee kunnen redden, maar de
ijdelheid beheerschte hem te zeer.
De oorlog werd dus voortgezet. Het fort Humayta viel
haast elke Braziliaansche stad heeft een straat die
daarnaar genoemd is — en nu lag het hart van Paraguay voor de wrekende invallers open. Al vechtende
week Lopez achteruit, de rivier over en den Chaco in,
met de legers der bondgenooten op zijn hielen. Nagenoeg de geheele Paraguaysche natie is in dezen strijd
gevallen, ook de dictator zelf. Wat er aan het einde van
dien oorlog nog aan bevolking over was, bestond uit
vrouwen, kinderen en grijsaards, doch ook van deze
drie groepen had alles meegevochten wat maar eenigszins kon.
Het aldus geknakte en ontvolkte Paraguay heeft zich
van dezen slag nooit meer hersteld. Als een bloedeloos
en straatarm republiekje van half-Indianen is het in
het hartje van Zuid-Amerika blijven voortsukkelen,
zonder bedrijven die uitvoerproducten van eenige beteekenis leveren, en zonder het crediet om zich de middelen tot voortbrenging daarvan te kunnen verschaffen. Kortom: een vicieuze cirkel, waaruit alleen een
eventueele toekomstige landhonger van Europeesche
immigranten dit rampzalige en toch zoo liefelijke stuk
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aarde zal kunnen bevrijden.
Dat er van de taaiheid waarmee he Paraguaysche leger
onder zijn laatsten grooten leider gestreden heeft, nog
wel iets in dat yolk is overgebleven, kwam aan den dag
then dit zwakke republiekje zich in 1932 zonder eenige
aanleiding overvallen zag door een buurman die zich
op zijn beurt zwaar bewapend had teneinde met de
ijzeren vuist voordeelen to kunnen opeischen. Dit was
Bolivia, welks leger door Duitsche officieren gedrild
was, en dat nu de vruchten van al deze onkosten dacht
to kunnen plukken door een groot stuk van het Paraguaysche grondgebied to gaan veroveren. Maar in
dezen- zoogenaamden Chaco-oorlog beten de Paraguayos
dusdanig van zich of dat Bolivia uitgeput om vrede
moest vragen, en met leege handen van dit avontuur
huiswaarts keerde, terwiji Paraguay als overwinnaar
achterbleef, in het bezit van het meerendeel der kostbare Boliviaansche oorlogsuitrusting. Sic semper tyrannis! Aldus moge he iederen dwingeland vergaan.

11. Chili vestigt zijn hegemonie ter Westkust.

Tijdens de ontdekking en verovering van Zuid-Amerika
had Chili gegolden als niet veel meer dan een tamelijk
waardeloos aanhangsel van Peril, he goudrijk. Heel in
het begin zagen wii Pizarro's compagnon Almagro al afgescheept worden met het recht om dat verre land van
stugge Indianen to gaan veroveren, en ook aanschouwden wij hoe Pedro de Valdivia er de eerste pogingen of
kolonisatie ondernam, welke hij moest bekoopen met
een wreeden dood aan den martelpaal der Araucaniers.
Ook gedurende het geheele koloniale tijdperk heeft
Chili he niet to eenige beteekenis kunnen brengen.
Het land was weliswaar hier en daar zeer vruchtbaar,
doch naar voortbrengselen van dezen aard bestond in
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die dagen op 's wereld markten geen vraag, en men had
ze trouwens over zulke afstanden heen niet eens naar
de Europeesche bevolkingscentra kunnen vervoeren;
want een Panama-kanaal bestond er toen niet, en de
zeereis om Kaap Hoorn was voor zeilschepen altijd zeer
bezwaarlijk. De kleinigheden welke Chili naar het
moederland kon afschepen, volgden de aloude Spaansche route via de Peruaansche havens tot Panama, vanwaar dan met muilezelkaravanen de landengte werd
overgestoken naar Portobello.
Chili bleef dus in wezen een dood gewicht dat aan
Peril was -vastgekoppeld; men mocht al tevreden zijn
wanneer het zichzelf kon voeden, en niet rechtstreeks
noodlijdend werd. De Spaansche nederzettingen daar te
lande bepaalden zich voornamelijk tot de hoofdstad Santiago en eenige plaatsjes langs de kust, waarvan eigenlijk alleen Valparaiso beteekenis had. In het Zuiden des
lands begon een onzeker gebied waar de Araucaniers
aan de blanke indringers iederen duim gronds betwistten: dat was de streek die men La Frontera noemde,
evenals in Spanje, toen de Christelijke vorsten van Castilie en AragOn de Mooren voetje voor voetje uit Andalusia verdreven hadden.
Een aanslag van de Hollanders om zich van Chili meester te maken bij wijze van springplank in de richting
van Perti zagen wij op niets uitloopen. Ook nog in de
campagne voor de onafhankelijkheid gold Chili als niet
veel anders dan een voorportaal dat de opstandelingen
bezetten moesten, wilden zij er ooit in slagen om de
Spanjaarden uit hun hoofdkwartier in Peril_ te verdrijyen. De Argentijnsche rebellenaanvoerder San Martin
had daar een moeizamen that over de Andes voor over.
Natuurlijk sloten de Chileensche patriotten zich bij
hem aan, onder commando van hun nationalen leider
O'Higgins; hun aandeel in den bevrijdingsoorlog bestond echter hoofdzakelijk in het bemannen van een
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inderhaast samengeraapte vloot, waarover Lord Cochrane het bevel op zich nam om daarmee de Spaansche
zeemacht in de Peruaansche wateren to gaan vernietigen.
Toen het Spaansche gezag voorgoed uit Zuid-Amerika
vertrokken was, organiseerde Chili, evenals alle andere
afzonderlijke gewesten, zich tot een zelfstandige republiek. Ouder gewoonte bleef Peril als het belangrijkste
land gelden, dock van nu of aan kwam er eenige kentering in deze verhouding. Want* de Chilenen, in den
striid om de vrijheid tot nationaal besef gekomen, gingen zich nu meer dan tevoren doen gelden in aangelegenheden van de geheele Westkust. Dit leidde weldra
tot een conflict met een confederatie die tot stand gekomen was tusschen Perti en dat deel der bovenlanden
daarvan, hetwelk reeds onder de Incas als Collasuyu
een min of meer afzonderlijk bestaan had geleid, en
waarvan thans een zelfstandige republiek was gevormd
onder den naam Bolivia. Uit dezen strijd wist Chili als
overwinnaar over to blijven. Sindsdien was het overwicht van Perti gebroken, en voortaan zouden ook de
Chilenen in de zaken van de Zuidzeekust een woordje
mee to spreken hebben.
De binnenlandsche verwikkelingen in den boezem der
Chileensche republiek kunnen wij wel overslaan,
evenals een laatste optreden, samen met Peril, tegen het
voormalige moederland, een geschil dat zoo hoog opliep dat een Spaansch eskader zelfs Valparaiso en Callao kwam bombardeeren. Te midden van dit alles optwikkelde zich geleidelijk een nationale welvaart die
krachtigen steun ontving then er nabij Concepcion
steenkolen ontdekt werden, waaraan he land vele jaren lang rijke winsten ontleende.
Ook gingen Chileensche ondernemers zich interesseeren voor de exploitatie der salpeterbeddingen, die in de
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steenwoestijnen van het Boliviaansche kustgebied outdekt waren. Want deze laatste republiek reikte then nog
tot aan zee. Antofagasta was er de havenstad van.
Toen deze Boliviaansche provincie hoe langer hoe meer
doortrokken raakte van Chileensche belangen, kon
wrijving tusschen de wederzijdsche regeeringen niet uitblijven. Op een keer legde Bolivia beslag op eigendommen van Chileensche burgers te Antofagasta, en hierop
antwoordde Chili door het zenden van een scheepsmacht die deze stad bezette.
Bolivia wendde zich nu tot Peril, waarmee het in traditioneel bondgenootschap leefde, en aldus ontstond in
1879 de zoogenaamde Pacific- of salpeteroorlog, tusschen Chili aan de eene zijde, en Peril met Bolivia aan
de andere.
Van deze partijen waren de Peruanen het best bewapend, want zij bezaten een modern pantserschip,
Huascar genaamd (naar den laatsten wettigen Inca.keizer), en deze schrik van de Zuidzee was zelfs voorzien van een ijzeren spoor, waarmee het de meerendeels
houten schepen der tegenstanders kon rammen en vernietigen. Zoolang deze Huascar den oceaan beheerschte,
kon het Chileensche leger niets uitrichten; want aan
overland oprukken door, de woestijnen van nand, zout
en rots, die zich tusschen de oorlogvoerende staten uitstrekten, viel niet te denken.
De oorlogskans keerde pas toen de Chileensche strijdkrachten ter zee er in slaagden, het gevreesde Peruaansche pantserschip tot zinken te brengen. Thans ging het
initiatief op de Chilenen over, en weldra landden dezen
te Arica, waar het Peruaansche veldleger zich had samengetrokken. Dit zat verschanst op den Morro, een
steile rots die dit havenstadje beheerscht. Maar de Chileensche soldaten, dat onverschrokken mengsel van
Spanjaarden, Basken en Araucaniers, wisten am zoo
te zeggen met het zwaard tusschen de tanden tegen
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dezen bergmuur op te klauteren, waarna een vreeselijke slachting werd aangericht. Bijna het geheele Pe-.
ruaansche leger is bij die gelegenheid gesneuveld, en
daarmee de bloem der natie.
Nu kon het zegevierende Chileensche leger ook de
hoof dstad Lima aanvallen en bezetten. Vergeefs trachtten de Peruanen zelfs daarna nog tegenstand te bieden;
in 1884 was er geen andere uitweg meer over dan capitulatie.
Bolivia moest zijn geheele zeekust aan Chili afstaan, en
zag zich nu beperkt tot de rol van een bergrepubliek
in de nok der hemelhooge Cordillera. Ook van Peril
werd alles wat benoorden die strook lag, afgenomen,
met inbegrip van Arica en het binnenslands gelegen
Tacna. Aileen moest later een volksstemming beslissen
of deze beide laatste gewesten definitief bij Chili zouden blijven, dan wel tot Peril terugkeeren. Deze aangelegenheid is blijven voortsukkelen tot na den vorigen wereldoorlog, then dit geval te Versailles weer
even werd opgerakeld; het einde is geweest een
scheidsrechterlijke uitspraak in 1929, waarbij Arica aan
Chili bleef, doch Tacna weer Peruaansch werd.
Met dit al ziet het rampspoedige Bolivia zich hopeloozer dan ooit van de zee afgesloten. Want niet alleen
Antofagasta is het voorgoed kwijt, doch ook schijnt
alle kans verkeken om, nu ook Arica stevig in Chileensche handen is, ooit deze laatste haven — de meest
directe — ter beschikking te krijgen. Bovendien valt
van het tOch reeds zoo smarteliik verminkte Peril geen
neiging te verwachten om het eveneens voor Bolivia
bruikbare Mollendo aan dien buurstaat of te staan. Een
en ander maakt wel eenigszins begrijpelijk
hoewel
niet verschoonbaar — waarom Bolivia getracht heeft,
zich uit dit isolement te verlossen door dan op kosten
van het zwakke Paraguay tenminste een toegang naar
een goede rivierhaven van het Platastelsel te verkrij-
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gen ; doch wij zagen zoo even reeds hoe deze aanslag
op andermans grondgebied volkomen mislukt is.
Sinds dezen Pacific-oorlog geldt Chili onbetwist als de
leidende mogendheid ter Westkust van Zuid-Amerika.
En in het bewustzijn van den wrok die in de Boliviaansche en Peruaansche harten wegens deze vernedering
nog leeft, heeft de Chileensche natie zich steeds toegelegd op het onderhouden van een sterke land- zoowel als zeemacht. Een tijdlang is het leger er zelfs afgericht door Duitsche instructeurs en geheel op zijn
Pruisisch aangekleed, evenals Bolivia eenige jaren geleden ditzelfde nog eens geprobeerd heeft. Maar tot
een gewapend conflict is het niet meer gekomen.
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C. NEDERLAND HERVAT DE AANRAKING.

12.

Massagoed van pampa en plantage.

Gedurende he koloniale tijciperk was Zuid-Amerika
voor ons gesloten gebleven. Voor alle andere mogendheden trouwens evengoed. Wie belang stelde in de
voortbrengselen der Spaansclie en Portugeesche gebieden overzee, of wie meende, ten behoeve van die gewesten tot eenigerlei leverantie in staat te zijn, moest
zich wenden tot het betrokken moederland, en dan kon
men die zaken afwikkelen te Lissabon of te Cadiz.
In de plaats van deze indirecte en veelal omslachtige
manier van zaken doen had een rechtstreeksche aanraking kunnen treden, zoodra de overzeesche yolksplantingen zich van hun moederland losmaakten om
voor eigen rekening het bestaan van zelfstandige staten te gaan voeren. Want een der eerste uitvloeisels
hunner onafhankelijkheid was, dat zij nu hun havens
openden en scheepvaart onder iederto vlag welkom
heetten.
Doch Nederland, eerst door een eeuw van gemakkelijke Indische winsten in slaap gewiegd, en daarna door
de beroeringen van den Franschen tijd geruIneerd en
uitgeschud, was al lang niet meer de traditioneele natie
van schippers en handelaren. Aan Oost- en West-Indic
hadden wij reeds de handen vol. Naar de republieken
in Amerika of naar andere willekeurige landen ging
onze belangstelling nauwelijks
Te midden van deze verarming, verslapping en onverschilligheid werd in 1824 op aandringen van koning
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Willem I en met zooveel elan als dit tijdperk van herleefd nationaal bestaan wist voort to brengen, de Nederlandsche Handelmaatschappij opgericbt. Eenerzijds
verwachtte men van dit lichaam een soort van hervatting der werkzaamheden van de Oost- en West-lndische Compagnieen, zaliger nagedachtenis. Doch behalve aan dergelijke min of meer monopolistische relaties met onze eigen overzeesche bezittingen werd
eveneens gedacht aan het doen van za'ken op andere
landen. Vooral van Zuid-Amerika stelde men zich in
dit opzicht nogal iets voor.
Deze kanaliseering van wat er nog over was van Qnzen
drang naar koopmansdaden overzee vertoonde echter
in menig trekje de kenmerken van de romantiek der
19de eeuw. Vooral het begin van onze nieuwe aanraking met Zuid-Amerika leed aan dit euvel. Deels zat
men nog vast aan de vroegere huiselijke voorstellingen van op die kusten verfhout to gaan halen, in ruil
voor het aanvoeren van voedingsmiddelen. Deels stelde men zich, naar de eischen van den Nieuwen Tijd,
een groots opgezette moderne organisatie voor, wier
net van eigen factorijen en andere nederzettingen de
wereld zou overdekken, als een zwerm van steunpunten voor onzen wederoplevenden handel.
Gedreven door deze geestdrift — die ons achteraf wel
eenigszins naief moet lijken, maar die niettemin in het
kader van dat suffe tiiciperk voile waardeering verdient liep de jonge handelmaatschappij hard van
stapel. Reeds in het jaar der oprichting werden eenige schepen met graan naar Rio de Janeiro gedirigeerd,
doch helaas kwam die lading daar in broeienden toeStand aan, zoodat er gevoelige verliezen geleden werden. Ook de andere Zuid-Amerikaansche avonturen —
in 1825 waren er reeds twintig expedities daarheen gezonden leidden tot geenerlei succes. Welisw'aar had
men overal daar to laude agentschappen gevestigd,
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ander andere te Pernambuco, Rio de Janeiro, Buenos
Aires, Valparaiso en Lima, doch het zakenverloop was
hoogst onbevredigend, zoo niet ruineus. Want met den
ouden handel van eenigszins schilderachtigen aard
was he gedaan. Thans moest men daar verschijnen met
moderne handelsartikelen, zooals de katoentjes uit de
fabrieken van Lancashire. In dit opzicht had Engeland
een grooten voorsprong op ons, en het eenige wat er
opzat, was dat wij ook zelf werk gingen maken van
uitvoergoederen eerier dusdanige soort. Overwegingen van dezen aard hebben tenslotte meclegewerkt tot
de opkomst der Twentsche textielindustrie.
Toen in 1826 het verlies uit de Zuid-Amerikaansche zaken onrustbarend groot geworden was, besloot de Nederlandsche Handelmaatschappij zich uit dat werelddeel terug te trekken. Aldaar kon voortaan een afzonderlijke West-Indische maatschappij gaan werken, die
onder andere den wensch van koning Willem I zou
gaan vervullen om de landengte van Nicaragua door te
graven, teneinde het wereldverkeer langs onze WestIndische gebiedsdeelen te leiden. Men ziet dat die eerste koning met zijn herleving van het verlichte despotisme waarlijk daden van de bovenste plank in den zin
had. Misschien is het maar beter dat het Dimmer tot uitvoering van die grootsche plannen gekomen is ; want
thans kunnen wij naar zulk een voorlooper van een Panamakanaal en van Curacao als wereldhaven met sympathie en trots verwijzen, doch iedere poging tot verwezenlijking had slechts tot een smadelijke mislukking kunnen leiden, misschien nog droeviger dan de
tuimeling van De Lesseps. Verder dan het uitzenden
van Zr. Ms. Stoompakket Curacao in 1827 heeft dit koninklijke initiatief in zake Centraal-Amerika het Diet
gebracht; doch ook dit was tenslotte een daad van beteekenis, want met deze reis heeft Nederland den eersten transatlantische oversteek met stoomvermogen op
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zijn naam gebracht : voorwaar een record om bij onze
aanraking met Amerikaansche landen in eere te houden!
Voor het eerst vinden wij te onzent dan weer teekenen
van belangstelling in Zuid-Amerika then in 1844 de
Nederlandsche consul te Rio de Janeiro berichtte dat
de nieuwe president van Paraguay besloten had om de
havens van dat land open te stellen voor de scheepvaart onder iedere vlag. Dit was dus Lopez I geweest,
dien wij zooeven reeds als verlichten tyran na het despotisme van ziin voorganger zagen trachten, dien binnenste aller Zuid-Amerikaansche staten uit ziin isolement te verlossen. Hierbij ieekende onze ijverige consul evenwel aan dat de president der Argentijnsche
republiek — dat was de dictator Rosas — of en toe de
vrijheid nam om het binnenloopen in de Plata-rivier te
belemmeren of te verbieden, vooral wanneer de betrokken schepen voeren onder de vlag van een natie
die daar te lande geen ontzag inboezemde door van tijd
tot tijd haar oorlogsschepen naar die wateren te zenden.
Naar aanleiding van dit bericht drong toen de Rotterdamsche Kamer van Koophandel aan wier Gedenkboek 1803 1928 ik dit merkwaardige voorval ontleen
bij onze regeering aan op het uitzenden van een schip
voor vlagvertoon. Inderdaad is er bij die gelegenheid besloten dat het korvet Nehalennia op weg naar Indie de
Plata-landen zou aandoen, doch tot uitvoering van dit
voornemen is het niet gekomen. Vermoedelijk heeft
onze consul te Buenos Aires in dien tusschentijd bericht dat een dergelijke daad op dat oogenblik ongaarne gezien zou worden, want Rosas was een ong makkeliik heer.... en zoo deden wij tenslotte niets. Enkel
een gecombineerd Britsch-Fransch eskader heeft een
paar jaar lang den toegang tot de Plata-rivier geblok-
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keerd gehouden.
In het midden der 19de ieeuw heeft de Nederlandsche
Handelmaatschappij, die inmiddels aan de .kinderziekten ontgroeid was, zich nogmaals voor Zuid-Amerika
willen interesseeren, hoofdzakelijk wegens de wol en
de fiuiden uit Buenos Aires. Ook dezen keer leidde dit
alles slechfs tot verlies, en zoo werd er wederom met
een zucht van verder zakendoen met dat moeilijke
werelddeel afgezien.
Toen er in 1850 een stoomvaartmaatschappij op NoordAmerika werd opgericht, kon er voor Zuid-Amerika
dan ook geen aandacht op overschieten. Ook de veelomvattende plannen die in 1852 aan de orde kwamen,
inzake de vorming van een uitgebreide overzeesche
stoomvaart onder Nederlandsche vlag, schonken hun
belangstelling uitsluitend aan Oost- en West-Indie, bij
welk laatste ook zoo'n beetle Centraal-Amerika hoorde; doch ,aan Zuid-Amerika werd wederom geen aandacht gewijd.
Hiertoe is het pas weer gekomen toen er in die landen
een paar massaproducten van wereldbeteekenis opkwamen, namelijk het graan uit Argentinie en de koffie uit Brazilie. Van geen dezer beide voortbrengselen
valt nauwkeurig na te gaan wanneer de Nederlandsche
handel begonnen is, zich daarvoor te interesseeren; op
grond van eenige directe en indirecte aanwijzingen kan
intusschen worden aangenomen dat zulks het geval
moet zijn geweest omstreeks 1880, het jaartal dat in
zoo menig opziclit de komst van een nieuw tijdperk
heeft aangekondigd. Tevens was het toen voor het
eerst dat die Zuid-Amerikaansche producten in het
overige Europa voor het voetlicht trader.
Tegen het einde van den Spaansch-kolonialen tijd had
het geheele Plata-gebied, zoo uitgestrekt als het was,
niet meer dan enkele honderdduizenden inwoners ge-
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teld, zulks op een oppervlakte van ruim honderdmaal
Nederland, wanneer wij aanhangsels als Uruguay en
Paraguay meetellen, Argentinie was alleen al negentig
maal zoo groot als ons land.
De onafhankelijkheid ging de nieuwe Argentijnsche
republiek in met nog geen half millioen inwoners ; dit
aantal liep, voornamelijk als gevolg van immigratie
uit Europa, geleidelijk op tot ruim twee millioen in de
zeventiger jaren.
Ondertusschen had het platteland zich weinig ontwikkeld. Over de eindelooze pampa dwaalden onafhankehike Indianen, die jacht maakten op het halfverwilderde vee dat zich op die wijde grasvlakten snel vermenigvuldigd had, sinds er uit de omheiningen der
kolonisten eens een paar stuks waren ontsnapt. In
sommige gevallen, zooals in Uruguay geschied is, hadden de Spaniaarden zelfs wel eens opzettelijk eenige
koeien en stieren de wildernis ingejaagd, op hoop van
natuurlijke uitbreiding. De handelswaarde van dezen
zwervenden veestapel bleef intusschen gering; want
voor export kon men het vleesch enkel drogen, wat
een te primitief conserveeringsmiddel is om een wereldmarkt te kunnen bevredigen, en zoo bestond de waarde
van een rund feitelijk uit niet veel meer dan die der
huid. Pas de uitvinding van Liebig om vleeschextract
te bereiden, alsmede de opkomst der koeltechniek zouden dit bezit aan vee en weidegrond veredelen en door
verbeterde methodes van fokken en bewerken nog
verder valoriseeren.
Voorloopig echter was al dit achterland nauwelijks iets
waard. Aan landbouw werd zoo weinig gedaan dat
Argentinie voor levensmiddelen grootendeels op import uit Europa aangewezen bleef, ja tot 1880 zelfs voor
broodkoren en meel. En dat voor een land dat straks
een van 's wereld meest onuitputtelijke voorraadschuren van voedsel zou worden!
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Pas then omstreeks 1860 het Engelsche kapitaal zich
begon to interesseeren voor het aanleggen van spoorwegen, kwam ook de pampa als immigratiegebied in
aanmerking. Er werd nu meer graan verbouwd; ook
de veeteelt, door invoer van shorthornstieren op een
hooger peil gebracht, kon steeds betere resultaten afwerpen.
Een bezwaar bleef echter het voortdurend dreigende
gevaar van Indiaansche overvallen. In een campagne
van 1878-79 heeft then generaal Roca die oorspronkelijke bewoners geheel en al uit de pampa verdreven.
Sindsdien lag een onmetelijk achterland open voor den
ploeg van den kolonist en voor de rails van den spoorweg. Doch zoo weinig verwachting had in die dagen
zelfs de Argentijnsche natie van de economische toekomst dier vlakte, dat het als een patriottische daad
gold om de regeering tegen contant geld van zulk een
stuk pampa of to helpen; ja, de achterstallige soldij
van het ge -improviseerde gaucho-legertje, waarmee de
Indianen verjaagd waren, moest veelal in de gedaante
van een lapje land worden uitbetaald. Op deze grondslagen berust menig Argentijnsch familiefortuin.
In 1880 bedroeg de bebouwde oppervlakte
tegenwoordig omtrent 25.000.000 ha — nog pas 600.000 ha,
waarvan ongeveer een vierde gedeelte met tarwe was
bezaaid, terwij1 het overige grootendeels, mais en lijnzaad voortbracht. Doch gaandeweg nam deze productie toe, en daarmee tevens de uitvoer, hoewel het overschot dat daarvoor ter beschikking stond, tot het begin
der 20ste eeuw zeer sterke schommelingen vertoonde.
En zoo zien wij den export van tarwe opgroeien van
157 ton in 1881 tot reeds bijna twee millioen ton aan
het eind dier eeuw, terwiji ook de mais met veel vallen
en opstaan het millioen ton overschreed, en lijnzaad
het kwart millioen. In latere jaren zijn deze uitvoercijfers wel eens opgeloopen tot bijna zeven millioen
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ton tarwe, bijna lien millioen ton mais en ruim twee en
een half millioen ton lijnzaad. Kleinere granen, zooals
haver, gerst en rogge, wier uitvoer nog nimmer het millioen ton overschreed, verzinken bij dergelijke massa's
haast in he niet, hoewel toch ook deze artikelen van
groote beteekenis zijn. In al deze agrarische voortbrengselen staat Argentinie tegenwoordig te midden
van 's werelds exporteurs op een der eerste plaatsen;
wat lijnzaad en mais aangaat zelfs verreweg voorop.
De cijfers der vroegste verschepingen van deze granen
naar de Nederlandsche havens vinden wij niet voldoende gespecificeerd om het juiste beginjaar te kunnen
aanwijzen, maar aan te nemen is dat de tachtiger jaren
over de gelrele linie een aanmerkelijke toename in de
aanvoeren hebben doen zien, genoeg althans om de
Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (Holland-Amerika Lijn) aan te moedigen tot het
openers van een vasten dienst tusschen Rotterdam en
Buenos Aires, hetgeen in 1888 geschiedde. Voor mais
worden in de jaarcijfers der Rotterdamsche Kamer van
Koophandel tot 1890 geen afzonderlijke getallen genoemd, doch in 1892 zien we als totale hoeveelheid
200.000 ton vermeld, echter nog grootendeels uit NoordAmerika en de Zwarte Zee; sinds 1895 heeft hierin ook
de La Plata-mais een belangrijk aandeel, voornamelijk
ter vervanging van rogge als veevoeder. Aanvankelijk
stonden de Nederlandsche boeren daar nog wat vreemd
tegenover, doch het gebruik van deze nieuwe graansoort bleek snel te wennen. Ondertusschen steeg eveneens de aanvoer van tarwe en andere granen, vooral
naarmate onze havens — met Rotterdam aan het hoofd
zich toelegden op snelle lossing en doorvoer.
Omstreeks diezelfde jaren begon ook de koffie van
Brazilie de aandacht van den Nederlandschen handel
te trekken. Tot dusverre was in ons land verreweg
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hoofdzaak geweest de Java-koffie, die vanwege het
Gouvernement geteeld en door de Nederlandsche Handelmaatschappij to Amsterdam en Rotterdam geveild
werd, soms wel een millioen balen per jaar. Een onzer
beste klanten Duitschland — begon zich evenwel in
het begin der tachtiger jaren eveneens levendig to interesseeren voor de Braziliaansche koffie. Hierbij stond
aanirankeliik Rio de Janeiro met een zoogenaamde
„harde" koffiesoort op den voorgrond, als een der middelpunten van de plantagecultuur die met slavenarbeid
gedreven werd. Geleidelijk kwam echter de staat Sao
Paulo als producent van „zachtere" types naar boven,
waarvan Santos de groote uitvoerhaven was ; naarmate
het oudere stelsel moest wijken voor den vrijen arbeid
werd deze Santoskoffie hoofdzaak. Het einde der slavernij bracht tevens he begin van de republiek mede,
en daarmede het overwicht van Sao Paulo als meest
ontwikkelde onder de Braziliaansche staten.
In Nederland moest men aanvankelijk echter niet veel
van deze Santoskoffie hebben. De kwaliteit daarvan
werd ongunstig beoordeeld, vergeleken bij de Javakoffie, en bovendien ontbrak het aan geregelden aanvoer, want er kwam maar zoo eens to hooi en to gras
een partiitje per zeilschip binnenvallen. Het Gedenkboek der Vereeniging voor den Koffiehandel (1937)
vertelt hoe in 1887 op een vergadering een der leden
een goed woordie voor deze Santoskoffie trachtte to
doen, doch de anderen wilden daar then niet eens naar
luisteren. Zulk een nieuwtje was de Braziliaansche
koffie in die dagen niet alleen in Nederland, doch ook
in verscheidene andere landen ! En dit in weerwil van
een levendige speculatie in datzelfde artikel op alle
belangrijke termiinmarkten, zooals Le Havre en New
York. In het Gedenkboek der Vereeniging voor den
Goederenhandel (1888-1913) wordt de algemeene koffierage zelfs vergeleken met den windhandel in tulpen
fi
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en met de beruchte South Sea Bubble.
Het voorbeeld van de- beide grootste koffiemarkten
vond alom navolging, zoodat ook Hamburg, Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam overgingen tot het instellen van een termijnhandel in koffie met bijbehoorende financieele instellingen. (Liquidatie,kassen) voor
de afwikkeling van deze transacties. Amsterdam wilde
echter alleen zaken doen in Java-koffie, terwijl Rotterdam bereid was om eveneens de .Santoskoffie toe te
laten.
Een krachtigen stap voorwaarts kon de Braziliaansche koffie doen toen er op Java kwijning in de teelt in-.
trad, weldra gevolgd door misoogst en een bijna algeheele instorting van het product. Vooral Rotterdam
reageerde hierop snel: nu moest men terstond de bakens verzetten.!
In plaats van de onregelmatige aanvoeren per zeilschip zocht men nu naar een vaste stoomverbinding
met Brazilie, en zoo werd er onderhandeld met de Holland-Amerika Lijn inzake de mogelijkheid dat deze
met haar nieuwen La Plata-dienst ook Santos zou gaan
aanloopen, voor koffie. Want met een jaarlijkschen
aanvoer van omstreeks 250.000 balen, waarvan de overgroote meerderheid voor Rotterdam bestemd was, leek
hiervoor voldoende basis aanwezig.
Het eerste schip dat volgens deze afspraak voer, kon
in 1889 te Santos laden voor Le Havre en Rotterdam,
met doorcognossementen naar Amsterdam en Antwerpen. alsmede opties voor Kopenhagen, Stettin en nog
eenige andere havens ; doch nog in datzelfde jaar zag
de reederii zich gedwongen, de vaart op Santos te staken omdat er te Buenos Aires veel betere vrachten te
bedingen waren. Hoe geheel anders dan in onzen tiid!
Want normalerwijze bevindt de koffie-afscheep te Santos zich in de handen van een beperkt aantal vaste lijnen, die door een stelsel van rabatten de afladers ge-
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woonlijk tegen behoorlijke vrachten aan zich weten te
binders, terwij1 juist in de Plata-havens als gevolg van
een open concurrentie der wilde booten telkenmale de
bodem uit de vrachtenmarkt pleegt te worden gedrukt.
Weliswaar toonde de Holland-Amerika Lijn zich bereid om door te gaan wanneer de Nederlandsche handel financieelen steun verleende, doch toen deze uitbleef, werd Brazilie definitief uit de dienstregeling geschrapt; trouwens, ook de vaart op Argentinie moest
kort daarop gestaakt worden.
Men heeft het te Rotterdam toen eerst geprobeerd met
de Royal Mail en met de reederij Lamport & Bolt, die
of en toe Rotterdam zouden aanloopen, en zelfs een
veertiendaagsche verbinding met Santos beproefd
hebben, doch ook deze Engelsche stoomvaartmaatschappijen gaven het weldra weer op. Vervolgens kwamen de Duitsche reederijen een kans wagen, want de
Rotterdamsche omzetten in koffie bleven toenemen, en
de termijnhandel daar ter plaatse had in 1891 dien van
Londen en Antwerpen reeds overvleugeld, hoewel hij
nog bij dien van Hamburg, Le Havre en New York ten
achter bleef. In 1895 was de aanvoer reeds gestegen tot
een half millioen balen, ver boven Java; zelfs bereikte
men wel eens een omzet van anderhalf millioen balen,
waarvan veel werd opgeslagen te Rotterdam voor doorverkoop naar Duitschland en elders, dus geheel anders
dan then wij zelf te Hamburg en Le Havre kochten.
Men was in die dagen zeer tevreden over de diensten
van de Duitsche lijnen, waarvan vooral de HamburgSiidamerikanische op den voorgrond trad. Per schip
kwamen er gemiddeld 40 70.000 balen binnen; een
boot bracht zelfs op een keer wel 112.000 balen aan.
Voor Amsterdam was in dat tijdperk een gemiddelde
van ruim 300.000 balen bestemd, hetgeen den Amsterdamschen handel deed verlangen naar een eigen verbinding met Brazilie, zoo mogelijk onder Nederland-
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sche vlag. Uit dit streven is tenslotte de oprichting van
de Zuid-Amerika Lijn voortgekomen, die later is omgezet in den Koninklijken Hollandschen Lloyd, waarover wij straks nog nader komen te spreken.
In het Gedenkboek der Vereeniging voor den Koff iehandel te Amsterdam vinden we nog gesproken van
een rumoerige vergadering die in 1909 gehouden werd
over een interessant onderwerp : de Nederlandsche
Handelmaatschappij had het voornemen te kennen gegeven om in ons land Santoskoffie te gaan veilen. Thans
was dus de tijd van de Java-koffie geheel voorbij, en
zelfs ons machtigste handelslichaam in koloniale producten ging zich in grooten omvang toeleggen op den
handel in het massa-artikel van Brazilie. Dit was een
stap dien de koffiehandel met gemengde gevoelens aanschouwde. Maar met dat al zat het type Santos er thans
in Nederland stevig in, en Brazilie kon ons in steeds
toenemende mate beschouwen als een gewichtigen afnemer van dit allervoornaamste uitvoerartikel des
lands.
Bovendien kan gezegd worden dat deze beide massaproducten : het graan van Argentinie en de koffie van
Brazilie gediend hebben als grondslag voor geregelde
scheepsverbindingen met die landen, en op dien voet
tevens gangmakers zijn geweest voor andere goederensoorten uit dat gedeelte der wereld: de tabak en cacao
van Brazilie en de huiden, het vet en de wol van Argentinie.

13. Onze technici aan het werk.

Nog voor er sprake was van een geregelden goederenstroom uit de A.B.C.-landen naar Nederland — laat
staan in omgekeerde richting — had ons land daarginds reeds naam gemaakt. Als eerste voorposten eener
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Nederlandsche handelsexpansie in Zuid-Amerika hebben namelijk veelal onze waterbouwkundige ingenieurs en aannemers gediend.
He bijzondere Hollandsche talent voor. het aanleggen
van havens en het uitbaggeren van vaargeulen„ waartoe onze groote aannemingsmaatschappijen in samenwerking met een daarin gespecialiseerde industrie zich
rondom, in he allermodernste materiaal gestoken hadden, was ook aan de Plata-rivier bekend geworden.
De mogelijkheid om eveneens over dergelijke afstanden
van huis omvangrijke waterbouwkundige werken to
verrichten, werd voor het eerst practisch onder de
oogen gezien then in 1880 de Nederlandsche aannemers
zich met hun speciale baggermateriaal buiten ons land
gingen vertoonen.
Aan ir. J. A. A. Waldorp werd he ontwerpen van- een
haven opgedragen voor La Plata, de nieuw to bouwen
hoofdstad der provincie Buenos Aires, en men was er
van overtuigd dat niemand beter dan. Nederlanders raad zouden weten met zulk een slijkerige omgeving als daar. Ook de ontwerper zelf kwam tot dit
oordeel, en zoo vertrok hij in 1884 naar zijn vaderland
om een uitvoerder to zoeken.
De firma Van Hattum to Beverwijk nam then dit werk
op zich, hetgeen tevens de eerste maal was dat Nederlandsche aannemers zich buiten Europa begaven. Hierbij was wel de allergrootste moeilijkheid hoe men he
benoodigde materiaal daarheen zou krijgen, zooals
baggermolens, zandzuigers, onderlossers en wat er voor
dit duel nog meer vereischt was. Aanvankelijk werden
deze installaties uit elkaar genomen en in onderdeelen
naar den overkant gezonden, om aldaar weer in elkaar
gezet to worden. Deze omslachtige werkwijze kostte
echter veel tijd en geld, en daarom zon men op een
beter middel: de baggermolens zouden ineens zeewaardig worden gebouwd, en van voortbeweging worden
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voorzien om den oversteek geheel onder eigen stoom te
kunnen volbrengen. Doch ook dit stelsel bleek te veel
nadeelen te bezitten, en zoo kwam men toen tot de oplossing die sindsdien steeds in toepassing gebleven is:
de baggermolens werden weliswaar in zeewaardigen
toestand afgeleverd, doch zij zouden niet meer onder
eigen kracht varen; in plaats daarvan belastten sleepbooten zich met de taak om deze onbeholpen machines
naar den overkant te brengen. Het mag beken id heeten
hoe de Nederlandsche zeesleepdienst zich een wereldvermaardheid verworven heeft, voornamelijk door het
vervoer van zulke onhandelbare en kwetsbare vrachten als baggermolens, droogdokken en dergelijke.
Vooral naar Zuid-Amerika zijn verscheidene installaties dezer soort overgebracht; de verzekeringspremie
voor dergelijke transporten pleegt in Londen lager te
worden genoteerd wanneer het vervoer geschiedt door
Nederlandsche sleepbooten.
Op de uitvoering van de havenwerken te La Plata
volgden er nog meer in Argentinie, waaronder die van
Puerto Militar, een der groote havens van Bahia Blanca,
eveneens is uitgevoerd door de Hollandsche Maatschappij voor Aannemingen (Van Hattum). Tal van sleeptransporten werden hiertoe over den oceaan gezonden met allerlei omvangrijk baggermateriaal. Want de
reputatie onzer technici en uitvoerders was thans gevestigd, en hun durf tevens. Op een keer, toen de Argent4nsche regeering een groot werk van deze soort
wilde doen uitvoeren, onderhandelde zij met de Nederlandsche aannemers die voor zulke doeleinden een
combinatie hadden gevormd, De Gouden Ploeg genaamd. Deze stelde als voorwaarde harerzijds tegenover het risico van materiaalvervoer en personeelkosten dat de Argentijnsche regeering een bankgarantie
zou afgeven; doch zulk een zakelijk geheel normale
wensch stuitte of op het Latijnsch-Amerikaansche eer-
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gevoel, hetwelk van de vroegste tijden of op heden
nogal hoog to paard gezeten beef t, en ook in die dagen
bijzonder prikkelbaar was. De Argentijnsche gezant
maakte hiertegen dus principieel bezwaar, waarmede
voor De Gouden Ploeg de belangstelling ten einde was.
Toen durfde echter Van Hattum het aan om deze groote opdracht geheel alleen uit to voeren, zonder bankgarantie, doch tegen wekelijksche afrekening, en zoo
werd dit omvangrijke werk tenslotte toch door Nederlandschen arbeid volbracht.
Ondertusschen waren er zoowel in Argentinie als in
Chili Nederlandsche technici opgetreden in dienst der
betrokken regeeringen.
In Argentinie was dit ir. De Lange, wiens specialiteit bestond in he uitdiepen van een vaargeul op de Platarivier met behulp van varende slibzuigers, hetgeen then
een opzienbarend nieuwtje was.
Zulk een voorziening was dringend noodig, want sinds
zich bij den Argentijnschen uitvoer van vleesch, huiden en wol ook een snel groeiende export van tarwe
gevoegd had, nam de scheepvaart op Buenos Aires
zienderoogen toe ; doch de toegang tot de haven leidde
over die onafzienbare vlakte van gelig modderwater
die Rio de la Plata heet, en waar de schepen soms in
het slib of op onder water meedrijvende boomen bleven steken. De opkomst van Buenos Aires als wereldhaven stond en vie! dus met het al dan niet beschikbaar
zijn van een betrouwbare vaargeul naar den open
oceaan. En dit nu was het vraagstuk waarop onze landgenoot zich met al zijn talent wierp.
Het succes was groot. Niet alleen slaagde De Lang er
in om een geul van voldoende diepte to zuigen, doch
then deze eenmaal in gebruik genomen was, zorgde
bovendien de scheepvaart zelf er voor dat het schuren
van de kielen in deze brit-achtige substantie dit on-
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zichtbare kanaal voortdurend open hield.
Nog herhaaldelijk is deze hoofdtoegangsweg tot Buenos
Aires, alsmede een oversteekroute naar Montevideo, op
grootere diepte gebracht, al naarmate de toename in
den diepgang der schepen dit vereischte, totdat tegenwoordig de capaciteit van deze betonde vaargeul nauwelijks meer een beletsel vomit Alleen voor Uruguay
was dit eenigs z ins een teleurstelling, want men had te
Montevideo reeds gehoopt dat de moeilijkheid van den
toegang tot Buenos Aires onoplosbaar zou blijken, en
dat een gedeelte van de groote scheepvaart zich dientengevolge uit de Argentijnsche hoofdstad naar de Uruguaysche zou verplaatsen. Zulks is tenslotte alleen geschied voor enkele bijzondere gevallen. Zoo pleegt
Montevideo in plaats van Buenos Aires te worden gobezigd als Plata-aanloophaven voor de overigens zeer
weinig talrijke schepen die de reis naar de Westkust
maken via de straat van Magalhaes of Kaap Hoorn. En
ook dient deze Uruguaysche haven als basis voor de
meestal Noorsche walvischvaarders, wanneer die hun
bedrijf gaan uitoefenen in de omgeving van de Zuidpool.
Er is sinds het pionierschap van ir. De Lang in de Parana- en Uruguay-rivieren alsmede in de eigenlijke
Plata-wateren op groote schaal gebaggerd, en ook te
land ziin er omvangrijke werken uitgevoerd door tal
van welbekende Nederlandsche aannemingsfirma's,
waarvan behalve Van Hattum ook Dirks & Dates, gebr.
Goedhart en nog eenige andere daar te lande een reputatie van groote bekwaamheid hebben verworven. Hun
roem verspreidde zich ook over omliggende landen,
zoodat wij verscheidene van hen ook aantreffen in de
waterbouwkundige geschiedenis van Uruguay en Brazilie. Zoo hebben .gebr. Goedhart in de baai van Rio de
.Janeiro omvangrijke werken ulitgevoerd 'die Stevens
verband hielden met de saneering der omgeving van
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die destijds door gele koorts en malaria geteisterde
stad. En gebaggerd is in Brazilie onder andere door de
firma Kalis, die in Pernambuco de haven van Recife uit
te diepen kreeg, tusschen de beide riffen. in, waar wij
zooeven de bouwvallen van fort De Bruyne (thans
Brum) nog zagen herinneren aan den tijd toen Johan
Maurits van Nassau hier over Nederlandsch Brazilie
regeerde.
Al deze waterbouwkundige werkzaamheden brachten
uiteraard tal van leveranties uit Nederland mede. Onze
industrie, die zich zoozeer gespecialiseerd had op het
fabriceeren van baggermolens en ander havenbouwmateriaal, heeft zeer vele orders uit te voeren gekregen voor rekening van Zuid-Amerikaansche regeeringen; menig vaartuig van zulk een bestemming zal men
in de Plata-wateren of elders kunnen aanschouwen met
de letters M.O.P. (Ministerio de Obras Piiblicas) op den
schoorsteen, en dan zijn zij gewoonlijk gebouwd door
de werf Conrad te Haarlem, de Smitten van den Kinderdijk, de Koninklijke Grofsmederii te Leiden of
Smulders' werf Gusto te Schiedam. Baggermolens van
laatstgenoemde herkomst zijn zelfs rondom Zuid-Amerika heen tot in Chili gesleept. Onder deze categorie
mogen wij eveneens rangschikken de vele vaartuigen
voor den dienst op de kust of op de groote rivieren,
waarvan Nederlandsche werven als leveranciers ziin
opgetreden.
Een der treffendste voorbeelden hiervan is ongetwijfeld geweest een omvangrijke order op een vloot van
stoomschepen voor de Amazone-rivier, die in de jaren
voorafgaande aan den eersten wereldoorlog geplaatst
is bij Jonker & Stans te Hendrik Ido Ambacht en gebr.
Pot te Bolnes. Dat voor dit doel de Nederlandsche
scheepsbouw werd verkozen, zulks terwijl de opdrachtgevende onderneming een Engelsche was, namelijk de
Amazon River Steam Navigation Company, mag wel
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als een verdiende erkenning van onze kundigheid op
dit gebied worden beschouwd.
Met het bouwen was echter de taak nog niet volbracht.
Nu moesten deze schepen ook nog naar den overkant
worden gebracht. DoCh wanneer men bedenkt dat dit
rivierbooten waren, van een hoogen en wegens het
heete Amazoonsche klimaat zeer luchtigen opbouw
voorzien, dan springt in het oog welk een hoofdbreken.s het gekost moet hebben om deze bestelling behouden in Brazilie of te leveren.
Hoewel rivierbooten, zouden zij de reis zonder assistentie maken, geheel onder eigen stoom, hetgeen uiteraard een zeer hooge verzekeringspremie meebracht.
Ook dienden zij voor zulk een langen tocht veel brandstof aan boord te kunnen nemen, waarvan de berging
wederom tal van zorgen opleverde; voorts moest op
zee natuurlijk met kolen gestookt worden, terwiji de
roosters waren ingericht voor brandhout. Tenslotte
werden zij langsscheeps extra versterkt, en aan den
buitenkant zoolang met ijzeren platen dichtgemaakt,
tegen het inslaan der golven.
Bij aankomst op de Amazone werden die tijdelijke
scheepswanden weer afgenomen, en toen konden deze
vaartuigen zich in hun volle tropenconstructie aan de
verraste Brazilianen vertoonen ; de volksmond heeft
weldra voor deze gevaarten van hoog opeengestapelde
dekken den naam „gaiola" uitgevonden, dat wil zeggen : vogelkooi. II( heb er weken lang zeer behagelijk
op gevaren ; de armstoelen, waarin aan dek de maaltiiden werden gebruikt, vertoonden nog een schildje dat
zij te Ridderkerk waren vervaardigd, en zoo droegen
zij Nederlands goede reputatie tot in het diepste van
Zuid-Amerika voort.
De extra zeewaardigheid is later nog eens te pas gekomen toen er na den eersten wereldoorlog in de Amazonescheepvaart groote slapte kwam te heerschen.
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Enkele van deze drijvende vogelkooien uit de Noord
zijn then met een kleine verandering geschikt gemaakt
voor de zoutvaart tusschen Macao, respectievelijk Mossor6 op de Braziliaansche Noordkust, en de Amazonerivier, waar dit artikel vanouds in aanzienlijke hoeveelheden placht to worden aangevoerd. En zoo kreeg
men in Brazilie wederom gelegenheid om het degelijke werk der Nederlandsche scheepswerven to prijzen.
Terwij1 de rechtstreeks naar Europa toegekeerde Oostkust van Zuid-Amerika zich in een opmerkelijk snel
tempo aan het ontwikkelen en voor nog verdere
krachtsontplooiAng aan het toerusten was, bleef de
Westkust als veel moeilijker to bereiken achterkant
van dit werelddeel voorloopig nog voortdommelen in
een afzondering die eigenlijk naar weinig verschilde
van de stilte uit het Spaansch-koloniale tijdperk.
her was Chili, dat na zijn overwinning op Peru en Bolivia de hegemonie over de Zuidzeekust aan zich getrokken had, de eerste om teekenen van nieuw leven
to geven. Eenige presidenten en ministers met een ruimeren blik dan dien van plaatselijke politici wisten een
aantal moderniseeringen door fe zetten, waaronder een
was de benoeming in 1889 van den Nederlandschen civiel-ingenieur J. Kraus tot hoogleeraar in de faculteit
der wis- en natuurkunde aan de Universiteit van Santiago.
Niet lang nadat de ionge professor zijn colleges had
aangevangen — in een Wings aangeleerd Spaansch
natuurliik werd zijn waterbouwkundig advies verlangd in zake den aanleg van een marinehaven to Talcahuano, in he Zuiden des lands. Aldaar was een aannemersfirma uit Marseille aan het werk, en hier heeft
professor Kraus then in 1895 een vast droogdok gebouwd. Daar was haast bij, want reeds had Chili in
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Engeland een oorlogsschip besteld, dat na volbrachten
overtocht terstond aldaar moest kunnen dokken.
Aan het hoofd van deze nieuwe havenwerken te Talcahuano, de militaire zoowel als de handel4haven,
werd then de jonge Nederlander gesteld; doch ook ziin
eigen vaderland had inmiddels zijn verdienste ontdekt,
en zoo werd Kraus van professor te Santiago hoogleeraar aan de Polytechnische School te Delft. De Chileensche regeering verleende hem daartoe een verlof.
Sindsdien is he doorloopend zoo iets als een spel van
touwtje-trekken gebleven tusschen Chili en Nederland, wie van beide de beschikking over Kraus zou
krijgen. Want ondertusschen had ook ons land dien bekwamen waterbouwkundige noodig voor de irrigatie
van de Solo-vallei op Java, waarmee met name de
voedselvoorziening der inheemsche bevolking gemoeid
was. Doch nauwelijks was Kraus uit Indie terug, thans
als Directeur van de Polytechnische School te Delft,
toen Chili in 1902 opnieuw behoefte aan hem kreeg,
ditmaal voor he maken van een ontwerp voor een haven in Valparaiso.
Deze voornaamste in- en uitvalspoort van den Chileenschen handel beschikte slechts over een open reede,
waarin een oever van rotsachtige bergen steil afdaalt,
terwijl de lange deining van den Stillen Oceaan hier
maar zelden to rust komt. Het aanleggen van golfbrekers, pieren en kademuren vereischt op zulk een plek
dus zeer veel studie en zorg. En dit is dan ook een
vraagstuk gebleven dat nog nimmer een volledige oplossing heeft gevonden.
Want het ontwerp-Kraus, aanvaard en aanbesteed,
doch wegens de onbevredigende inschrijvingen niet gegund, zou weliswaar door den ontwerper voor 's lands
rekening in rechtstreeksche regie worden uitgevoerd,
maar ondertusschen kwam in 1906 de berucht geworden aardbeving alle plannen in de war sturen. Inmid-
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dels was professor Kraus in Nederland minister van
Waterstaat geworden. Zijn oorspronkelijke gedachte
om de haven van Valparaiso in de zee uit te bouwen,
werd ingevolge de verwoestingen van de aardbeving
gewijzigd in een oplossing die de havenbassins in de
vernielde stadswijken wilde uitgraven. Tenslotte is
slechts een gedeelte tot uitvoering gekomen, dat wil
zeggen een golfbreker met een paar kaden en loodsen,
waarvan he meeste alsnog in de baai is aangeplempt.
Als professor aan de Universiteit van Santiago was
Kraus opgevolgd door ir. G. H. van Mourik Broekman,
die later eveneens professor te Delft is geworden. Hem
werd opgedragen he maken van een ontwerp voor de
haven van San Antonio, een kustplaatsje benoorden
Valparaiso, ongeveer ter hoogte van Santiago.
Tusschen de buien van hevige energie en even plotselinge wankelmoedigheid die de Latijnsch Amerikaansche mentaliteit kenmerken, dacht men van San.
Antonio een moderne haven te maken, die inzonderheid de nationale hoofdstad rechtstreeks moest bedienen, en misschien op den duur grooter zou worden dan
zelfs Valparaiso.
Dit plan is uitgevoerd door een Fransch-Nederlandsche
combinatie van aannemers, waarin onzerzijds werd
deelgenomen door de Hollandsche Beton Maatschappij
te 's-Gravenhage, die in 1905 begonnen was met in Chili
een filiaal te vestigen. Onder leiding van ir. W. Kamp
werden deze werken, alsmede eenige andere op verschillende punten van Chili, uitgevoerd tot in 1921. De
haven van San Antonio bleek in technisch opzicht goed
to zijn, doch de commercieele ontwikkeling heeft tot
dusverre niet geheel aan de verwachtingen beantwoord, aangezien de handel een neiging vertoonde om
aan den eenmaal gevestigden loop via Valparaiso
trouw te blijven.
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Ook tal van andere havenplannen zijn er aan de Westkust van Zuid-Amerika. door 'Nederlanders bestudeerd
of ontworpen. Zoo ontving professor Kraus, die ook
reeds voor ConstituciOn en Iquique ontwerpen had gemaakt, op een keer eveneens een uitnoodiging uit Peril
om voorzieningen te beramen voor de havens van Callao
en Mollendo. Deze ontwerpen zijn vervaardigd, doch het
uitbreken van den eersten wereldoorlog heeft de nitvoering in de kiem verstikt. Later is er alleen in Callao een golfbreker met een kade aangelegd; te Mollendo echter moet men zich nog in- en ontschepen gezeten op een stoel, die door een kraan op den opstaanden oeverwal hoog over de branding heengeheschen
wordt. Dat is de heele haven!
Hoe de reputatie onzer Nederlandsche waterbouwers
zich over geheel Zuid-Amierika verbreidde, moge blijken uit de uitnoodigingen welke professor Kraus teyens ontving uit Colombia, om de verbetering van de
scheepvaart op de Magdalena-rivier te bestudeeren;
alsmede uit Washington om zitting te nemen in een
commissie van advies in zake den aanleg van het Panama-kanaal, welke inzonderheid de vraag moest bestudeeren of dit een open verbinding tusschen de beide
oceanen moest worden, dan wel een kanaal met sluizen, zooals tenslotte is uitgevoerd. Gebrek aan tijd
noopte hem, hiervoor te bedanken.
Van den goeden naam onzer waterbouwkundige ingenieurs bleken ook andere Nederlandsche technici te
kunnen profiteeren. Wederom was het aan professor
Kraus gegeven om hier als gangmaker op te treden.
Tijdens zijn verblijf als hoogleeraar te Delft ontving
deze namelijk bezoek van een Chileenschen vriend,
bezitter van omvangrijke belangen in den mijnbouw
zoowel binnen als buiten Chili ; en toen de Chileen
vroeg of Nederland ook mijnbouwkundige ingenieurs
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afleverde, werd zijn aandacht gevestigd op ir. H. I .
Grondijs, een jongen technicus van wien men goede
verwachtingen had.
Deze is naar Chili gegaan en heeft aldaar alsmede in
het aangrenzende Bolivia en Peru grooten naam gekregen als mijnexpert, aanvankelijk in dienst van Chileensche belangen, later zelfstandig. Achter zich aan
liet Grondijs weer nieuwe Delftenaren uitkomen, van
wie het meerendeel rechtstreeks werd aangenomen
door de zeer belangrijke finmijnen van het Simon Patino-concern te Oruro in Bolivia, aan den spoorweg
van de Chileensche salpeterhaven Antofagasta naar
de Boliviaansche hoofdstad La Paz.
Weldra ontstond aldaar, op de waarlijk niet alledaagsche hoogte van ongeveer 4000 meter boven de zee, een
talrijke kolonie van Delftsche ingenieurs met hun gezinnen. De vrouwen waren deels Nederlandschen,
deels Zuid-Amerikaanschen, doch als omgangstaal in
deze blanke samenleving te midden van meerendeels
Indiaansch werkvolk werd in hoofdzaak het Nederlandsch gebezigd. Tijdens een bezoek aan Bolivia,
waarbij ik natuurlijk ook ir. Grondijs ontmoette, heb ik
mij persoonlijk kunnen overtuigen van den voortreffelijken geest die er in deze gemeenschap van landgenooten boven op dat gure Andesplateau heerschte. Een
hunner, ir. Bliek, heeft nog jaren daarna de belangen
van deze tinmaatschappij te Parijs vertegenwoordigd.
Ir. Grondijs is later professor te Delft geworden.
Ook bij deze uitzending van mijnbouwkundige ingenieurs bleef het echter niet. Toen professor Kraus in
Chili consul-generaal van Nederland was, werden
doorloopend verzoeken tot hem gericht of hij niet ook
nog ander bruikbaar menschenmateriaal uit ziin vaderland kon laten komen, en zoo kwam het onder
andere tot uitzending van onderwijzend personeel voor
de Chileensche marineschool, alsmede tot den aankoop
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van allerlei technisch materiaal uit Nederland.
Zoo ergens, dan is in Chili op deze wijze aangetoond
van welk een beteekenis het voor ons land is om vooral in Zuid-Amerika to kunnen beschikken over bruggehoofden waarover van lieverlede een stroom van Nederlandsche voorwerkers en fabrikaten kan worden
aangevoerd.
Eveneens rechtstreeks en voor eigen rekening hebben
Nederlandsche ondernemers en technici zich op diverse
mogeliikheden in de A.B.C.-staten geworpen.
Herhaaldelijk en schier overal heeft schrijver dezes op
zijn omzwervingen door Zuid-Amerika ingenieurs en
commercieele leiders van onze groote aardoliebelangen
aangetroffen, die aan het speuren waren naar nieuwe
mogelijkheden, zooals onder andere in Brazilie van tijd
tot tijd placht to geschieden, zij het ook tot dusverre
zonder onmiddellijk resultaat; soms echter slaagden zij
er in om in dat werelddeel een eigen bedrijf to vestigen,
hetgeen onder andere geschied is in Argentinie.
Aldaar bleek vooral de bodem van Patagonia petroleum to bevatten; zulks werd ontdekt in 1907, nabij het
plaatsje Comodoro Rivadavia, in het territorium Chubut aan den Atlanfischen Oceaan gelegen, to midden
van een guur . landschap dat hoofdzakelijk uit kale
rotsbergen en zand bestaat. Deze vondsten worden
deels geexploiteerd door een Argentijnsch staatsbedri.jf, de Yacimientos -Petroliferos Fiscales of Y.P.F.,
deels door particuliere ondernemingen, waarvan in
1922 een aantal is opgenomen in een dochtermaatschappij van de „Koninklitike", de Diadema Argentina, die
sindsdien de belangrijkste gebleven is onder de particuliere maatschappijen. In weerwil van een streven om
dit aardoliebedrijf zooveel mogelijk in handen van de
overheid to brengen, is het particuliere initiatief er in
geslaagd het meerendeel der productie aan zich to trek-
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ken, zoowel te Comodoro Rivadavia als ook in Neuquen en Salta, alwaar eveneens petroleum worth gevonden. Op een totaal van ruim 2.000.000 m3 per jaar
doet de particuliere industrie bijna tweederde en de
staat de rest.
Op de vindplaatsen onderhoudt de Diadema Argentina een belangrijken staf van Nederlandsche ingenieurs, boormeesters en ander personeel. Voorts heeft
zij sedert 1931 een eigen raffinaderij te Buenos Aires,
waarheen de ruwe olie uit Chubut met eigen tankschepen wordt vervoerd. Het voltooide product wordt in
den handel gebracht door de Shell-Mex, een verkoopsorganisatie van de Koninklijke-Shell, welke haren
zetel heeft in een der fraaiste kantoorgebouwen van
Buenos Aires, aan den nieuwen Diagonaal, de Avenida
Roque Saenz Pena, die schuins door he centrum der
stad gebroken is.
Ook placht dit Nederlandsche concern aardolieproducten aan te voeren uit Curacao, doch inmiddels is deze
import door de overheid geheel voor haarzelf gereserveerd.
Weer een andere Nederlandsche expansie op miinbouwkundig gebied valt waar te nemen in Chili, alwaar Wm. H. Muller & Co.'s Algemeene Mijnbouw
Maatschappij te 's-Gravenhage in 1913 tezamen met een
Duitsche groep een uitgebreide concessie verwierf
voor de exploitatie van ijzerertsbeddingen te Vallenar,
nabij he haventie Huasco, dat ongeveer halfweg ligt
tusschen La Serena (Coquimbo) en Caldera (Copiap6),
niet ver benoorden Valparaiso.
Dit erts van de zoogenaamde Algarrobo-mijnen is van
zeer goede hoedanigheid, met 65 010 aan ijzer. De aanwezige hoeveelheid wordt geschat op minstens
100.000.000 ton. Een belangrijke winning van soortgelijk erts is reeds sinds eenige jaren aan den gang in de
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Tofo-mijnen van de Bethlehem Steel Co., gelegen bij
het naburige haventje Cruz Grande. Doch in de Algarrobo-miin kon tot dusverre het werk niet begonnen
worden, als gevolg van verschillende moeilijkheden die
eerst om een oplossing vroegen.
Zoo viel er een langdurig proces te voeren over de
rechtmatigheid der Nederlandsche aanspraken; dit
rechtsgeding kon eindelijk in 1926 ten voordeele van
Muller & Co. beslist worden, nadat professor E. M.
Meyers, de bekende hoogleeraar te Leiden, daarheen
gegaan was om met zijn diepe juridische kennis, die
intusschen door de studie van de Spaansche taal was
aangevuld, de leiding van de procesvoering op zich te
nemen.
Sindsdien hebben de werkzaamheden voornameliik bestaan in het onderzoeken van de plaatselijke gesteldheid en het bestudeeren der exploitatiemogeliikheden;
doch ook hiermede waren omvangrijke verrichtingen
van technischen aard gemoeid, zooals het doen van boringen, het aanleggen van tunnels en meer van dergelijk voorbereidend werk. Het wachten is hoofdzakelijk op vervoersgelegenheid van de vindplaats naar de
kust, alsmede op havenaccommodatie aldaar.
Intusschen blijft deze nog onaangesneden bedding van
voortreffelijk ijzererts een waardevolle reserve vormen tegen het naderend tijdstip waarop de Tofo-miin
zal zijn uitgeput.
Behalve in Chili heeft Wm. H. Muller zich eveneens in
Brazilie voor ijzererts geinteresseerd, voornamelijk in
den staat Minas Geraes, die daarvan bijzonder goed
voorzien is. Tot zelfstandige exploitatie is het ook
daar te lande nog niet gekomen, doch wel zijn reeds
voorloopige studies verricht. Bovendien placht Wm.
H. Muller & Co. in de jaren die onmiddellijk aan den
jongsten wereldoorlog voorafgingen op steeds grooter
schaal Braziliaansch ijzererts te koopen, hetwelk uit
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het binnenland van Minas Geraes naar Rio de Janeiro
vervoerd werd om van daar per schip naar Europa te
worden verladen.
Hoewel het uiteraard moeilijk is, een voorspelling op
langen termijn te doen, mag wel met eenige zekerheid
worden aangenomen dat deze ijzerverschepingen in de
eerstvolgende vredesjaren van beteekenis zullen zijn
voor den wederopbouw van ons door oorlogsgeweld geteisterde werelddeel.
14.

Boeren op zoek naar land.

iEen der merkwaardigste verschijnselen alom in de
Nieuwe Wereld is wel dat de oorspronkelijke bevolking zulk een Bering vermogen heeft getoond om zich
bij de levels- en werkwiize van de Europeesche veroveraars aan te sluiten, noch ook geschikt bleek om
zich op haren eigen voet te handhaven, zooals de inlandsche bevolkingen van Azie en Afrika wel konden.
Het ontbrak dezen zoogenaamden „Indianen" overigens niet aan goede eigenschappen of aan trekies
eener viraliteit die geheel in het kader van hun natuurleven scheen te passers. Evengoed als de romantische
Roodhuiden de helden van hun prairies waren, leken
de Indianen van de Amazoonsche wildernis de eenigen die voor zulk een omgeving de natuurlijke geschiktheid bezaten. Ook op de Andesplareaux van
Peril en Bolivia toonden enkel de „cholos - zooals
men de inboorlingen daar te lande noemt — zich in
staat om op zulk een verbazingwekkende hoogte als
4000 meter boven de zee zwaren handenarbeid te verrichten.
Deze groep is overigens de eenige die in gesloten formatie is overgebleven, als numerieke meerderheid der
bevolking. In de A.B.C.-staten daarentegen valt van de
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voormalige Indiaansche bevolking niet heel veel meer
to bemerken.
De Braziliaansche inboorlingen zijn in den loop der
eeuwen geleidelijk achteruit geweken naarmate de
blanke meesters met hun zwarte slaven verder opdrongen; thans vindt men hen nog slechts langs de achterste randen der republiek, waar mijn vriend generaal
Candido Mariano Rondon — zelf een halfbloed Indiaan — de beste jaren zijns levens gewijd heeft aan
de taak om nog zooveel mogelijk to redden van de taal
en zeden deter oorspronkelijke inwoners des lands, die
door aanraking met de hederaaagsche beschavingsvormen schijnen to verwelken of weg to kwijnen.
!Argentinie heeft, zooals wij, voorheen reeds aanschouwden, op een keer vastberaden een eind gemaakt
aan het Indiaansche vraagstuk ; het heeft de Pampa
met geweld van Indianen gezuiverd, om ruimte to maken voor den Europeeschen kolonist. Aan de Platarivieren, waar aanvankelijk de Spanjaarden zich niet
eens in een fort tegen de aanvallen der inboorlingen
konden verweren, woont thans een geheel blanke bevolking. Wat het land nog aan Indianen bevat, is teruggedrongen naar de uiterste grensgebieden der republiek, en van een naturellenvraagstuk is in Argentinie
reeds lang geen sprake meer.
In Chili zagen wij de oorspronkelijke inwoners zich
langen tijd handhaven tegen alle pogingen der nieuwkomers om hen to onderwerpen. Tenslotte zijn deze
krijgshaftige Araucaniers als vrije burgers in de Chileensche republiek opgenomen; doch nauwelijks was
aldus hun gelijkwaardigheid officieel erkend, of de
Overheid moest maatregelen treffen om hen tegen hun
eigen zwakheden to beschermen; zoo mogen de Araucaniers bijvoorbeeld de hun toegewezen landerijen niet
vervreemden, anders zouden enkele jaren van vreedzame samenleving hen weer ontdoen van het erfdeel
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hetwelk zij eeuwen lang zoo taai verdedigd hebben. In
hun eigen kring gaan zij dan ook zichtbaar achteruit.
Maar ondertusschen is een aanzienlijk gedeelte van
hun ras overgegaan in de Chileensche natie, die als
gevolg daarvan merkbaar andere karaktertrekken
heeft gekregen dan de overige Zuid-Amerikaansche
volkeren, al zijn ook de Chilenen tenslotte in wezen en
orienteering een blank en neo-Europeesch yolk geworden.
Al deze drie republieken hebben zich voor he bevolken en bewerken van hun grondgebied aangewezen gezien op immigratie uit Europa. Aanvankelijk, en nog
steeds in hoofdzaak, is deze gekomen nit de Latijnsche
linden : Spanje, Portugal en Italie. Dergelijke elementen vermengen zich zeer gemakkelijk met de
reeds aanwezige bevolking, zoodat he vooral aan buitenstaanders moeilijk valt om uit to maken wanneer
bijvoorbeeld iemand ophoudt Portugees to zijn en voortaan Brazilaan is.
Voorts hebben zich bij deze Romaansche kernen ook
nieuwkomers van ander ras aangesloten : Germanen,
Kelten, Slaven, Semieten, ja hier en daar zelfs Chineezen en Japanners.
Van de Germaansche immigranten zijn he talrijkst de
Duitschers, voornamelijk in het Zuiden van Brazilie en
van Chili. Veel geringer is de bijdrage van Nederland;
niettemin vinden wij op verschillende punten sporen
van een Nederlandsche landverhuizing.
Eenige beteekenis bezit de Nederlandsche kolonisatie
eigenlijk alleen in Argentinie.
Tn dat land zagen wij reeds tegen het einde der vorige
eeuw Nederlandsche havenbouwondernemingen optreden, en van het bij die gelegenheid meegebrachte werkvolk is then een gedeelte daar blijven hangen. Uiteraard was dit geen ideaal menschenmateriaal voor kolo-
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nisatie, want eigenlijke boeren waren daar natuurlijk
niet onder. Maar zij wisten tenminste over het algemeen de handers uit de mouwen te steken, en zoo is er
zelfs onder tamelijk ongunstige omstandigheden van
deze blijvers nog wel iets terecht gekomen.
Een volgende bezending trok uit Nederland naar Argentinie als gevolg van een reclamecampagne, welke
deze jonge republiek vol van zelfvertrouwen meende,
nu maar eens in de Oude Wereld te moeten lanceeren.
Het ging hiermee echter als met zoovele van die propagandaveldtochten: alles werd zeer aantrekkelijk geschilderd, en voor de toekomst behoefde men zich niet
bezorgd te maken. Ongetwijfeld hebben degenen die dit
alles verkondigen daar zelf in geloofd, want iedere
Argentijn is nu eenmaal een vurig patriot, en diep
overtuigd van de onovertrefbare eigenschappen zijns
vaderlands. Intusschen heeft dit lichtzinnige dilettantisme vele slachtoffers gemaakt. Want zelfs onder de
nuchtere Hollanders lieten omstreeks 4000 man zich
overhalen om naar Argentinie te emigreeren ; dit was
in 1889 '90, toen er in totaal niet minder dan een
kwart millioen landverhuizers te Buenos Aires aankwam.
Aan het boek Argentinie, door Chr. van Balen Jr. in
1936 te Buenos Aires uitgegeven, ontleen ik de volgen.
de samenvatting van het verloop dier Nederlandsche
emigratie. Zij werd een jammerlijke mislukking. De
meeste beloften, aan de immigranten gedaan, bleken
valsche voorspiegelingen van ronselaars te zijn. Men
zou gratis land krijgen, met huizen, runderen, paarden en schapen er op, gereedschappen om den grond
te bewerken enzoovoort. In plaats daarvan vond men
enkel het onontgonnen land.
Ofschoon allen als landbouwers aangeworven waren,
vormden de werkelijke boeren slechts een klein gedeelte der immigranten ; velen waren arbeiders uit de
—
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steden, of kantoor- en winkelpersoneel ; er beyond
zich ook een groot gehalte aan minder gunstige elementen onder.
Een groot gedeelte was, hoewel zelf arm, het goede
leven in Nederland gewend, en zoodra zij merkten dat
men hun niet anders to eten gaf dan vleesch, ongestampte mais en suiker, begonnen zij weer to hunkeren naar het lieve vaderland, waar dies zooveel beter
was. Bovendien werden deze menschen naar de meest
uiteenliggende oorden gestuurd, tezamen met Zuid- en
Oost-Europeanen, met wie zij niet konden opschieten.
Na heel wat ellende, een paar honderd sterfgevallen,
alsmede vele twisten en jeremiaden zijn de meeste Nederlanders uit dien .,trek" weer naar huis teruggekeerd. Anderen kwamen op een schoen en een slof afzakken naar de groote steden : Buenos Aires, Rosario
en Bahia Blanca. Enkelen hebben zich aangesloten bij
de later opgekomen landbouwkolonies, waarvan wij
thans komen to spreken.
In 1911 hervatte de Argentijnsche regeering haar redame in Europa, met het gevolg dat opnieuw stroomen
yolks naar de Plata trokken om daar een nieuwe toekomst to vinden. Voor de Spaansche natie schreef de
vermaarde romancier Vicente Blasco Ibanez een
forsch opgezet propagandawerk over Argentina y sus
grandezas. In andere landen werd weer met andere
middelen gewerkt, en het resultaat stelde niet teleur:
in die jaren steeg de immigratie in Argentinie tot
380.000 man. Zulks op een eigen bevolking van nog
geen zeven millioen.
Het Nederlandsche aandeel in deze aankomsten was
ditmaal gering: een paar jaar lang kwamen er ongeveer 300 landgenooten to Buenos Aires binnen, en dezen verspreidden zich haast onzichtbaar over de onmetelijkheid des lands.
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Een groepvorming viel enkel te constateeren bij San
Cayetano, in het Zuiden der provincie Buenos Aires,
en van daar trok men vender naar de omgeving van
he naburige stadje Tres Arroyos, een naam dien men
zou kunnen vertalen met „Driebeek". Enkele van vroeger overgebleven gezinnen sloten zich hierbij aan.
Voorts ontving men van tijd tot tijd aanwas nit het vaderland, vooral in 1925.
Dit waren alien zuivere landbouwers van het type dat
zich vooral op graan toelegt. Velen hunner kwamen
uit de Haarlemmermeer en waren dus met een artikel
als tarwe goed bekend. Allen behoorden zij tot de Gereformeerde Kerk; ook van eventueele nieuwkomers
wordt dezelfde belijdenis verwacht, want de ondervinding heeft to dusverre geleerd dat enkel aldus de
geestelijke en moreele eenheid te verkrijgen is, die men
in zulk .een samenleving noodig heeft om onder menigmaal moeilijke omstandigheden bijeen te blijven en het
hoofd boven water te houden.
Zeer talrijk is deze Nederlandsche kolonie nimmer geworden : slechts eenige honderden personen maken er
cleel van uit. Maar als voorbeeld van geslaagd optreden
door lieden die inmiddels practische ervaring hebben
opgedaan, mag deze kern stellig van beteekenis worden geacht; want hier kunnen zich in den loop der jaren nog nieuwe gezinnen bij aansluiten, die dan ineens
voordeel trekken van het leergeld, bij de vestiging van
dit bruggehoofd betaald. Reeds breidt deze groep zich
over enkele omliggende plaatsen uit.
Dat deze graanboeren daar te lande bepaaldelijk een
rijk bestaan veroverd hebben, kan intusschen niet worden beweerd. Zij 'even er tamelijk primitief, meerendeels in zelfgebouwde woningen, die soms meer aan
een but dan aan een huffs doen denken ; doch er valt
geregeld vooruitgang gade te slaan, en hun vertrouwen
in de toekomst blijkt misschien het duidelijkst uit hun
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hartewensch om zelf den grond in eigendom te kunnen verwerven, inplaats van er slechts als pachters op
te zitten. Ter plaatse staan deze landgenooten in hoog
aanzien, als ernstige werkers en goede burgers.
Mag de sobere landbouwnederzetting van Tres Arroyos
dus als een betrekkelijk succes en in ieder geval als
een bewijs van goede mogelijkheid gelden — geheel
anders is het gegaan met een tweede kern, die eenige
jaren geleden op grootschen voet was opgezet bij Los
Pinos, eveneens in de provincie Buenos Aires.
Hier was een stelsel van afbetaling op geheel van tevoren klaargemaakte boerderijen ontworpen. Er zat
veel geld en goede wil achter. Men kreeg zelfs een geheel gemeubileerd woonhuisje met gereedschap, vee,
paarden, kippen, varkens en konijnen er bij. De voorwaarden van afbetaling waren zeer schappelijk, en een
beteren voet van beginners kon men zich niet denken.
Ditmaal was van Zuid-Amerikaansche zijde alles gedaan om succes verzekerd to doen schijnen.
Helaas sloeg de conjtinctuur om, juist toen de eerste
oogst moest binnenkomen. Ook echter deze tegenvaller
zou wel te overkomen ziin geweest, want de beheerende maatschappij toonde zich zeer tegemoetkomend.
Maar ondertusschen was reeds gebleken dat het menschenmateriaal niet deugde. Echte boeren waren er
heelemaal niet onder; de besten waren groentetelers
en bollenkweekers. Bovendien ontbrak het dezen lieden aan ernstigen wil. Men zocht zijn kracht in klagen
en mopperen. Tot zelfs in de Nederlandsche volksvertegenwoordiging wisten zij iemand te vinden, die zich
leende om als tolk van hun rnisplaatst gejammer op te
treden.
Het einde is geweest dat de geheele kolonie verliep.
oor de Nederlandsche reputatie als koloniseerende
natie was deze mislukking van Los Pinos een ernstige
tegenslag, vooral omdat men zich in Argentinie had
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voorgesteld dat een op zulke voortreffelijke grondslagen gevestigde nederzetting veeleer een model-kolonie
moest worden. Ditmaal lag de nalviteit bij de Argentijnen, die iederen Hollandschen plattelander voor een
bruikbaren kolonist hielden; en verder moet hier het
lichtzinnige dilettantisme, waarover wij het zooeven
hadden, verweten worden aan degenen die bij het uitzoeken van deze kolonisten zoo weinig selectief inzicht
hebben vertoond. Hoeveel beter hebben de eenvoudige
lieden van Tres Arroyos zich zelf weten to helpen!
Ook Brazilie heeft Nederlandsche kolonisten zien verschijnen, maar hier was het succes nog veel geringer
dan in Argentinie. Wat er op goed geluk naar the getrokken is, aangelokt door de soms onverantwoordelijke reclame die van regeeringszijde of en toe in het
wilde weg voor vestiging werd gemaakt, heeft na korteren of langeren tijd gewoonlijk den weg naar de zeehavens weer teruggevonden, alwaar een. Nederland-,
sche consul of een goedhartige scheepsagent dan maar
voor gratis repatrieering moest zorgen.
Slechts enkele kernen hebben zich levensvatbaar getoond. De meest geconcentreerde daarvan ligt op de
Zuidgrens van den staat Sao Paulo, tegen het grondgebied van den staat Parana aan. Dat is Carambehy,
een onbeduidend stadie aan den achteruitgeganen
spoorweg die van Sao Paulo uit een smalspoorverbinding met de zuidelijke staten vormt.
Zeer gunstig gelegen mag men deze Nederlandsche
kolonie niet eens noemen, want van groote bodemproducten is in dien hoek geen sprake, en voor afscheep
zou men op zulk een afgelegen plek trouwens al heel
ongelukkig zitten. Niettemin handhaven deze kolonistengezinnen zich daar, en zij wonen er eenvoudig doch
heel behoorlijk in zelfgetimmerde huisies, waar het
hun aan de meest noodige levensbehoeften niet ont-
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breekt. Tot nieuwe expansie lijkt deze bescheiden kern
evenwel nauwelijks in staat, noch ook geschikt.
Nog een eindje zuidelijker, te Iraty, in den staat Parana, hebben zich destijds eveneens ongeveer honderd
Nederlandsche families gevestigd, waarvan thans nog
een tiental over is.
Voorts vinden wij Nederlandsche invloeden aanwezig
in den staat Minas Geraes, die behalve delfstoffen
voornamelijk zuivelproducten oplevert, zoodat deze in
de Braziliaansche omgangstaal bekend staan als „productos mineiros". Vergeefs zal de nieuwkomer hier
verband zoeken met den mijnbouw, ja al was het maar
een botermijn....
In dit land van volop melk hebben Hollandsche kaasboeren zich toegelegd op de fabricage van iets `vat er
op het eerste gezicht bedriegelijk uitziet als Edammer.
Dezelfde bolvorm treft he oog; de Braziliaan spreekt
dan ook van queijo bola, althans voorzoover hij niet
de nog oudere uitdrukking queijo do Reino bezigt, dat
wil zeggen : kaas uit het Koninkrijk of Moederland,
want de onzen moesten in het koloniale tijdperk immers alles in Lissabon komen halen of afleveren. Ook
is zoowel de kaas zelf als het ronde blik rood geverfd,
en er staat uitvoerig op dat een zekere De Jong deze
te Hoorn gemaakt zou hebben; in werkelijkheid echter
komt deze quasi-Edammer uit de buurt van het stadje
Palmyra in Minas Geraes. Een gesloten Nederlandsche vestiging is aldaar reeds niet meer aanwezig; alleen de Hollandsche kaastraditie is er gebleven. Ook
heeft deze zich niet verder over Brazilie verspreid,
want te Carambehy bijvoorbeeld heeft men vergeefs
getracht, zich op het kaasmaken toe te leggen.
Chili heeft nimmer groote aantallen immigranten tot
zich getrokken, hetgeen gedeeltelijk reeds te verklaren is nit de destijds nog veel minder gunstige ligging
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des lands, weggestopt als het was achter de hooge Cordillera de los Andes, met als uiteinden hetzij de omslachtige overlandreis bij Panama, hetzij de ruwe
scheepstocht om Kaap Hoorn peen. Zelfs then er een
Andesspoorweg kwam, bleven de hooge prijzen — in
•Engelsche ponden! — een ernstige belemmering vormen. Afgezien van een rtogal talrijke Duitsche kolonisatie in het Zuiden des lands en van een verspreide immigratie door Dalmatijnen, valt er in Chili dan ook
van buitenlandsche elementen niet veel to bemerken.
Nederland heeft zich in dit land voornameliik geweerd
op het gebied van den havenbouw, en ook in dit geval
zijn er uiteraard wel eens een paar arbeiders blijven
hangen. Ook is er een Nederlandsche schapenteler to
Punta Arenas, heel in he Zuiden, terechtgekomen, alwaar hij met succes ook de walvischvaart heeft beoefend. Tot een gesloten vestiging is het evenwel nergens gekomen. Na den Boerenoorlog zijn eenige onverzoenlijken uit Zuid-Afrika weggetrokken, deels
naar Patagonia, deels naar het Zuiden van Chili, waar
zij zich voornameliik op de schapenfokkerii hebben
toegelegd. Maar naarmate in de voormalige Boerenrepublieken het getij keerde, en het Afrikaansche element over de geheele linie de leiding nam, trokken ook
deze die-hards van lieverlede naar hun vaderland terug. De laatsten schijnen to zijn weggegaan then na
1930 de economische wereldcrisis hun bestaanskansen
in Zuid-Amerika ernstig bedreigde. Wat er nog van
achtergebleven is, bepaalt zich tot enkele nitzonderingen. Evenzoo vormen enkele Nederlandsche agrariers, die in het centrale gedeelte van Chili een landbouw- of veeteeltbedrijf gevestigd hebben, op zichzelf
staande gevallen, niet anders dan dat van dien eenen
landgenoot aan de straat van Magalhaes.
Een nieuwe toekomst schijnt er in Chili misschien to
zijn weggelegd voor Nederlandsche veeboeren en zui1 22

velbereiders die lust mochten gevoelen om dit daar to
lande veelbelovende bedrijf to gaan uitoefenen in de
provincie Aysen, ongeveer daar waar de vaste kust
zich verbrokkelt in fjorden en eilanden. Het is een
koel en regenachtig klimaat; het land is er vruchtbaar
en vooral zeer grasrijk. Doch men woont er verbazend
afgelegen en de bevolking is er tot dusverre uiterst
dun gezaaid.
Nieuwe mogelijklieden voor vestiging en specialisatie
in bijzondere bedrijven doen zich ook elders van tijd
tot tijd voor. Zoo was men bij het uitbreken van den
iongsten wereldoorlog juist bezig met het voorbereiden van groote inpolderingen in het deltagebied van
de Parana, slechts even boven Buenos Aires, in een
eilandenwereld van groote yruchtbaarheid. Met Nederlandsch en gedeeltelijk ook Argentijnsch kapitaal
zouden wij daar gaan bedijken en bemalen, waarna de
kans gunstig scheen voor het ontstaan van groenteteelt
en een intensieve grascultuur voor melkvee van hooge
waarde. Uiteraard zou hierbij gelegenheid ontstaan
voor Nederlandsche tuinders en greideboeren om hun
bekwaamheid eens to vertoonen.
Het uitbreken van den oorlog heeft dit plan, evenals
zooveel andere, voorloopig naar den achtergrond gedrukt. Maar in den loop der eerstvolgende jaren zal
zich stellig van tijd tot tijd op verschillende punten de
mogelijkheid voordoen om Nederlandsche boeren
daarginds aan het werk to zetten, op een wijze die zoowel voor henzelf als voor het betrokken land voordeelig en eervol zal kunnen zijn. Mits men van tevoren
maar goed zijn verstand gebruikt, en niet zooals
voorheen maar al to vaak geschied is — zich blindelings of onvoldoende onderlegd in een avontuur begeeft, van welks mislukking dan achteraf Zuid-Amerika de schuld krijgt.
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15.

Schepen, bruggehoofden en banken.

leder land dat met een overzeesch werelddeel een
belangrijk handelsverkeer tot stand wil brengen, heeft
behalve ruilgoederen en eigen koopkracht vooral een
flinke voorhoede noodig, krachtig genoeg om aan den
overkant vasten voet te kunnen krijgen.
In. vorige hoofdsfukken zagen wij deze aanraking beginnen met een aanvankelijk nog aarzelende belangstelling in de Zuid-Amerikaansche uitvoerproducten,
alsmede met een verspreid optreden van technici en
kolonisten.
Dit losse contact kon echter niet tot blijvende relaties
van beteekenis uitgroeien zoolang het ons ontbrak aan
drie onmisbare hulpmiddelen : een vaste scheepvaartverbinding, een aantal stevige bruggehoofden voor inen uitvoer, alsmede een bankwezen met voldoende
capaciteit om deze expansie te begeleiden en ook verderop te ondersteunen.
Toen het Argentijnsche graan, waarvan omstreeks 1880
voor het eerst de uitvoer was beproefd, tegen het einde
der tachtiger jaren werkelifk van belang werd, en
exporthoeveelheden van honderdduizenden tonnen begon op te leveren, ging eveneens de Nederlandsche
scheepvaart belang stellen in de kansen aan de Platarivier. Weliswaar was ook in vroegere jaren onze vlag
van tijd tot tijd in die wateren verschenen, maar dit
was dan wilde scheepvaart geweest, die menigmaal niet
eens het vervoer van of naar Nederland tot doel had.
Het mocht dus als het-. begin van een nieuw tijdperk
gelden then in 1888 de Nederlandsch-Amerikaansche
Stoomvaart Maatschappij (in de wandeling HollandAmerika Lijn genaamd) besloot om naast haar weke
lijkschen dienst op New York een maandelijkschen op
Buenos Aires te openen, met Santos als eventueele tusschenhaven voor het vervoer .van koffie. voor dit doel
-
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werden twee nieuwe schepen in dienst gesteld : de
Didam van 2750 ton en de Dubbeldam van 2700 ton.
Heel bescheiden bootjes dus, vergeleken bij wat sinds
het begin onzer eeuw als een min of meer gemiddeld
type vrachtschip op die route mag gelden, nl. van
minstens het dubbele dezer tonnage.
Aanvankelijk had deze nieuwe dienst wel succes ; zelfs
werden er nog {wee schepen aan toegevoegd, hoew el
de tarweladingen van Argentinie, die in 1887 de
200.000 ton reeds overschreden hadden, weldra weer inzakten, zoodat de jonge lijn op Rotterdam het gunstigste oogenblik nog juist gemist had. Eveneens het koffievervoer van Santos naar Nederland viel dusdanig tegen,
dat van verder aanloopen dezer haven moest worden
afgezien. De N.A.S.M. trok zich dus in 1889 op de La
Plata-vaart terug; doch then er in Argentinie binnenlandsche beroeringen ontstonden, die ook het zakenleven ontwrichtten, vie! er in het geheel niets meer te
verdienen, en hierop zag de Holland-Amerika Lijn zich
genoodzaakt, den dienst op Buenos Aires op te heffen.
Weliswaar werd het in 1890 nog eens opnieuw geprobeerd, maar ook toen scheen alles tegen te loopen, zoodat in 1892 besloten moest worden, deze pogingen definitief te staken.
Sindsdien was Nederland voor zijn relaties met ZuidAmerika afhankelijk van buitenlandsche stoomvaartverbindingen die Rotterdam of Amsterdam verkozen
aan te doen. Reeds zagen wij bij de geschiedenis onzer
aanraking met de Braziliaansche koffie, dat zulks vergeefs beproefd is met een paar Engelsche reederijen,
doch dat tenslotte de Duitsche lijnen zich stevig in
deze vaart wisten te nestelen, voornamelijk met Rotterdam als aanloophaven.
Te Rotterdam — zoo aanschouwden wij hiervoren. — was
men met de r „service" der Duitschers alleszins voldaan.
Doch Amsterdam zag zich in dit opzicht veel minder
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goed bediend, hetgeeen met name voor den aanvoer
van koffie onbevredigend werd geacht.
Plannen om ook aan Amsterdam een geregelde verbinding met Brazilie en de Plata te bezorgen, konden
jaren lang geen vorderingen maken, totdat A. C. Meurs,
die voorheen de Holland-Amerika te Buenos Aires
vertegenwoordigd had, er in slaagde, een aantal Nederlandsche reeders, groothandelaren en bankiers uit
Amsterdam en Rotterdam te interesseeren voor het
denkbeeld om opnieuw een Nederlandsche lijn op.
Zuid-Amerika te beginnen. Veel werd verwacht van
het vervoer van slachtvee uit Argentinie naar Engeland, alsmede van de wolvaart op Duinkerken. Overigens zou uit en thuis de gebruikelijke lading worderi
vervoerd, waarbij echter de koffie voorloopig op den
achtergrond moest blijven, aangezien dit vervoer zich
zeer vast in de handen der Duitsche lijnen beyond.
Het pad van deze Zuid-Amerika Lijn is niet met rozen
bestrooid geweest. Door de reeds bestaande lijnen op
Zuid-Amerika werd zij vinnig bestreden, zoodat lading
alleen verkrijgbaar bleek tegen uiterst lage vrachten
of op langdurige contracten die verlies lieten. Zelfs
werden er door de concurreerende maatschappijen
afzonderlijke vechtlijntjes opgericht, die uitsluitend
tot Joel hadden, dezen Nederlandschen mededinger uit
het veld te weren. Ondertusschen viel ook het veevervoer tegeh, zoodat besloten moest worden om de
schepen, die oorspronkelijk speciaal daarop gebouwd
waren, thans te veranderen voor het vervoer van stukgoed. Zij droegen alle namen eindigend op -land.
Het volumen der vervoerde lading nam steeds toe, doch
de vrachten bleven te laag om loonend te ziin; zoodoende geraakte deze onfortuinliike onderneming
steeds vender achterop, tot haar tenslotte geen andere
keus scheen over te bliiven dan liquidatie of aanvaarding van een aanbod om door de Duitsche lijnen le
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worden overgenomen. Onder he troostmiddel van de
eigen vlag zou zij in werkelijkheid voortaan nog slechis
een werktuig zijn van de Duitsche handelspolitiek,
zooals door dr M. G. de Boer zoo helder is uiteengezet
in zijn Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart
(1922).
Reeds scheen deze laatste oplossing onvermijdelijk te
zijn, then de Nederlandsche Handel Maatschappij Wsschenbeide kwam. Zij achtte het ongewenscht dat ooze
eenige eigen verbinding met Zuid-Amerika onder Duitsche controle zou komen, en verklaarde zich bereid tot
het financieren eener reorganisatie op geheel nieuwen
grondslag.
In 1905 werd aan J. Wilmink, die tot dusverre een als
Italiaansch gecamoufleerde Duitsche lijn van Genua
op Zuid-Amerika had geleid, opdracht gegeven om de
bestaanskansen eener Nederlandsche verbinding daarheen te onderzoeken, en voorstellen te doen.
Zijn conclusies luidden niet ongunstig. Reeds had de
Zuid-Amerika Lijn uit eigen kracht een tamelijk belangrijk goederenvervoer opgebouwd, hetwelk alleen
maar op een verbetering in de vrachten wachtte om
loonend te worden. Dit kon worden uitgebreid met het
vervoer van landverhuizers uit Spaansche havens, alsmede met de koffievaart uit Brazilie. Voorts scheen ook
het passagiersverkeer in kajuitsklassen goede vooruitzichten te openen.
Op dezen grondslag werd terstond met de reorganisatie begonnen. In 1907 kon de oude Zuid-Amerika Lijn
worden omgezet in een geheel nieuwe maatschappij,
die den welgekozen naam Koninklijke Hollandsc h e
Lloyd ontving.
De directie werd opgedragen aan den reorganisator
Wilmink en den pionier Meurs. Schrijver dezes is zijn
loopbaan in de scheepvaart begonnen als secretaris van

127

dezen laatste.
Aan deze nationale lijn op Zuid-Amerika wilde ook
onze regeering wel financieelen steun verleenen, in den
vorm van een voorschot, dat later uit de winst zou
worden terugbetaald. Hiertegen werd evenwel verzet
aangeteekend van Rotterdamsche zijde, waar men eensdeels iedere overheidssubsidie uit den booze achtte,
vooral in een land dat zoozeer op vrije internationale
concurrentie was aangewezen als het onze, zoodat wij
hier dezelfde zonde zouden begaan welke wij aan andere naties zoo vaak met recht hadden verweten;
anderdeels toonde men zich in Rotterdam alleszins
tevreden met de Duitsche diensten, en daarbij sloot zich
ook nog een plaatselijke naijver jegens Amsterdam aan,
zoodat de argumenten der tegenstanders van zeer gemengden aard blek5tn te ziin: deels principieel volkomen juist, deels sclieefgetrokken door locaal eigenbelang; een tweeslachtigheid die de zuiverheid der debatten helaas vertroebeld heeft.
Intusschen werd de voorloopige regeeringssteun verleend, en in 1908 kon de Koninklijke Hollandsche Lloyd
zijn vlag aan de wereld voorstellen. Er werden, deels in
Schotland, deels in Nederland, eenige passagiersschepen besteld, die de verlatijnschte namen. van Nederlandsche gewesten te dragen kregen, zooals Hollandia,
Frisia, Zeelandia, etcetera. Hiermede ging de nieuwe
reederij zich werpen op het vervoer van kajuitspassagiers en landverhuizers, in den meest cosmopolitischen
omvang, alsmede op het uitgaande vervoer van stukgoed en het thuiskomende van graan, koffie en dergelijke. Ten aanzien van dit laatste moest een hevige strijd
gevoerd worden met de concurrenten, die zich tot een
zoogenaamde Conference vereenigd hadden ten einde
mededingers buiten te sluiten; met name vie! hier met
de Duitsche lijnen een appeltje te schillen. Op een vergadering te Osnabruck kwam men in 1910 tot overeen-
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stemming, waarbij de nieuwe Hollandsche lijn als volgerechtigd lid tot de Conference werd toegelaten.
Hierop volgden ruime aanvoeren van koffie naar Amsterdam en Rotterdam.
De zeer modern ingerichte mailbooten met hun voortreffelijk verzorgden dienst wisten zich weldra in de
A.B.C.-staten een goeden naam te verwerven. Ook in
de internationale afspraken inzake tarieven en onderlinge vervoersverdeeling kon de K.H.L. zich een passende plaats veroveren.
De eerste wereldoorlog bracht aanzienlijke winsten,
doch tevens een expansie die weldra, bij het keeren van
het getij, te ruim bleek te zijn opgezet; want terwiji het
vervoersvolumen en de passagiersstroom plotseling inzakten en de vrachten daalden, bleef men met veel te
groote schepen uit den duursten tijd zitten. Een tijdlang
bracht een levendig landverhuizersvervoer uit OostEuropa onder leiding van schrijver dezes nog uitkomst,
doch toen ook dit verkeer wegens de Braziliaansche
koffiecrisis ophield, moest tot sterke inkrimping worden overgegaan. De passagiersschepen werden geleidelijk verkocht, en sindsdien neemt de K.H.L. aan de ZuidAmerikaansche vaart nog slechts deel met een bescheiden vloot van vrachtschepen, waarvan in den laatsten
tijd enkele weer van een beperkte passagiersaccommodatie werden voorzien.
Ook te Rotterdam, waar men nog altijd in hoofdzaak
op de Duitsche lijnen aangewezen was gebleven, ontstond na den eersten oorlog het verlangen naar een geregelden lijndienst op Zuid-Amerika onder eigen vlag.
In 1920 werd door Van Nievelt Goudriaan en Co.'s
Stooinvaart Maatschappij en de Holland-Amerika Lijn
tezamen zulk een verbinding in het leven geroepen,
onder den naam van Rotterdam—Zuid-Amerika Lijn. Er
kon een veertiendaagsche dienst op de La Plata en de
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voornaamste havens in Brazilie worden geopend, .terwij1 behalve Rotterdam ook Hamburg en Antwerpen
werden aangeloopen. Het koffievervoer, dat voorheen
door de Duitsche lijnen was bewerkstelligd, kwam nu
nagenoeg geheel in hander van de eigen Rotterdamsche reederij.
Tusschen de Rotterdam—Zuid-Amerika Lijn en den
Koninklijken Hollandschen Lloyd kwam in 1921 een
overeenkomst tot stand inzake een samengaan op deze
routes. Deze afspraak eindigde in 1928, en tevens trok
toen in vriendschappelijk overleg de Holland-Amerika
Lijn zich uit deze combinatie terug. Wanneer haar
schepen, evenals in de tusschenliggende jaren, nog wel
eens in die wateren verschenen, dan geschiedde dit op
de basis van de zoogenaamde „wilde vaart", waaraan
in tijden van loonend ernplooi ook de lijnreederijen
soms plegen deel te nemen, gelijk omgekeerd Van Nievelt Goudriaans bedrijf van huis uit een trampreederij
was, waaruit zich een vaste lijndienst heeft gecondenseerd. Sindsdien heeft de Rotterdam-Zuid — of La Linea
Rotterdam, zooals men haar te Buenos Aires pleegt te
noemen geheel op zichzelf een drietal vaste lijndiensten op de La Plata-havens.en Brazilie onderhouden. Zij is zich tevens meer en meer gaan toeleggen op
het vervoer van een aantal kajuitpassagiers op een
grondslag van eenvoudig doch degelijk gerief, en hiermede heeft zij zich aan beide zijden van den Oceaan
een goeden naam verworven. Haar schepen dragen
Arabische namen van sterren, zooals Aldebaran en dergelijke. Evenals de zoogenaamde Haven-Lijn aldus
genoemd omdat de namen harer schepen alle op -haven
eindigen — is zij een Rotterdamsche onderneming;
deze laatste placht echter niet op haar eigen thuishaven
te varen, doch op Antwerpen en Le Havre, met een
vloot van enkel vrachtschepen.
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Ondertusschen was ook op de andere kust van ZuidAmerika de Nederlandsche vlag verschenen. Een geschikte gelegenheid hiertoe werd tijdens den vorigen
wereldoorlog geboden, then de Duitsche scheepvaart
wegviel. Naar aanleiding hiervan besloot de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij in 1915
tot het openen van een geregelden dienst op de ZuidPacific kust, min of meer als vervolg op den Koninklijken West-Indischen Maildienst, welker lijnen, in
samenwerking met de K.N.S.M., zich reeds tot aan de
landengte van Centraal Amerika uitsirekten. Als voorlooper op deze lijn voer als eerste in 1915 het ss. Agamemnon met een lading cacao van Guayaquil (Ecuador) door het pasgeopende Panamakanaal.
Voor het welslagen van zulk een lijnbedrijf op grooten
of stand waren evenwel forschere schepen noodig dan
de vrachtbooten van bescheiden charter waarmee de
K.N.S.M. tot dusverre de Oost- en Middellandsche Zee
had bevaren. Ter vervanging van deze vaartuigen (die
steeds namen uit de mythologie gedragen hadden) van
omtrent 4000 ton draagvermogen werd nu een aantal
flinke vrachtbooten besteld, die elk 10.000 ton konden
vervoeren; zij kregen de namen van Nederlandsche steden en dorpen.
Veel hinder werd ondervonden van een verkeersstremming in het Panamakanaal als gevolg van aardverschuivingen, zoodat eenigen tijd lang door de Straat van
Magalhaes gevaren moest worden. Een der schepen was
reeds to Panama aangekomen, then het zich gedwongen
zag om alsnog dien omweg to gaan maken, terwij1 een
ander bij het Atlantische uiteinde in Cristobal-Colon
genoodzaakt was, eveneens dat lange eind om to varen.
Ook dwong de verscherping van den eersten wereldoorlog tot inkrimping en zelfs tot staking van den
dienst, nadat een tijdlang nog getracht was, het bedrijf
tenminste gaande to houden door salpeterversche-

131

pingen naar Spanje en naar de Atlantische kust van
Noord-Amerika; een enkelen keer kon ook naar Nederland salpeter worden aangevoerd.
Na den eersten wereldoorlog werd de Zuid-Pacific Lijn
gaandeweg weer opgebouwd tot een dienst die van een
maandelijkschen geleidelijk kon worden omgezet in
een veertiendaagschen, met steeds moderner schepen,
die tevens een vrij belangrijk aantal -kajuitspassagiers
gingen vervoeren. De uitgaande lading bestond voornamelijk uit machinerieen en soortgelijke fabrikaten,
welke voor een groot gedeelte uit het Duitsche achterland afkomstig waren. Hier bleken de bordjes dus volkomen verhangen te zijn. Voor thuisvarende lading
kwam vooral salpeter in aanmerking, aangevuld met
katoen en wol uit Peru en cacao uit Ecuador. Het disstribueeren en bijeenzamelen van telkenmale kleine
partijtjes goederen over en uit een zwerm van haventies langs die eindeloos uiteengerekte kust maakt deze
vaart intusschen tot een ingewikkeld bedrijf; er moet
daar harder gezwoegd en scherper gecalculeerd worden dan op menige andere lijn, waar in een beperkt
aantal havens een groot volumen aan lading verwerkt
pteegt te worden.
Een tijdelijk optreden van den Koninklijken Hollandschen Lloyd op de kust van Chili 1-1,c1 feitelijk meer
het karakter van eert gelegenheidsvoorziening in het te
zwak bezette vervoer tusschen dat land en de Platahavens; het is dan ook. na eenigen tijd gestaakt.
Van tijd tot tijd heeft ook de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij getracht, een rechtstreeksche verbinding
tusschen Nederlandsch-Indie en Zuid-Amerika tot
stand te brengen. Pogingen om den Pacific te overspannen met een lijn naar Chili moesten weldra worden opgegeven; voortgezet is echter een lijn uit Indie
via Kaap de Goede Hoop naar Buenos Aires, aanvankelijk in combinatie met den Norddeutschen Lloyd, doch
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laatstelijk geheel alleen, met goede kansen op een
voorspoedige ontwikkeling.
In het luchtverkeer met de A.B.C.-Staten heeft Nederland tot dusverre geen aandeel gehad. De K.L.M. heeft
haar aanraking met Zuid-Amerika beperkt tot het opnemen van Venezuela en Colombia in haar Caribische
luchtnet, hetwelk met Curacao als middelpunt die verschillende kusten en eilanden alsmede Suriname bedient. In beginsel is het evenwel volstrekt niet buitengesloten te achten, dat ook de Nederlandsche vliegdienst binnenkort zal kunnen deelnemen in het
transatlantische verkeer met de voornaamste bevolkingscentra van Zuid-Amerika, evengoed als er tijdens
den iongsten oorlog in beginsel reeds een aandeel daarin gereserveerd is voor een gedeeltelijken overgang der
Britsche scheepvaart naar de lucht. De Zuid-Amerikaansche samenleving is hier geheel rijp voor, want
reeds sinds vele jaren heeft men zich daar te lande voor
het vervoer van post en passagiers leeren instellen op
het luchtvervoer met Fransche, Duitsche, Amerikaansche en nationale lijnen.
Als tweede groep van hulpmiddelen die onmisbaar geacht moeten worden bij het versterken van onze aanraking met het Latijnsche werelddeel noemden wij de
aanwezigheid van bruggehoofden in de belangrijkste
handelscentra daar te lande.
In dit opzicht hebben de Nederlandsche kooplieden
reeds vroeg, en sindsdien doorloopend, hun belangstelling voor de producten dier streken in practische daden
weten om te zetten. Met den uitvoer van agrarische
voortbrengselen houden zich te Buenos Aires sedert
vele jaren wereldfirma's van zulk een wijde vertakking
als by. Bunge & Born, Weil Hermanos alsmede van Waveren's Graanhandel bezig. Ook andere Nederlandsche
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ondernemingen hebben zich op dit terrein bewogen,
echter niet altijd met succes.
Voorts plachten groote koopers van koffie en tabak zich
geregeld zelf in Brazilie te komen vertoonen, waarbij
soms eigen vestigingen werden gesticht, teneinde verzekerd te zijn van vakkundige aankoopen ; vermelding
verdienen Van Nelle, Scheltema, Carl Leoni en anderen. Ook zijn daar te lande Nederlandsche firmas gevestigd voor de verscheping van bananen, diamanten,
ja zelfs van pelswaren en reptielenvellen. Onze invoer
naar Zuid-Amerika heeft in den regel veel meer hoofdbrekens gekost, waarover in latere hoofdstukken nader
zal worden gesproken.
Aanvankelijk bepaalden de Nederlandsche industrieelen zich tot he aanstellen van vertegenwoordigers,
waaronder zoowel landgenooten als Zuid-Amerikaansche huizen of firmas van andere buitenlandsche nationaliteit.
Van tijd tot tijd ziet men in het vaderland echter .de behoefte in aan een samengaan van diverse exportbelangen, veelal in de gedaante eener handelsvereeniging,
die daar te lande zou moeten beschikken over ruime
ervaring, stuwkracht en kapitaal.
Zoowel aan he eene als aan he andere heeft het intusschen. bij het ten uitvoer brengen van dergelijke plannen wel eens ontbroken, en zoo zijn clan ook een paar
grootscheeps opgezette, doch onvoldoende verankerde
of gebrekkig bemande ondernemingen dezer soort na
korten tijd weer roemloos ten grave gedaald.
Dit geringe succes wil intusschen niet zeggen dat de
gedachte aan zulk een werkwijze op zichzelf onuitvoerbaar moet heeten. Integendeel mag worden aangenomen dat met een deugdelijken opzet en een verstandige keuze der uitvoerders alsnog zeer veel te bereiken
zal zijn.
Naast een zwerm van agenturen. die Nederlandsche
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machinerieen, geweven goederen, levens- en genotmiddelen, planten, fokvee etc. uit ons land trachten te importeeren, kortom alles wat Nederland en zijn overzeesche grondgebied maar aan te bieden heeft, valt in de
latere jaren tevens bij enkele groote industrieen een
neiging waar te nemen om zich zelfstandig ter plaatse
te vestigen.
Aldus heeft Philips in elk dier landen een eigen filiaal,
waartoe in Buenos Aires zelfs een steeds in beteekenis
toenemende fabriek behoort. Werkspoor heeft zich
eveneens in Brazilie gevestigd, en Bols-filialen leveren
aan Argentinie en Brazilie de gebruikelijke dranken.
in plaatselijke fabrieken op flesch gebracht. Ook van
deze figuur schijnt het aantal toepassingen nog voor
uitbreiding vatbaar, vooral naar gelang de binnenlandsche industrie het terrein steeds meer voor zich
alleen opeischt, en buitenlanders dus tot vestiging noopt.
Verreweg het zwakst van de A.B.C.-Staten blijkt in dit
opzicht Chili bezel te zijn, alwaar de Nederlandsche invoer nog zeer onbeduidend is, nit oorzaken waarop wij
straks nog nader zullen ingaan.
Nederlands voorhoede zou in Zuid-Amerika nog veel
grooter moeilijkheden ontmoeten., indien zij niet op de
gewichtigste handelsplaatsen kon beschikken over een
eigen bankapparaat van eenige capaciteit.
Deze behoefte gaf in 1914 aan Nederlandsche financieele kringen aanleiding tot het oprichten van de Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, waarin vooral de
Rofterdamsche Bankvereeni ging aanvankelijk een belangrijk aandeel had.
Deze nieuwe onderneming, wier hoofdzetel te Amsterdam gevestigd werd, ging allereerst over tot het stichten van een kantoor te Buenos Aires. dat reeds aanstonds zijn levensvatbaarheid kon aantoonen.
Hierop volgde in 1917 een kantoor te Rio de Janeiro,
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met filialen te Santos en Sao Paulo. Een vestiging te
Valparaiso en Santiago de Chile, na den eersten wereldoorlog beproefd, moest wegens onvoldoende bedrijfskansen weer worden opgeheven.
In 1933 `nerd de naam veranderd in Hollandsche Bank
Unie, in welk lichaam tevens de bestaande Hollandsche
Banken voor de Middellandsche Zee en voor WestIndie werden opgenomen, als gevolg waarvan het Amsterdamsche moederhuis een zeer uitgebreid netwerk
van eigen vestigingen te overzien kreeg, deels in Argentinie-Brazilie, deels op Curacao-Aruba en in Venezuela, deels te Stamboel en in Palestina. Voorts werden
ook te Rotterdam en 's-Gravenhage filialen gesticht,
alsmede twee plaatselijke bijkantoren in Buenos Aires.
Opzet en kapitaal van deze Hollandsche Bank Unie,
hoe omvangrijk ook, beantwoorden intusschen nog altijd niet ten volle aan de behoefte welke onze exporthandel bij zijn optreden in Zuid-Amerika op zijn weg
ontmoet, namelijk de mogelijkheid om van Nederland
uit te kunnen verschijnen met belangrijke kapitalen ter
bevordering van de economische ontwikkeling dier landen, met de bedoeling dat uit zulk een financiering
tevens aanmerkelijke commercieele voordeelen aan ons
land ten deel zullen vallen, in de gedaante van uitvoering der betrokken werken of van leveranties daaraan.
Op den tegenwoordigen voet ziet het Nederlandsche
bankwezen in de- A.B.C.-Staten zich in wezen beperkt
tot het financieren van importen uit ons land, alsmede
tot operaties van grootendeels plaatselijken aard en heperkten omvang.
Dit gemis eener voorziening op breederen grondslag en
van langeren adem is uiteraard reeds meermalen onder
de oogen gezien, zooals in volgende hoofdstukken hier
en daar nog wel eens om den hoek zal komen gluren;
doch tot een principieel besluit is het in dit opzicht nog
nimmer gekomen, laat staan tot een practische verwe-
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zenlijking. En Loch zal ons land op den duur aan dien
eisch niet kunnen ontkomen, wil het Nederlandsche
bedrijfsleven zijn redeljjke kansen op krachtsontplooiing in die landen zien behouden blijven.
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D. HEDENDAAGSCHE BETEEKENIS DER A.B.C.STATEN.
16.

Argentinie als neo-Europeesch land.

Ontegenzeggelijk komt in ooze dagen aan Argentinie
de eer toe, met A aan het hoofd to gaan van het ZuidAmerikaansche alphabet. Want ofschoon de Argentijnsche Republiek zoowel in oppervlakte als in zielental
bij den reus Brazilie achterstaat, doen de aard en het
gebruik van den bodem evenzeer als de gesteldheid der
inwoners de schaal overslaan ten gunste van Argentinie. In de eerste plaats voor zoover de economische
beteekenis betreft, doch vervolgens evenzeer met betrekking tot het staatkundige prestige, hetwelk daaraan wordt ontleend.
Dit is niet altijd het geval geweest. Uit het koloniale
tijdperk herinneren wij ons dat de kale vlakte langs
de Plata-rivieren als nagenoeg waardeloos gold, terwij1
in dienzelfden tijd de Braziliaansche plantages rijke
oogsten aan tropische goederen opbrachten. Een verhouding dus, die doet denken aan de vroegere waardeering van equatoriale bezittingen tegenover yolksplantingen in koele streken, zooals die tot uiting kwam
then wij zelf ons dochterland aan de Hudson prijs
gaven om der wille van het veel waardevoller geachte
Suriname, of then de publieke opinie in Engeland aan
minister Pitt verweet dat hij zich na de overwinning
op de Franschen tevredengesteld had met het waardelooze Canada van hen of to nemen, in plaats van begeerlijke tropeneilanden zooals Martinique of Guadeloupe.
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Eveneens in de 19de eeuw is de beteekenis van Argentinie langen tijd ver bij die van Brazilie achtergebleven, in alle opzichten. Want terwiji het Braziliaansche
keizerrijk als de grootste, volkrijkste en beschaafdste
van alle Zuid-Amerikaansche naties gold en door de
schittering van een cultuurminnend hof een mate van
aanzien genoot zooals geen generaal of president als
tijdelijk hoofd van een n4 comer geheel rustige republiek
ooit voor ziin land kon verwerven, — in datzelfde tijdperk bracht dit uitgestrekte tropengebied tevens de
meeste en ook waardevolste goederen voort, waaronder
niet alleen meer de aloude tabak en suiker voorkwamen, doch thans ook in toenemenden omvang koffie,
cacao, katoen en nog andere gewassen.
Hiertegenover kon Argentinie aanvankelijk slechts de
bijproducten van zijn. veestapel stellen, en pas veel
later het vleesch zelf. Nog weer later volgden de landbouwproducten; doch then deze nieuwe voortbrenging
eenmaal op dreef geraakte, kwam ook de economische
en staatkundige beteekenis van deze grootste der Platarepublieken snel n.aar voren.
Tegenover de talrijker millioenen inwoners van Brazilie, waaronder evenwel een aanmerkelijk percentage
van kleurlingen en economisch behoefteloozen, groeide
namelijk in Argentinie een nagenoeg uitsluitend blan.ke bevolking op, wier levensbeschouwing een neiging
toonde om die van de landen op den Noordoever van
de Middellandsche Zee to naderen. Hier ontstond dus
een neo-Europeesche samenleving, met een behoefte
aan productiemiddelen en consumptiegoederen op een
voet die dit land gaandeweg tot een belangrijk afzefgebied voor machinerieen en fabrikaten van nagenoeg
alle soorten maakte. Hoewel slechts omtrent een vierde
deel der Braziliaansche bevolking tellend. vertoont de
Argentijnsche natie een grootere koopkracht dan Brazilie. Bovendien wordt deze verschuiving in de onder-
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linge verhouding nog doorloopend vergroot naar gelang de gematigde luchtstreek waarin Argentinie ligt,
zich tot een verdere uitbreiding van deze neo-Europeesche bevolking in staat toont, in sneller tempo dan de
heele of halve wildernissen van Brazilie een nieuwe
bevolking vermogen te doen ontstaan.
Dat de Argentijnsche natie geen negerbloed in zich
heeft opgenomen, is zooals wij., reeds zagen een gevolg
van het ontbreken van plantages in den slaventijd. Dat
er evenmin eenig Indiaansch bloed van beteekenis in
is opgegaan, valt te verklaren uit den zwervenden aard
der inboorlingen van de Pampa, die aanvankelijk
jagersvolkeren en later nomaden waren, dus in geen
dezer beide gevallen van een soort die zich gemakkelijk tot bloedvermenging leent. Enkel in de hoogere
rivierprovincies, waar de Guarani-stammen een meer
gevestigd bestaan leidden, hebben de Spaansche kolonisten zich met deze weld,ra aan hen onderhoorige
Indianen gekruist. Hieruit is onder anderen ontstaan
het voor dit land zoo karakteristieke type van den
gaucho of bereden veeknecht, een natuurkind van primitief dock ondoorgrondelijk gevoelsleven, tot den patroon zich verhoudend ongeveer als een schildknaap
tot zijn ridder; de weemoedige liederen bij de gitaar en
de sleepende tango van dezen romantischen cowboy
der pampa hebben de geheele wereld veroverd. Dat
desondanks de gaucho uitsterft, is slechts het onvermijdelijke gevolg van de moderniseering des lands.
Voor het overige blijft het inheemsche bloed in de Argentijnsche natie beperkt tot eenige onbeduidende bijmengsels langs de randen des lands, waar nog een laatste restie Indianen leeft. De anderen zijn in de tweede
helft der vorige eeuw door een doelbewust ondernomen
veldtocht verdreven. Het meerendeel der hedendaagsche bevolking is afkomstig van immigratie, en wel
grootendeels uit Spanje en Italie, die tezamen geacht
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worden, wel 90 0/o daaraan te hebben bijgedragen, in een
verhouding van ongeveer 50 : 40. De Spanjaarden zijn
voornamelijk afkomstig uit Galicia, een met Portugal
verwante streek waarvan Vigo en La Coruna de groote
emigrantenhavens zijn; en voorts uit de Baskische provincies. De naam Gallego is in Argentijnschen mond
gaandeweg iederen Spanjaard gaan aanduiden ; tevens
is er een spottende klank aan gekomen, want Gallegos gelden als niet erg snugger.
De Italianen zijn deels uit Piemonte en andere ommelanden van Genua afkomstig — de besten deels uit
Napels ; tezamen noemt de Argentijn hen „gringo", oorspronkelijk een scheldwoord dat voor vreemdelingen
van iedere herkomst bestemd was, tot het aan dezen
immigrant-bij-uitnemendheid bleef hangen.
Bovendien zijn er Russische en Poolsche Joden aangekomen, en Syrische marskramers, hier Turcos genoemd, en meer van die Orientaalsche bestanddeelen.
Daartegenover staan bijdragen uit Engeland, Duitschland, Scandinavia en Nederland, doch deze hebben
slechts zelden een omvang van numerieke beteekenis
bereikt, en voor zoover hun invloed in de samenleving
merkbaar is, gaat deze uit van de leidende functies
welke de besten onder hen plegen uit te oefenen in
handel, bankwezen, scheepvaart, spoorwegbedrijf en
verwerking der landsproducten.
Van deze verschillende soorten nieuwkomers hebben de
afstammelingen der oorspronkelijke Spaansche kolonisten — tijdens de uitroeping der onafhankelijkheid nog
geen half millioen zielen zich langen tijd op een of stand gehouden; doch naarmate de jongere generaties
van immigranten daar te lande wortel schieten, vermengen zij zich met de nakomelingen der „oude families", een proces dat zich van lagerop tot in de hoogste
standen heeft voortgezef.
Aldus is er een Argentijnsche natie ontstaan, blank van
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kleur en Europeesch van kleedij ; vurig patriottisch, van
welke afkomst men ook zij. En Spaansch is de taal, al
moge het Argentijnsche „criollo" in menig opzicht van
het klassieke Castiliaansch zijn afgeweken.
Hier zien wij dus geschieden wat zich ook reeds in de
Vereenigde Staten voltrokken heeft: er vormt zich een
geheel nieuwe nationale bevolking, uit allerlei heterogene bestandeelen samengesmolten, dock blank en in
wezen neo-Europeesch, zij he ook vol Amerikaansche
ideologieen.
Dit karakter weerspiegelt zich ook in het uiterlijk der
Argentijnsche steden. Buenos Aires, metropolis van
tegen de drie millioen inwoners, is een monster van
een stad, die New York achterna streeft in hoogte der
huizen en Chicago in banaliteit, waarnaast dan getracht wordt om aan Parijs dien zwier van boulevards
en parken te ontleenen die zulk een opeenhooping van
eentonigheid tot de waardige hoofdstad eener groote
republiek moet maken.
Uit den kolonialen tijd en uit het begin der republiek
is een dambord-plattegrond overgebleven van lange en
smalle straten, welker voortzetting tegenwoordig soms
tientallen kilometers ver in de omringende vlakte
doorloopt, zooals onder anderen met de centrale calle
Rivadavia het geval is. Teneinde opluchting te verschaffen aan de onvermijdelijke verstopping van deze
nauwe gleuven tuschen de vierkante huizenblokken
heeft men in de laatste kwarteeuw nieuwe verkeersbanen van aanzienlijke breedte door deze steenwoestijn
heengebroken, soms diagonaal, soms onder opruiming
van evenwijdige straatwanden over verbazingwekkende afstanden. Op deze wijze heeft het binnenste der stad
zich in snel tempo vernieuwd; echter dreigt de navolging der Noord-Amerikaansche wolkenkrabbermode
het aldus gewonnen voordeel ,van ruimte weer terstond
te doen verloren gaan door een opeenhooping van
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straatverkeer, dat beter door decentralisatie naar elders
afgeleid had kunnen worden.
De trams — niet minder dan 125 lijnen — toonen zich
in dit stadsbeeld hoe langer hoe meer misplaatst. Hun
taak wordt grootendeels overgenomen door een nog
steeds groeiend net van ondergrondsche spoorwegen,
moderner dan waar ook ter wereld; en verder bewijst
een zwerm van „colectivos" goede diensten, dat zijn
kleine autobusies met zeven tot twaalf plaatsen, die
elkaar met taxisnelheid in fracties van minuten opvolgen.
Deze geweldige agglomeratie als hoof dstad des lands
losgemaakt uit de provincie van dienzelfden naam —
breidt zich nog steeds uit naar gelang de nationale industrie groeit en ruimte voor fabrieken noodig heeft,
alsmede woongelegenheid voor arbeiders. En zoo wordt
dit waterhoofd van Argentinie voortdurend grooter,
want alles wat van buiten komt of daarheen wil, moet
door Buenos Aires passeeren en veel daarvan blijft
hangen. Het geheele spoorwegnet des lands richt zich
op dit middelpunt; ditzelfde gaan uiteraard ook de snel
in aantal toenemende autowegen doen.
Vergeleken bij Buenos Aires bezitten de overige steden
des lands slechts een matige beteekenis. Rosario, tweede stad der republiek, met tegen het millioen inwoners,
heeft een groot gedeelte van de graanverschepingen tot
zich getrokken, tezamen met nog eenige andere rivierhavens, waarvan de meeste immers voor zeeschepen
toegankelijk zijn; en met een aantal havens aan de open
Atlantische kust, waarvan Bahia Blanca de voornaamste is. Dit zijn echter in den regel plaatsen met slechts
weinig urbane heschaving, die bovendien verstoken
zijn van alle natuurlijke bekoring.
Waar men zulke elementen wel vindt, spreekt echter
het provinciale karakter nog sterker, zooals in het aan
den voet der bergen gelegen Cordoba, dat zeer trotsch
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is op een Universiteit en op een oude kathedraal ; of
zooals in Tucuman, waar op de stadspleinen de sinaasappelen aan de boomen hangen; en zoo zi.in er nog meer
van die voormalige brandpunten van Spaansch-koloniaal leven, elk met hun eigen plaatselijke curiositeiten.
In de ontwikkeling van Argentinie valt menig trekje
te herkennen dat ook op te merken is geweest In de
evolutie van landen als de Vereenigde Staten of Canada. Oorspronkelijk was het achterland niets dan een
leegte, waar hoogstens huiden of bontvelletjes vandaan
kwamen. Vervolgens werd daar een extensieve veeteelt beoefend, onder gebruikmaking van de natuurlijke gesteldheid des bodems, hetzij prairie of pampa.
Hierop volgde een reeds ietwat grondiger, dock nog
steeds extensieve uitbuiting van het terrein voor landbouw, inzonderheid van massaproducten, meerendeels
in roofbouw. En juist tegen het oogenblik waarop het
tijd schiint te worden om deze slordige methodes te
gaan vervangen door bemesting en een grondiger bewerking, onder anderen door tuinbouw, fruitteelt en
zuivelbereiding, doet ook de industrie Naar intrede,
waardoor de economische toekomst des lands nog weer
een geheel andere richting schijnt te zullen inslaan.
Voor zoover de ontwikkelingsgang van Argentinie in
bijzonderheden van dit algemeene en voor de hand liggende schema afwijkt, moet men de oorzaak zoeken in
de afwezigheid van bepaalde grondstoffen, alsmede in
een geringere neiging der oorspronkelijke bevolking
tot nijverheidsbedrijven. Want om bij dit laatste even
het eerste stil te staan : de traditioneele Argentijn is
veefokker, de neo-Argentiin is landbouwer, en enkel
de volksmassa in de steden voelt iets voor werken in
fabrieken; niettemin vormt deze laatste categorie reeds
thans de numerieke meerderheid, zoodat al uit dezen
hoof de stellig niet te verwachten is dat de opkomende
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industrie weer zou willen opdrogen.
Wat de grondstoffen betreft, heeft Argentinie tot dusverre bekend gestaan als arm aan metalen en kolen.
Eveneens de eigen aardolieproductie, hoe welkom ook,
kan slechts in een gedeelte der behoefte voorzien. Doch
van lieverlede worden er op verschillend gebied nieuwe vondsten gedaan, en hoewel deze soms het nadeel
ondervinden van de groote afstanden, zal pier mettertiid toch wel iets van terecht komen. Is het aldus niet
eveneens in Noord-Amerika gegaan !
In ieder geval zullen de thans omtrent veertien millioen inwoners van Argentinie in den loop der eerstvolgende tientallen jaren stellig uitgroeien tot minstens het dubbele, zoo niet tot een veelvoud. Bij een
oppervlakte die ongeveer overeenkomt met die van
Europa zonder Rusland negentig maal Nederland —
zou deze jonge republiek ongefwijfeld een bevolking
kunnen herbergen die wellicht tegen het einde dezer
eeuw op weg zal zijn naar de 100 millioen. Deze zal
dan vermoedelijk bestaan uit een menschensoort waarin enkel de taal en enkele kleine trekjes de voormalige
associatie met Spanje zullen verraden, maar die zich
overigens geheel zal aansluiten bij het type dat ook
Europa en Noord-Amerika bevolkt.

17.

Het onmetelijke Braziliaansche tropenrijk.

In den loop der tijden heeft zich in de economische en
staatkundige beteekenis van Brazilie het zwaartepunt
merichaar verplaatst uit het heete Noorden naar het
weliswaar nog warme, doch reeds het subtropische
naderende Zuiden.
Het koloniale tijdperk zag Bahia en Pernambuco als de
begeerlijkste gewesten van dit kolossale overzeesche
gebied, waar groote hoeveelheden suiker, tabak en
145

andere voortbrengselen der zwoele luchtstreken vandaan kwamen. Tot die plantagezone behoorden eveneens tal van aangrenzende gewesten zooals AlagOas,
Parahyba en Rio Grande do Norte, die in den Hollandschen tijd de kernlanden van Nederlandsch Brazilie
hielpen vormen. Voorts op de Noordkust het gebied van.
Maranhao, dat ook nog korten tijd aan ons heat toebehoord.
Van dezen ouden bloei is veel verdroogd. In letterlijken zoowel als in figuurliiken zin, want deze hoek
van Brazilie blijkt onderhevig te zijn aan een neiging
tot woestijnvorming, als gevolg van een klimaatsplitsing in een zeer langen drogen tijd en een korte periode van hevige slagregens, met het gevolg dat zoowel
de uitdroging als de overdadige stortbuien den bodem
bederven en de geregelde cultures belemmeren. Of
deze verslechtering een straf is voor het te schielijk
rooien van de oerwouden, clan wel of de natuur hier uit
eigen motieven aan het veranderen is, — dienaangaande tast ook de wetenschap in het duister.
Gebleven is weliswaar de suikercultuur, maar deze is
niet steeds met haar tijd meegegaan, en op enkele uitzonderingen na waaronder de modernste fabriek des
lands, door Werkspoor aldaar geinstalleerd staat de
plant- en verwerkingswijze bij andere landen. achter.
Ook is er sindsdien rietsuiker geteeld in de alluviale
velden van het Zuiden, vooral rondom Campos, in den
staat Rio de Janeiro, alsmede op de hoogvlakte van Sao
Paulo. Alles bijeen is het overwicht van die Noordelijke
suikerstaten dus gedaald Ook de teelt van katoen heeft
haar overheerschende positie van weleer niet kunnen
herwinnen.
Tabak groeit nog altijd in den staat Bahia, verreweg
den vochtigsten van deze groep ; doch dit artikel, hoe
belangwekkend ook voor den liefhebber van Brazielsigaren, neemt slechts een bescheiden positie in onder
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's lands groote uitvoerproducten.
Van deze laatste heeft tegen het einde der I9de eeuw
met name de koffie zich krachtig uitgebreid ; aanvankelijk op den grondslag van slavenarbeid, en then
vooral in de vol-tropische gewesten ; doch van lieverlede op nog grooter schaal op den rooden kleibodem
der hoogvlakte van Sao Paulo. Na de afschaffing der
slavernij is inzonderheid in deze bovenlanden van koeler klimaat de koffiecultuur in steeds groeienden omyang voortgezet met behulp van opzettelijk daartoe geimporteerde vrije werkkrachten, aanvankelijk uit de
Latijnsche landen, later voornamelijk uit het Oosten
van Europa, then dit door den eersten wereldoorlog
grootendeels ontwricht was.
De koffie werd grif verkocht en goed betaald, zoodat
de voortbrenging in snel tempo werd opgevoerd tot een
zoodanig peil, dat Brazilie verreweg de grootste leverancier van dit artikel op de wereldmarkt werd, terwiil tevens in de uitvoer-statistiek des lands de koffie
als de reus figureerde, op wien nog slechts enkele
dwergen volgden.
Zoolang dit naar wensch bleef gaan, kon geheel Brazilie op de koffiewelvaart drijven. Zonder aarzelen
leefde het gansche land er goed van, vooral natuurlijk
de grootgrondbezitters en exporteurs. „O cafe paga
Ludo! — de koffie betaalt alles, — zoo riep de Braziliaan uit, wanneer hem de hooge kosten werden voorgehouden van de groote werken, die in ziin hoofdsteden werden uitgevoerd en waarvan he meerendeel voor
schoonheid en luxe beslemd was. En wanneer er aan
ziin blauwen tropenhemel soms eens een donderwolkje
verscheen, dan wist hij vol vertrouwen to verzekeren:
.,Nosso Senhor e Brasileiro !" Onze Lieve Heer was zelf
Braziliaan, en zou ziin kindertjes dus zeker niet in den
steek laten.
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Uit dien tijd van de koffiewelvaart dateert de grootheid der beide voornaamste steden: Rio de Janeiro, als
nationale hoofdstad uit de provincie van dien naam
losgemaakt en tot een Federaal District georganiseerd;
en Sao Paulo, brandpunt van den landbouwstaat van
denzelfden naam. Zij werden van ruim aangelegde avenidas, pleinen en parken voorzien, wat na de benauwenis der koloniale dagen en zelfs na den nog steeds veeleer romantischen dan hygienischen keizerstijd ongetwijfeld een heele opluchting was, ook al had dit alles
misschien niet op dien vorstelijken voet behoeven te
geschieden. Maar het geld had men nu eenmaal, en
bovendien was het crediet onuitputtelijk. Waarom dus
niet op grootsche wijze opgetreden? Nu, misschien heeft
de Braziliaan door deze kwistige werkwijze aan zijn
nakroost den besten dienst bewezen. In ieder geval plat
men daar te lande, telkens wanneer men maar een
veertje van den mond kan blazen, no steeds voort met
het uitvoeren van groote openbare werken op een
schaal die ons, zuinige bewoners van een klein landje,
soms doet duizelen.
Behalve in dergelijke daden van hoofdzakelijk representatieven aard — de veelal daarmee verbonden saneering van ongezonde stadswijken niet te na gesproken — is een deel der koffiewinsten echter belegd in
een voortreffelijk uitgedacht stelsel om deze bron van
voorspoed zelf vloeiend te houden, zulks in een kringloop waarvan de gansche Braziliaansche samenleving
de voordeelen deelachtig werd.
Er moest namelijk ten plattelande gezorgd worden voor
verschen aanvoer van bevolking. Want de groote steden zogen uiteraard vele werkkrachten naar zich toe,
en eveneens de provinciale centra oefenden een overeenkomstige aantrekking op de landelijke arbeiders
uit. Hoe zouden zij anders zoo snel in zielental zijn toegenomen?
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De openkomende plaatsen op de koffieplantages dienden dus geregeld opnieuw te worden bezet ; en aangezien een spontane immigratie aan Brazilie hoof dzakelijk scheen over te laten wat Noord-Amerika en Argentinie niet konden gebruiken, besloot de staatsregeering
om dart zelf den overtocht te betalen voor uitgelezen
gezinnen van eenvoudige landarbeiders eener dusdanige soort, dat zij zich ook in de niet zeer geriefelijke
plantagewoningen op hun gemak zouden voelen. Hier
kregen zij, behalve het onderdak van hun voorganger.
inclusief een moesgrondje en ruimte voor een varken
en een geit, ook diens werk in de koffietuinen te verrichten : schoffelen en plukken, met het recht evenwel
om tusschen de rijen heesters zelf boonen en mais te
planten.
De opzet was, dat deze nieuwkomers aldus eenige
jaren lang zonder risico in loondienst met het klimaat
en de voortbrenging vertrouwd zouden raken. Daarna
konden zij zich met behulp van hun overgespaarde
plukloon emancipeeren door een perceel te koopen van
verkavelde oudere plantages, die voor de koffie niet
meer deugden, doch wel voor een gemengd kleinbedriif: groente, fruit, melk, eieren. En daarbij genoot men
het voordeel van de stedelijke afzetgebieden in de
naaste omgeving te hebben, met spoorverbinding, autowegen en alles compleet er bij.
Aldus trachtte Brazilie, met den staat Sao Paulo aan
het hoofd, zich aan een eigengeerfden kleinen boerenstand te helpen, die de ruggegraat der natie zou moeten gaan vormen, als blank en neo-Europeesch tegenwicht tegen het talrijke gekleurde element in de bevolking. De val van de koffieprijzen als gevolg van overproductie en stagnatie in den afzet heeft intusschen
dezen kringloop van opbouw verbroken, en inmiddels
heeft het land zich op andere wijze moeten zien te redden. Oudere koffiestruiken zijn uitgerukt, millioenen
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overtollige balen zijn verbrand of in zee geworpen, en
nog steeds bleek er veel meer te worden voortgebracht
dan een zieke wereld kon afnemen.
Reeds then de koffie nog goed ging, werd door vooruitziende Brazilianen gewaarschuwd voor de gevaren
eener mono-cultuur. Sindsdien heeft men in alle richtingen gezocht om zich aan die dwingelandij van dat
eene product te ontworstelen, en in sommige gevallen
ook niet zonder succes. Zoo heeft Sao Paulo, die meek
vooruitstrevende onder alle staten der Unie, zich toegelegd op de teelt van katoen, een artikel waarin dit
nieuwe productiegebied reeds spoedig de oudere velden van het Noorden overtrof, naar hoedanigheid zoowel als omvang. Een deel hiervan kon worden uitgevoerd, doch een ander gedeelte bleef in het land zelf,
als grondstof voor een snel gegroeide textielindustrie.
Tegenover aanwinsten. van .dezen aard stonden ook
ernstige verliezen, zooals toen de wild uit het bosch getapte Pararubber van de Amazone, voorheen wegens
haar hooge elastische deugden duur betaald, nagenoeg
volkomen verdrongen raakte door het massale plantageproduct uit iMalakka en Sumatra, hetwelk goedkooper en in constanter gedaante geleverd kon worden.
Pas sinds de tweede wereldoorlog deze Oost-Indische
voortbrenging tijdelijk verloren zag gaan, heeft ook het
wilde hevea-sap van het Amazoonsche oerwoud zijn beteekenis herkregen; afgewacht moet evenwel nog worden of deze gelegenheidsbloei zich ook na herstel der
normale toestanden zal kunnen voortzetten. Dit Amazonegebied levert bovendien, evenals een deel van den
staat Bahia, cacao op, een artikel waarin men zeer sterk
de mededinging van West-Afrika ondervonden heeft,
zoodat ook in dit opzicht de toekomst onzeker schijnt.
Ondertusschen heeft men in het achterland der voornaamste zeehavens, voornamelijk Santos en Rio de Ja50

neiro, de teelt van fruit ter hand genomen, inzonderheid van sinaasappelen en bananen, van welke vruchten Brazilie bijzonder smakelijke varieteiten. voortbrengt. Voorts bezit het binnenland nog ongetelde hoeveelheden oliehoudende noten en zaden, geschikt voor
consumptie of industrie. En daarenboven is het onder
de constellatie der oorlogsjaren gekomen tot een krachtiger uitbuiting van de delfstoffen des land, waaronder
vooral ijzer en mangaan van gewicht zijn. De vondsten
aan goud en diamanten, in vroegere perioden sours van
beteekenis, zijn onzeker of niet zeer belangrijk.
Het koelere Zuiden legt zich toe op veeteelt voor
vleeschexport, alsmede op graanbouw voor binnenlandsch gebruik. Aldaar groeit ook de „mate", een
boomblad dat vooral in de Plata-landen algemeen gebruikt wordt voor de bereiding van den dagelijkschen
drank, zooals elders koffie en thee; Europa en NoordAmerika hebben daar echter nog niet aan gewild.
De houtrijkdom — in het Zuiden zoo iets als grenen,
en in het Noorden de harde soorten der tropen — is in
Brazilie nog nauwelijks tot exploitatie gekomen. In een
tijdperk van wederopbouw op groote schaal zit hier
mischien een goede kans in. Kolen bezit Brazilie weinig
en slecht; aardolie in het geheel niet, een gemis dat
natuurlijk van ongunstigen invloed is op de kansen
der binnenlandsche industrie, die zich thans voor drijfkracht hoofdzakelijk ziet aangewezen op brandhout en
watervallen.
Uit dit vluchtige overzicht van deze grootste aller ZuidAmerikaansche republieken — met een oppervlakte als
van geheel Europa (225 maal die van Nederland) en
een bevolking die op 50 millioen wordt geschat — zal
de lezer den indruk hebben gekregen van een reusachtig gebied waarin de tropische voortbrenging overheerscht. flier geen neo-Europeesche bevolking, tenzij
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in enkele der grootste steden en in het Zuiden des
lands, doch ook dan nog lang niet zuiver; maar een
steeds inniger samengroeiend mengsel van blank met
zwart, in tal van schakeeringen die op den duur een
inheemsch type zullen gaan vormen : een lichtbruin
tropenkind, met alle voor- en nadeelen van deze dubbele afstamming.
Een exotisch en soms zeer zwierig uiterlijk vertoonen
de brandpunten van het nationale leven des lands.
Vooral Rio de Janeiro, met twee millioen inwoners, bijzonder fraai gelegen aan een baai en aan den open
Oceaan tegelijk, in een omlijsting van sierlijke bergtoppen en den schoonsten tropischen plantengroei, is
een metropolis van buitengewone bekoring, die de
natuurlijke voordeelen harer ligging nog heeft weten
te vergrooten door een royaal opgezet wegennet en een
forsche bebouwing. Ontegenzeggelijk een der meest
aantrekkelijke steden ter wereld, van alle attracties
der tropen voorzien, doch zonder de nadeelen zooals
modder, stof en muskieten. Zelfs de hitte is er, dank zij
de geriefelijke voorzieningen des levens, zeer goed uit
te houden.
Reeds banaler, en zichtbaar naderend tot het neo-Europeesche type van Buenos Aires of Chicago, ziet Sao
Paulo er uit, een haastig gegroeide agglomeratie van
reeds over het eerste millioen inwoners. Een kleinere
uitgave van deze soort landbouwcentra, die vervolgens
in snel tempo tot industrie-steden worden, vertoont
Porto Alegre, de metropolis van den staat Rio Grande
do Sul, welks landschap en voortbrenging in vele opzichten gelijken op het aangrenzende Argentinie.
De aloude steden in het Noorden, waarvan Sao Salvador (Bahia) en Recife (Pernambuco) nog steeds met elk
bijna een half millioen inwoners de volkrijkste en aanzienlijkste zijn, bezitten een volkomen tropisch karakter, met een bevolking die overwegend zwart schijnt.
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Hier aanschouwt men nog tal van fraaie overblidfselen
uit het koloniale verleden, vooral kerken en kloosters
in sierlijken Portugeeschen barokstiji.
Behalve deze blijvende brandpunten van tropisch Braziliaansch leven kan men in deze omgeving nog tal van
achteruitgegane nederzettingen vinden, als „doode steden" in een land hetwelk wij grofweg zoo gaarne als
nieuw of Jong beschouwen. Van dezen aard is het
voorheen Nederlandsche stedeke Olinda, alsmede het
thans al haast onvindbare stadje AlagOas; ook Sao
Luiz do Maranhao vertoont zulk een beeld van vergane glorie. En zelfs in de groote Amazoonsche centra
zooals Belem do Para. en Manaos herkennen we menig
trekje van vroegere bloeiperioden, toen men zich kleeren liet aanmeten die achteraf veel te wijd bleken te
zitten.
Doch in dit te gronde gaan van wat eens bloeide, in
deze uitbundigheid van energie, gevolgd door diep vernal en zelfs door verrotting van wat zijn tijd gehad
heeft, — in dit onophoudelijke spel van groei en vernietiging in eindelooze opeenvolging mogen wij eveneens wellicht den invloed der overdadige natuur herkennen, die Brazilie heeft gemaakt tot datgene wat het
nu eenmaal in onzen tijd wel zal blijven: een onmetelijk tropenrijk, waarvan op het oogenblik nog slechts
een betrekkelijk smalle strook langs de zeekust in gebruik is, terwiji een schier onpeilbaar binnenland ligt
te wachten tot de wereldsamenleving eindelijk ook eens
aan de ontginning van deze voorloopig nog niet benoodigde reserves aan land en aan grondstoffen toe zal zijn.

18.

Chileensche droomen.

De eerste indruk, dien men reeds bij een vluchtigen
blik op de kaart van Chili moet krijgen, is die van een
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verbazende lengte vergeleken bij de geringe breedte.
Over meer dan vierduizend kilometer strekt de kust
zich uit, van Kaap Hoorn, die aan den rand van het
Poolgebied ligt, tot diep in de tropen. Daarbij is het
land gemiddeld nog geen tweehonderd kilometer breed.
Zooiets dus alsof Nederland, zoo smal als het is, zou
doorloopen van de Noordkaap tot in Marokko; de totale
oppervlakte der republiek is dan ook 22 maal die van
ons land.
Feitelijk bestaat deze magere strook uit niet veel anders
dan de westhelling van de Cordillera de los Andes, die
met eenige sprongen via een paar parallelketenen in de
wateren van de Stille Zuidzee afdaalt. Halverwege
dezen bergmuur en de kust, in een centrale vallei tusschen twee evenwijdige ketenen, is een staatsspoorweg
aangelegd, benevens een hoofdautoweg, beide telkens
met korte zijtakken . naar de havensteden of naar den
voet der Andes, die op enkele punten ook overschreden
worden.
Van dezen langen reep land hebben de beide uiterste
deelen vanouds als nagenoeg waardeloos gegolden. In
het verre Zuiden, waar de kust op fjordachtige wijze
in franje gescheurd is, met tal van rotseilanden daarbuiten, is het klimaat te regenachtig en te kil om vaste
bewoning te kunnen aanmoedigen. Daar wordt dan ook
alleen maar aan extensieve schapenteelt gedaan, als
gevolg waarvan het stadje Punta Arenas (van tijd tot
tijd ook in Magallanes herdoopt) een uitvoerhaven van
wol geworden is. Men moet echter Schot of Dalmatijn
zijn om het eentonige bestaan in zulk een guur land
van wind en zand de inspanning van het leven waard
te achten.
Daartegenover heeft het uiterste Noorden des lands een
droog en heet klimaat, zoodat zich daar woestijnen gevormd hebben, die reeds in den Incatijd een natuurlijke
afscheiding vormden tusschen het beschaafde land van
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Peru en het half barbaarsche van ,Chili, aldus luidde
reeds then de naam, met een i zooals wij, en niet met
een e zooals de Spanjaarden en Chilenen hem spellen.
Enkel het middelste gedeelte des lands, tusschen deze
beide uitersten in, heat in den loop der tijden als behoorlijk bewoonbaar gegolden. Aldus is ook nog heden
de toestand, al zijn zoowel het koele en regenachtige
Zuiden als het gloeiende en dorre Noorden natuurlijk
elk op hun buurt op nieuwe mogelijkheden onderzocht.
Als eenige bestaansbron moest langen tijd de landbouw
geiden, want wat er aan delfstoffen uit den bodem te
halen was, viel tegen, hetgeen waarlijk niet te verwonderen was in een tijdperk waarin alleen gelet werd op
goud eel zilver. Daarom bleef Chili een arm land, dat
nauwelijks in staat was om zich zelf te voeden; slachtvee bijvoorbeeld moet nog steeds grootendeels uit Argentinie komen, per trein of vrachtauto of op eigen
hoef over den hoogen Andesmuur heen. Enkel het verre
Zuiden des lands bezit voldoende gras om een eigen
veeteelt van beteekenis te ontwikkelen.
Een schrale bodem kweekt echter krachtige mannen,
— aldus getuige reeds Odysseus van zijn vaderland
Ithaca. En zoo zagen wij dan ook in een vorig hoofdstuk den Chileenschen „roto" — een woord dat geheel
overeenkomt met ons begrip „geus - — met onweerstaanbare taaiheid en élan Baas warden aan de geheele
Westkust van Zuid-Amerika. Deze hegemonie, zelfs
over het oude Peru, dat Loch door alle iijden heen in
dien hoek der wereld den toon aangaf, heeft Chili sinds
den Pacific-oorlog der tachliger jaren weten te houden; deels doordat het in militair opzicht aan dat gedeelte der Zuidzeekust de sterkste mogendheid gebleyen is, deels omdat de natuurlijke hulpbronnen des
lands gereedelijker bleken te passen in de nieuwe
wereldbehoef ten.
Als ouverture tot dezen overgang uit een dommelig
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koloniaal bestaan naar een modernen droom van miinbouwland en industriegebied te willen worden, mogen
wij wel beschouwen de ontdekking van steenkolen in
het plaatsje Lota, nabij de stad Concepcion, die de
derde des lands is, en waarmee de aangrenzende oorlogshaven Talcahuano nauw samenhangt. Aan de
exploitatie van deze welkome vondst is de naam verbonden van de familie Cousin°, een aer aanzienlijkste
van de vele oude geslachten die men in dit nog nauwelijks aan den patriarchalen toestand ontgroeide land
telkenmale op den voorgrond der nationale bedriivigheld vindt staan. De zwarte rijkdommen van Lota ziin
ten deele omgezet in ostentatieve stichtingen en verrichtingen ter plaatse of althans binnen Chili, deels
ziin zij elders op vlotte wijze verteerd, zooals te
alwaar zelfs nog een. rue Lota bestaat. Doch °vergebleven is in elk geval de ambitie om op mijnbouwkundig en industrieel gebied te gaan meedoen. En zoo
kwam het dat Chileensche ondernemingsgeest zich ging
interesseeren in de salpetervelden die then nog aan Bolivia toebehoorden; trouwens in de salpeter van dat
land niet alleen, want de Andesplateaux bleken nog
veel meer delfstoffen te bevatten waarvan men zich in
den kolonialen tijd niet bewust geweest was. Was destijds niet geheel bii toeval, doordat een Spaansche soldaat bij een klimpartij een struik uit den grond rukte,
gebleken, dat daar een berg van louter zilvererts lag!
Op deze toevallige ontdekking konden er wellicht nog
meer volgen.
Toen nu Chili zich in den Pacific-oorlog meester gemaakt had van de salpetervelden, had er een tijdperk
kunnen aanbreken van rustelooze verkenning en ontwikkeling der verdere nationale mogelijkheden. Wat
er aan bruikbaar bouwland lag, had gekoloniseerd kunnen worden, evenals Argentinie en Brazilie druk bezig
waren om uit Europa immigranten aan te trekken. En
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voorts had men naar verdere delfstoffen kunnen
zoeken.
Typeerend voor de Chileensche mentaliteit is, dat men
daar te lande steeds geaarzeld heeft tusschen twee richtingen, die elk op zichzelf levensgeluk schenen te beloven, doch met elkander niet in overeenstemming te
brengen waren.
Wilde men den bodem des lands door land- en mijnbouw ontwikkelen en vreemdelingen laten komen, wier
vlijtige handen deze schatten daaraan zouden oniwoekeren, — dat kon natuurlijk gedaan worden, en daar
zouden de betrekkelijk weinig talrijke families van
nagenoeg feudale grootgrondbezitters dan allicht nieuwe fortuinen mee vergaard hebben. Maar tevens moest
men vreezen, langs dien weg een soort van menschen
in het land te halen die op den duur de leiding van het
nationale bedriifsleven in handen zouden nemen, waarna de waardige maar niet zoo energieke zonen des
lands voortaan nog slechts toeschouwers zouden zijn.
Neen, dan liever in het geheel geen immigratie, doch
voortzetting van he genoegelijke en eenigszins aartsvaderliike onderonsje, waarin men zich tot dusverre
zoo behagelijk had gevoeld.
Beurtelings hebben beide stroomingen een tijdje lang
de overhand geliad. Er zijn havens ontworpen, maar
met de voltooiing en ingebruikneming bleef het soms
haperen. Er is een golf van Duitsche kolonisten binnengekomen, die zich in het sappige Zuiden van het centrale gedeelte des lands heeft gevestigd, voornamelijk
rondom Valvivia aan de kust, en in Osorno aan den voet
der Cordillera. Maar achter deze landverhuizers aan
kwamen haast geen nieuwe meer binnen; de eerste
schep moest eerst eens geassimileerd geraken, en dat is
dan ook heel goed gelukt, want de jongere generaties
voelen zich reeds Chilenen.
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Een andere stroom van immigranten was van weer
gansch anderen aard. Dat waren Dalmatijnen, dus Kroatisch van ras en taal. een arm maar taai volkje, dat
bekwaam was in de zeevaart en in het moeizaam werken temidden van kale rotsen. Zij toonden zich uitermate bruikbaar in de jonge Chileensche scheepvaart
en in de salpeterontginningen, waar enkelen hunner
het zelfs tot fortuin en sleutelposities gebracht hebben ;
er zijn echter geen nieuwe lichtingen van beteekenis
achteraan gekomen.
ook Spanjaarden en Italianen druppelden er wel in
Chili binnen, ja zelfs enkele Nederlanders en Afrikaanders. Maar van een stelselmatige aanmoediging der
kolonisatie bleef men in de hooge Chileensche kringen
huiverig. Liever probeerde men het eens met een inwendige volksverplanting, door het arme , yolk uit de
groote steden het platteland op to brengen; doch in
weerwil van de fraaist uitgedachte sociaal-economische stelsels is hiermede begrijpelijkerwijze niet veel
meer dan teleurstelling geoogst.
Dergelijke tegenslagen hinderden ook volstrekt niet
altijd; want er kwamen jaren voor, waarin de salpeter •
goede prijzen opbracht en alle verdere inspanning overbodig deed schijnen. Doch ook in deze gemakkelijke
winsten is de klad gekomen, voornamelijk als gevolg
van de stikstofwinning uit de lucht en als bijproduct van
kolenmijnen en hoogovens. Evenals Brazilie onder zijn
overvloed aan koffie zuchtte, zoo zag Chili zich verpletterd order zijn voorraden salpeter. Hoe maakte
men zich uit dien druk weer los?
Voor een deel hoopte men uitkomst van een verhooging der activiteit in land- en tuinbouw. De bodem
bleek zeer geschikt voor boonen; het koele Zuiden
bovendien voor haver. In het zonnige midden des lands
groeit een overvloed van fruit alsmede van zeer sma-
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kelijken wijn; dit laatste product is een bijzonder stokpaardje der aanzienlijkste geslachten, zoodat een Chileensche wijnkaart er uitziet als een Who's who van de
hoogere kringen. De overige wereld heeft tot dusverre
dezen Chiliwijn echter uitsluitend voor coupage-doeleinden willen koopen, met andere woorden Om er Bordeaux mee te vervalschen. Onwaardige bestemming
van zulk een aristocratisch product!
Voor het vervoer van deze voortbrengselen moest deels
gerekend worden op de diensten der buitenlandsche
stoomvaartlijnen, die met noeste vlijt al die vele kleine
haventjes ter Westkust plegen af te peddelen, op zoek
naar vracht. Doch eveneens werd besloten tot het uitbreiden der nationale kustvaart — tot dusver slechts
van bescheiden allure — met eigen staatslijnen naar
Noord-Amerika en Europa. Een paar groote motorschepen, speciaal ingericht voor snelvervoer van fruit,
werden te Kopenhagen besteld tegen betaling met salpeter.
Zulk een ontwikkelingsweg pleegt echter met voetangels en klemmen bestrooid te liggen, zoodat een
snelle vooruitgang slechts zelden gelukt; meestal kost
het jaren van geduldig zwoegen alvorens er eindelijk
in dergelijke nieuwe bestaansmogelijkheden schot begint te komen. Aldus is het dan ook met de agrarische
expansie van Chili gegaan: vele tegenslagen, die af en
toe tot algeheele ontmoediging schenen te leiden.
Daarnaast is evenwel de voorzienigheid aan dit blijmoedige yolk -- het eenige in Latijnsch Amerika, dat
gaarne een glas wijn drinkt en hartelijk weet te lachen
te hulp gekomen door daar te lande een delfstof van
bijzonder actueele waarde te doen ontdekken : het koper. Onder de doortastende leiding van de groote Amerikaansche wereldconcerns in dit metaal heeft de
exploitatie zich snel uitgebreid, tot Chili met een paar
groote en moderne mijninstallaties nabij de hoofdstad
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in de salpeterbuurt een der belangrijkste koperproducenten ter wereld is geworden ; eveneens iizerbeddingen ziin er sindsdien aangesneden, waaraan ook van
Nederlandsche zijde is deelgenonien.
en

Intusschen hebben de vlotte winsten, welke zulk een
industrieele bewerking des bodems afwerpt, den leiders
der Chileensche nationale zaak van tijd tot tijd de overtuiging voor oogen gebracht, dat er toch niets gaat
boven de nijverheid als bestaansmiddel des yolks. Niet
kolonisatie, doch industrialisatie des lands moest de
leus zijn. Voor dit ideaal wilde men zelfs dien anderen
droom opofferen van genoegelijk onder elkaar te blijven, in een onbedorven landelijke samenleving waarin
de bezitloozen van nature de eigenaars van bodem en
bedrijven zouden vereeren....
Tegenover deze voor ouderwetsch uitgekreten opvattingen traden nu de nieuwere op den voorgrond, die
hun Chileensche vaderland zagen als het aangewezen
industriecentrum van Zuid-Amerika, waar men met de
kolen des lands de vele reeds aangeboorde en alsnog te
ontdekken delfstoffen kon verwerken op een schaal
die weldra Pittsburgh naar de kroon zou steken. En
bovendien zou de Chileensche nijverheid tal van andere
fabrikaten gaan vervaardigen, niet alleen voor eigen
gebruik, ter vervanging van de dure importen, doch
ook voor uitvoer naar de omliggende landen ; op deze
had Chili immers het bezit van steenkolen voor, om nog
niet eens te spreken van de ruim aanwezige waterkracht.
Ziehier met enkele woorden de mentaliteit geschetst,
waarmee Chili den jongsten wereldoorlog is ingegaan.
Dat deze idealen in den loop der oorlogsjaren aanmerkelijk van koers veranderd zouden ziin, is nauwelijks aan te nemen. Integendeel: terwij1 de uitvoer van
bederfelijke land- en tuinbouwproducten wegens de
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Boven: Op de Plata-stroomen. Midden: De Parani-delta. Onder: Spoorwegveer.

J3oven: Katoenteelt. Midden: Sorteeren van sinaasappelen. Onder: Bananenladen
to Santos.

transportschaarschte vanzelf gestagneerd is geweest
en de meeste wijn nog in de kelders op afnemers ligt to
wachten, heeft de binnenlandsche industrie uiteraard
van ditzelfde isolement nieuwe prikkels ontvangen.
Een ernstig gevaar blijft intusschen deze Chileensche
nijverheid bedreigen: de geringe kwailteit. Want tot
dusverre was de hoedanigheid van het binnenlands
voortgebrachte nog maar zoo matig, dat deze fabrikaten slechts met steun van zeer hooge tariefmuren to
verkoopen waren, zelfs onder een zoo weinig verwend
yolk als het Chileensche, dat zich van het bestaan van
het onvervalschte artikel soms nog niet eens bewust
is. Afgewacht zal dus moeten worden. of Chili den stap
zal kunnen volbrengen van vervalschings- of surrogaatindustrie naar een werkelijk gezonden norm van
niiverheid.
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E. RUILVERKEER MET NEDERLAND.
19.

De econornische structuur van Zuid

-

Amerika.

Evenals alle andere landen waar de ontwikkeling der
bedrijfsmogeliikheden in wezen van buitenaf heeft
moeten komen, gelden ook de Zuid-Amerikaansche
republieken in economischen zin als jong of nieuw,
zulks ofschoon de Peruaansche mijnen en de Braziliaansche plantages zich toch ondertusscheit reeds vier
eeuwen lang in exploitatie bevinden. Een kenmerkende omstandigheid daarbij is echter altijd gebleven, dat
het land zelf arm was aan productiemiddelen en andere
vormen van bedrijiskapitaal; in den regel was zulk een
overzeesch wingewest daarvan zelfs volkomen verstoken. Alles moest uit of vanwege het moederland worden aangevoerd : het gereedschap waarmee men den
bodem moest bewerken, de arbeiders die dit te verrichten hadden, ja langen tijd zelfs de leeftocht en kleeding voor het meerendeel der bevolking, zooals wij in
ons historisch overzicht reeds konden aanschouwen.
Niet veel anders is het overigens in het begin gegaan
met Noord-Amerika, dat tegenwoordig toch op haast
ieder gebied zulk een groot-producent geworden is, en
tevens de geldschieter van de geheele wereld : reeds
stond daar te lande het nieuwe gemeenebest der Vereenigde Staten stevig op zijn beenen, toen het ijzer nog
in ruwen vorm te New York werd aangevoerd uit Engeland, om van daaruit op primitieve wijze te worden
gedistribueerd over dezelfde streken waar tegenwoordig de machtigste staalindustrie ter wereld gevestigd is.
62

Ook waren de Vereenigde Staten reeds een groote mogendheid, die al tegen de honderd millioen inwoners telde, toen er nog steeds aan de Europeesche beurzen een
beroep moest worden gedaan op den spaarpot van den
kleinen man in de Oude Wereld, teneinde dat uitgestrekte nieuwe vasteland te kunnen voorzien van
spoorwegen en daarenboven van fabrieken en andere
bedrijven die 's lands natuurlijke rijkdommen tot hun
recht zouden doen komen.
Deze phase is Noord-Amerika te boven gekomen in een
evolutie, welker eigen tempo nog versneld werd door
de verarming van Europa ingevolge vernietigende oorlogen. Zuid-Amerika echter bevindt zich nog midden in
deze ontwikkeling. Zelfs de drie belangrijkste staten
van dat werelddeel zijn tot dusverre van het buitenland afhankelijk gebleven voor alle aanschaffingen die
vereischt waren om 's lands voortbrenging uit te breiden of zelfs gaande te houden.
Daar moest dus voortdurend nieuw kapitaal bij, telkens bovenop de reeds omvangrijke bedragen die hier
van het begin of aan ingestoken waren, grootendeels
door Europa, en daarvan weer in hoofdzaak door of
althans via Engeland. Pas in de laatste kwarteeuw is
Noord-Amerika, dat inmiddels 's werelds grootste kapitalist geworden was, als geldschieter van eenigen
omvang gaan optreden.
Deze afhankelijkheid van het buitenland zal bij menigeen die dit verschijnsel voor het eerst aanschouwt, de
vraag doen rijzen waar dan het kapitaal wel voor gebezigd wordt dat zich in de handen bevindt van de welgestelde Zuid-Amerikanen zelf, wier rijkdom in vele
gevallen immers haast spreekwoordelijk is geworden.
De verkwistingen van Brazilianen en later ook van Argentijnen zijn vooral te Parijs al evenzeer in het spraakgebruik overgegaan als bijvoorbeeld de uitspattingen
van maharadjas en nabobs. Hierbij dienen wij echter te
163

begrijpen, dat de oorsprong van al dergelijke rijkvloeiende inkomsten meerendeels vast lag inlanderijen of
andere onroerende eigendommen, zoodat zij niet of
nauwelijks voor belegging in nieuwen aanleg konden
worden losgemaakt. Bovendien voelde de Zuid-Amerikaan zich van huis uit niet tot kapitaalsoperaties of
industrieele beleggingen. aangetrokken. Zijn hart was in
wezen verpand aan de estancia of fazenda, dus aan de
agrarische voortbrenging, waarbij in Argentinie met
name de veeteelt - naar voren treedt. Vooral in zulke
dingen had men daar te lande plezier; de zorg voor vprvoer en nijverheid liet men er gaarne aan de buitenlanders over.
Pas tijdens den jongsten, wereldoorlog- viel in dit opzicht een kentering gade te slaan. Ten eerste ontstond
er behoefte aan meer eigen industrie en over het algemeen aan minder agrarische voortbrenging. Ten tweede toonden de meerendeels buitenlandsche eigenaars
en exploitanten van vervoersmiddelen — inzonderheid
spoorwegen — hoe langer hoe minder lust om door te
gaan met het Wen van verliezen, ioodat hier een goede gelegenheid tot naasting en nationaliseering ontstond. Ten derde hielden deze staten uit hun leveranties
aan de oorlogvoerenden bij sterk gedaalde importen
zooveel liquide middelen over, dat er tesamen met het
van elders binnengestroomde vluchtkapitaal, naar binnenlandsche belegging gezocht moest worden.
Van deze nieuwe verschijnselen sluit het laatste zich
geheel aan bij den gang van zaken die ook in NoordAmerika de bordjes reeds verhangen had. Doch alvorens hierop nader in te gaan, dienen wij ons wel even
rekenschap te geven van de economische structuur der
Zuid-Amerikaarische republieken, zooals die zich tot
dusverre normalerwijze placht voor te doen.
Al deze staten waren of zijn nog steeds debiteurenlan164

den. Vooral bij Europa en de Vereenigde Staten staan
zij in het krijt wegens Rijks-, provinciale- of gemeentelijke leeningen, doorgaans tot bedragen die geregeld
plegen te stijgen naarmate de bevolking en haar draagkracht zich uitbreiden, zoodat een proportioneele verhooging van den schuldenlast verdedigbaar schijnt. Aan
dit laatste wordt, met het optimisme en patriotisme dat
deze naties kenmerkt, door henzelf nimmer getwijfeld;
ook de geldschieters waren in den regel geneigd, deze
kansen gunstig te beoordeelen, en ook al gevoelden zij
zich wel eens door skepsis bekruipen of zulk een belegging wel in rechtstreekschen zin als goudgerand
mocht worden beschouwd, dan nog konden er indirecte
voordeelen aan verbonden zijn die over het risico ten
principale deden heenstappen, zooals privileges in het
uitbuiten van den bodem of het uitoefenen van vervoers- en utiliteitsbedrijven of het uitvoeren van omvangrijke openbare werken of groote leveranties. Wie
met de rechterhand het geld bracht, kon gewoonlijk de
linker ophouden voor het in ontvangst nemen van dergelijke zoete tegemoetkomingen. Zulks was gewoonlijk
dan ook de aangename positie waarin vooral groote
credietgevers, zooals Engeland en de U.S.A., verkeerden. Wie daarentegen slechts indirect zijn contante
middelen tot dergelijke operaties bijdroeg, kreeg uitsluitend een aandeel in lief en leed eens schuldeischers,
doch geen belang bij hetgeen er indirect te behalen viel ;
dit nu was in den regel de figuur waarmede de Nederlandsche beleggers genoegen namen. Wij komen daar
later wel op terug.
Behalve het fourneeren van geldmiddelen aan diverse
gradeeringen van Overheden bracht vanouds het financieren van allerlei particuliere bedrijfsvormen veel buitenlandsch kapitaal naar Zuid-Amerika. Het overgroote
meerendeel der spoorwegen is er met Engelsch geld
gebouwd ; een klein gedeelte ook met Fransch. Voorts
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werden de meeste frigorificos — dat zijn de groote
exportslachthuizen — door Britsch kapitaal gesticht,
alsmede een aanzienlijk gedeelte van den mijnbouw en
tal van andere bedrijven. Pas in den loop van den eersten wereldoorlog is ook Noord-Amerika aan een dergeliike vreedzame penetratie gaan meedoen, doch then
opeens met kracht, en in een steeds toenemend tempo,
waarin voorloopig nog Been verflauwing te bemerken
is ; naar gelang dit financieele offensief der U.S.A. vorderingen maakte, kromp de Britsche invloed van lieverlede in.
Op grond van al dergelijke verplichtingen jegens het
buitenland heeft Zuid-Amerika dus ieder jaar belangrijke betalingen te verrichten voor rente en aflossing,
respectievelijk aan uitkeering van dividend. In een
samenleving die solventie als een plicht en eer beschouwt, zouden zulke remises dus voor alles uit moeten, als eerste tranche der vorderingen welke men op
het buitenland verkrijgt nit hoof de van leveranties aan
grondstoffen van eigen bodem. Pas wanneer aan deze
internationale obligos is voldaan, kan de verdere opbrengst bestemd worden voor aankoop van importgoederen.
Deze toestand brengt uiteraard mede dat er steeds gezorgd moet worden voor een aanmerkelijk exportsaldo,
wil men niet riskeeren dat de te ontvangen gelden
grootendeels opgaan aan den schuldendienst, zonder
dat 'er nog iets van beteekenis overblijft voor het betalen van den invoer. En zoo placht onder normale
omstandigheden de handelsbalans van deze landen clan
ook zichtbaar te hinken. Aldus behoorde het ook : evenwicht zou hier ontwrichting beteekend hebben.
Dit laatste was inderdaad wat men zag gebeuren wanneer er ingevolge een crisis in de afzetmogelijkheden
of in de prijzen welke 's lands stapelproducten op de
wereldmarkt bedingen konden, een toestand ontstond
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waarbij de opbrengst van den export den invoer nauwelijks overtrof. In zulke gevallen dient het, naar men
zoo meenen zou, voor de hand te liggen dat men zijn
importen terdege besnoeit, teneinde eerst de verplichtingen uit geleend geld te kunnen nakomen.
Er waren echter twee omstandigheden die deze bestemming der betalingsmiddelen op menigmaal onweerstaanbare wijze beinvioedden. Ten eerste was het land op
deze importen zeer sterk aangewezen voor zoover betrof
het vernieuwen en uitbreiden van zijn productiemiddelen, zooals machinerieen, een vervoerspark e.d. Ten
tweede moest in samenlevingen van deze soort, waar
directe belastingen uitzondering en indirecte regel zijn,
de Staat grootendeels 'even van de opbrengst der invoerrechten; en wanneer nu de invoer gebreideld werd, hoe
moest dan de Overheid aan haar geldmiddelen komen?
Weliswaar stood hier wederom het leenen van nieuw
geld als uitweg ter beschikking, doch hiermede werden achteraf de verplichtingen jegens het buitenland
nog maar weer vergroot, de blijvende evengoed als de
loopende uit den schuldendienst. Men moet reeds als
mensch zeer vast in zijn schoenen staan om onder dergelijke omstandigheden niet te bezwijken voor de verleiding om dan maar den weg van den geringsten weerstand te volgen, dat wil zeggen enkel zijn bakker en
slager alsmede, tram en postzegels te betalen, omdat
men daar alleen met contant geld terecht kan, doch
dan zijn crediteuren van langeren adem in 's hemelsnaam nog maar wat te laten wachten. Hoeveel gemakkeliiker zal dan zulk een anoniem samenstel als een
Overheid besluiten om eerst maar eens het allernoodigste te bekostigen en pas daarna aan den schuldendienst te gaan denken!
Zulks is in vele gevallen dan ook de loop der dingen
geweest. Verscheidene republieken en onderdeelen
daarvan hebben zich tijdens de crisisjaren met een
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zekere luchthartigheid, die door hun crediteuren niet
altijd als een zonnige karaktertrek werd gewaardeerd,
voorloopig over hun verplichtingen heengezet. Dat
onder deze wanbetalers ook Brazilie behoorde, heeft
men dezen grootste aller Zuid-Amerikaansche staten
wel eens bitter verweten.
Dit was nog tot daaraantoe, zoolang tenminste ter verontschuldiging mocht worden aangevoerd dat men zich
door de ongunst der Wen tot zulk een teleurstellende
houding genoodzaakt zag; ernsfiger werd het verzuim
intusschen, zoodra een wending in 's werelds verhoudingen aan deze zelfde staten aanzienlijke buitenlandsche saldi in den schoot wierp, zoodat zij thans de gelegenheid kregen om den achterstand in te halen en de
slechte beurt van zoo even weer goed te maken. Dat
van deze mogelijkheid ook ditmaal weinig gebruik gemaakt is, doch dat enkele schuldenaren de gelegenheid
hebben aangegrepen om zich tegen afbraakprijzen van
hun verplichtingen of te maken, heeft dan ook een zeer
pijnlijken indruk gewekt. De credietwaardigheid van
sommige Zuid-Amerikaansche openbare lichamen is
door deze handelwijze in een ongunstig daglicht komen
te staan. Indien het binnenkort weer eens noodig mocht
zijn, een beroep op de internationale kapitaalsmarkt te
doen, zal de lust om aan clienten van zulk een geestesgesteldheid opnieuw zijn geld toe te vertrouwen er
niet grooter op zijn geworden. En dan zal menige
Zuid-Amerikaansche staat misschien geen andere keus
vinden dan of op zeer zware voorwaarden te leenen, of
wel terecht te komen bij een schuldeischer die achter
zijn geld tevens staatkundige bedoelingen inbrengt.
De economische noodzakelijkheid om steeds voor een
groot uitvoersaldo te blijven zorgen, doch tevens de
wenschelijkheid van importen in het oog te houden, —
deze beide vereischten oefenen doorloopend hun invloed
uit op de staatshuishoudkundige orienteering der meeste
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Zuid-Amerikaansche republieken. Soms stuwen zij in
een zelf de richting, soms ook doorkruisen zij elkaar,
zooals wij aan eenige constellaties zullen. zien.
Vernieuwing, aanvulling en uitbreiding van de productiemiddelen is onmisbaar, wil de eigen export in
staat blijven, op de wereldmarkt te concurreeren. Daarom moeten de goederen die tot dit doel bijdragen, voorrang genieten wanneer de deviezenpositie eens niet
mocht toestaan, onbeperkt te importeeren. Om slechts
enkele voorbeelden te noemen: rails, locomotieven en
ander spoorwegmateriaal ; auto's, benzine en verdere
motorolieproducten ; landbouwwerktuigen, fokvee,
zaai- en pootgoed, havenuitrusting, mijnbouwinstallaties, fabrieken, voor het verwerken van agrarische
grondstoffen in den ruimsten zin. flier gaat het eigen
economische belang samen met dat van het leveranciersland dat dikwijls tegelijk afnemer der nationale
voortbrengselen is — en bovendien met het belang van
den fiscus, die aan dezen invoer de rechten verdient.
De situatie wordt bovendien vereenvoudigd doordat
goederen van dezen card gemeenlijk niet in het eigen
land voortgebracht kunnen worden.
Reeds geheel anders komt het te staan wanneer dit laaiste wel het geval is, of wanneer de Staat door bescher
mende rechten of met andere middelen de nationale
industrie meent te moeten bevorderen teneinde beter
den invoer te kunnen breidelen. her zien wij in de
eerste plaats den Staat zelf belangrijke fiscale inkomsten derven, een verlies dat niet altijd op andere wijze
kan worden opgevangen. Maar bovendien wordt aldus
aan een zekere categorie van leveranciers het brood
uit den mond gestooten ; en nu blijken dit menigmaal
dezelfden te zijn, op wie men aangewezen is voor den
afzet der landsproducten. Zoo kan bijvoorbeeld Engeland niet op ongewijzigden voet doorgaan met het koopen van Argentiinsch vleesch en graan, wanneer een
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kunstmatig opgedreven Argentijnsche industrie den
invoer van Engelsche textielgoederen en metaalwaren
doet verdrogen. Dit is wel een zeer eenvoudig en duideli* geval van bilateralen samenhang; ten opzichte
van andere landen en artikelen is de toestand soms ingewikkelder, doch in principe blijft deze waarheid
altijd aanwezig: dat men onverstandig doet door terwille van het droombeeld eener nationale industrie zijn
eigen klanten te gaan ruineeren.
Er bestaat in sommige Zuid-Amerikaansche staters
tegenover de allicht populaire strooming om voortaan
zooveel mogelijk zelf te gaan fabriceeren, ook een op
positie die in dit opzicht tot bezonnenheid aanmaant.
Wij moeten niet met kunstmatige middelen een nationale industrie willen opkweeken — aldus redeneert
deze — want ten eerste ontnemen wij daarmee aan onze
beste klanten hun koopkracht, en ten tweede zullen deze
dat wil zooveel zeggen als duurdere en
nationale
fabrikaten onze productiekosten doen stijslechtere
gen, zoodat ons concurreerend vermogen op de wereldmarkt gevaar loopt. Laat ons dus niet afwijken van datgene wat voorloopig onze natuurlijke taak mag heeten:
ruwe grondstoffen voort te brengen, in groote hoeveelheden en desnoods op extensieve wijze, mits tegen lagen
prijs en vlot verkoopbaar. Onze behoefien aan fabrikaten kunnen wij dan dekken bij die leveranciers, die
ook hunnerzijds de beste waar leveren tegen den geringsten priis; en daarbij koopen wij uiteraard in de
eerste plaats van degenen die onze beste klanten
Geluiden als deze plachten door alle tijden peen vernomen te worden in sommige centra van Zuid-Amerikaansch bedrigsleven, waar zakelijk inzicht zich minder dan op andere brandpunten beinvloed ziet door
politieke overwegingen of chauvinistische neigingen.
Aldus dachten bijvoorbeeld verscheidene koffieplan.:
ters in Sao Paulo er over, en eveneens in Uruguay heeft
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steeds een richting eenig gezag genoten, die iedere poging tot industrialiseering des lands ontried.
In een later hoofdstuk zullen wij echter zien dat de
loop van 's werelds zaken ook aan deze verstandige
redeneering evenals aan zooveel andere — in menig
opzicht den wind uit de zeilen heeft genomen.
20. Onze rol als afnemer en tusschenpersoon.

Als dichtbevolkt land van hoogontwikkeld levenspeil
is Nederland steeds een belangrijk afzetgebied geweest
voor alles wat de overige wereld aan goede voortbrengselen aan te bieden had. Zoowel kwalitatief als kwantitatief placht ons land vanouds als een kooper van beteekenis op te treden.
Daarenboven heeft onze ligging aan de monding van
eenige groote rivieren, juist tusschen een aantal der
gewichtigste landen van Europa in, tal van Nederlandsche steden gemaakt tot punten waar goederen werden
overgeladen of opgeslagen om naar verderop verhandeld te werden. Uiteraard kwam als achterland voor
dergelijke operaties vooral de Rijnstreek in aanmerking alsmede de landen rondom de Oostzee, waarmee
onze havens reeds in de Middeleeuwen een levendigen
handel onderhielden, met Amsterdam aan het hoof d.
Aldus werden wij de vrachtvaarders van Europa, en
tevens tusschenhandelaren in verscheidene artikelen
van wereldbeteekenis.
Ook in de dagen der Oost- en West-Indische Compagnieen was deze toestand aldus. De goederen uit Indie
en Amerika, welke men in Europa voorheen placht te
ontvangen via centrale distributiepunten zooals achtereenvolgens Venetic, Lissabon en Sevilla, met Brugge en
Antwerpen als voornaamste bruggehoofden voor de
voorziening van de Noordelijke landen al deze over171

zeesche producten werden sinds 1600 grootendeels
aangevoerd via de havens van de Republiek, en van
daaruit verspreid over het achterland. Amsterdam werd
then- de belangrijkste van 's werelds koopsteden.
Na de Napoleontische oorlogen keerde slechts een gedeelte van dezen handel naar onze havens terug. Als
groote handelsmogendheid waren wij geknakt en thans
op een nieuw begin aangewezen. Enkel de bekendheid
met de koloniale producten en de aanvoeren uit Indie
stelden ons in staat om, zij het ook niet meer op zulk
een nagenoeg monopolistischen voet als voorheen, onze
diensten als distributeurs te blijven aanbieden. De
stoomvaart op den Rijn kwam daarbij goede diensten
bewijzen, nog meer dan de opkomst van het spoorwegnet; want met dit laatste waren eveneens onze voornaamste mededingers gebaat, terwiil het sleepverkeer
op Europa's gewichtigsten waterweg in de eerste plaats
aan Rotterdam ten goede kwam.
Langen tijd werd de krachtontplooiing van die haven
belemmerd door de onvoldoendheid van den toegang
tot zee. Zoodra dit moeilijke vraagstuk op doortastende wijze was opgelost door he graven van een nieuwe
en geheel open Rijnmonding, kon Rotterdam zich met
vol entrain gaan toeleggen op de grootsche taak om
invalspoort te worden voor een groot gedeelte van het
Europeesche vasteland.
Eveneens Amsterdam kreeg ingevolge de doorgravin g
van Holland op zijn Smalst een modernen uitweg naar
zee. Sindsdien kon ook hier, naast den eigen handel ter
voorziening van de plaatselijke en binnenlandsche behoeften, de doorvoer naar elders een nieuwe vlucht nemen. Een kanaalverbinding met den Rijn stelde ook
Amsterdam in staat, aan de bediening van het Duitsche
achterland mee te doen. Van nog grooter beteekenis
werd hier evenwel de vaart op de Oostzee en de Mid.
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dellandsche Zee, met een zwerm van kleine vrachtschepen uitgeoefend bij wijze van moderne voortzetting
der aloude 5ont- en Straetvaart.
Deze dubbele functie onzer beide belangriikste zeehavens is van groote beteekenis geweest voor Nederland's verhouding tot Zuid-Amerika, inzonderheid tot
de A.B.C.-Staten. Want nog afgezien van een op zichzelf aanzienlijk en snel gegroeid aandeel in de aanvoeren voor eigen gebruik van grondstoffen uit die overzeesche gebieden van groot-productie, trad ons land op
,als bruggehoofd voor een soms nog veel omvangrijker
doorvoer daarvan naar het achterland en naar omliggende gebieden, van een uitgestrektheid die met de omtrekken van ons werelddeel samenvalt. Door-cognossementen uit havens van achter den Oceaan naar bestemmingen in het uiterste Noord-Oosten of Zuid-Oosten van
Europa zijn geen zeldzaamheid. Van een massa-artikel
als graan gaat een zeer groot percentage in vlotte vaart
door Rotterdam been. Een prijzig artikel als koffie
placht van Amsterdam uit verhandeld te worden tot
diep in den Orient toe.
Welk een gelegenheid tot het verdienen van arbeidsloon en handelswinst zulk een positie aan onze havensteden verschaft, springt terstond in het oog. Ook behoeft deze functie van tusschenpersoon volstrekt geen
overbodige, laat staan parasitaire extra-schakel te zijn;
immers, deze handel vangt een aanmerkelijk gedeelte
op van de soms zeer hevige fluctuaties in prijs en in
hoeveelheid van aanvoer, terwij1 bovendien de vakkennis der tusschenhandelaren voor den uiteindelijken
kooper van groote waarde is. Niet zoo maar toevallig is
Amsterdam bijvoorbeeld een wereldmarkt geworden
voor artikelen als koffie, tabak, specerijen of diamanten. Aan het prestige op dit gebied was een eeuwenlange ervaring voorafgegaan, en zoo is het, mutatis
mutandis, met tal van andere voortbrengselen eveneens
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gesteld.
Hier staat dan uiteraard tegenover, dat onze havens in
weer andere opzichten bij haar mededingers ten achter
gebleven ziin. Zoo heeft Rotterdam herhaaldelijk getracht, daar ter stede een belangrijken handel in overzeesche huiden tot ontwikkeling te brengen. In dit artikel had Antwerpen nu eenmaal de reputatie en den
loop, vooral rinds de Liebigfabrieken de uit haar bedrijven afkomstige huiden aldaar lieten veilen. Te Antwerpen kwamen dan ook de Nederlandsche looiers hun
behoeften dekken.
Tijdens den eersten wereldoorlog, toen Antwerpen door
de Duitschers bezet was en van den wereldhandel afgesneden raakte, verplaatste deze huidenimport zich
naar Rotterdam, alwaar vele Antwerpsche importeurs
en makelaars in dit product zich vestigden. Aldus was
het ook gegaan toen in 1585 de Spanjaarden onder Parma zich van de Scheldestad hadden meester gemaakt;
aan dien toevloed van ervaren en goed gerelationeerde
reeders en kooplieden uit het verloren gegane Antwerpen hadden onze Noordnederlandsche handelssteden
toen opeens een opmerkelijke uitbreiding hunner zaken te danken. Op geheel overeenkomstige wijze zag
men in 1917 te Rotterdam een Huiden- en Lederbeurs
ontstaan, alsmede in Amsterdam een Huidenclub, op
hoop van blijvende zaken.
Doch na den eersten wereldoorlog ziin de Antwerpsche
huidenmenschen weer naar hun vroegere siandplaats
teruggekeerd, met het gevolg dat de oorspronkelijke
toestand zich herstelde, en Rotterdam er wederom naast
greep.
Aangezien er in dit geval geen enkele natuurlijke reden
aanwezig scheen, waarom wel Antwerpen en niet Rotterdam zulk een belangrijk aandeel in den aanvoer
van huiden tot zich zou trekken, is er omstreeks 1930
onder leiding van de Rotterdamsche Kamer van Koop174

handel een commissie gevormd van lederfabrikanten,
huidenhandelaren, seeders en expediteurs, met de taak
om den rechtstreekschen aanvoer van huiden te Rotterdam te bevorderen. Als middelen tot dit doel werden
ook de voor dit artikel ter plaatse aanwezige faciliteiten nader bekeken, zooals de outillage van de haven
voor het ontvangen en bewerken van de huiden, alsmede de tarieven voor de behandeling te Rotterdam en
in doorvoer, enzoovoort. Sindsdien toonde inderdaad de
afscheep van overzeersche huiden een toenemende
neiging om zich ook van Rotterdam te bedienen. Het
eerst slaagde dit uiteraard voorzoover het Nederlandsche importeurs en lederfabrikanten betrof, die thans
in stijgende mate hun behoeften dekken via Rotterdam in plaats van via Antwerpen ; doch ook van het
achterland mag na herstel van normale toestanden een
groeiende belangstelling voor Rotterdam als huidencentrum verwacht worden.
Een soortgelijk voorbeeld geeft onder andere een artikel als bananen te zien. Reeds werd Rotterdam op
groote schaal gebezigd voor den in- en doorvoer van
Fyffes- en Banjac-bananen, voornamelijk afkomstig uit
Colombia en Jamaica, toen ook de Bananen Import
Maatschappij te Amsterdam zich op dit artikel ging
toeleggen, en wel met Santos als afscheephaven. Slechts
een gering gedeelte van deze Braziliaansche aanvoeren
werd echter binnen eigen land geconsumeerd, want de
Nederlandsche markt, waar zoovele bananen van allerlei herkomst tesamenstroomden, was gewoonlijk te zeer
overvoerd om aantrekkelijke prijzen te kunnen aanbieden. En zoo richtte ook van dezen import het meerendeel zich op het Europeesche achterland, tot in Zwitserland en Tsjechoslowakije toe. Bij een artikel van
zulk een lichtbederfelijken aard komt het natuurlijk in
hooge mate aan op vakkennis en niet all een op snelle,
doch tevens zeer zorgvuldige behandeling der lading,
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die bijvoorbeeld des zomers koelwagens vereischt, doch
's winters gestookte wagons. In het verrichten van dusdanige diensten ligt een natuurlijke grondslag, waarop
onze havens en onze handel zich kunnen baseeren om
een aandeel tot zich te trekken in het manipuleeren
van overzeesche producten, waaronder de voortbrengselen der A.B.C.-Staten een steeds groeiend percentage
vormen.
Sommige massagoederen, inzonderheid het Argentijnsche graan, plegen te worden verscheept met een vooralsnog onbepaalde bestemming. Deze wordt veelal pas
definitief gekozen wanneer het schip soms reeds de
Europeesche wateren binnenvaart. Nu leert de ondervinding dat een aanzienlijk gedeelte van deze optioneele lading onderweg naar Nederlandsche havens gedirigeerd wordt, zoodat ons land in de uitvoerstatistiek
van Argentinie uiteindelijk een nog gewichtiger plaats
inneemt dan uit de voorloopige cijfers reeds blijkt.
In den aanvang van dit hoofdstuk merkten wij op
dat Nederland, nog afgezien van zijn functie als doorvoerland, ook zelf een goede afnemer is van de meeste
producten der A.B.C.-landen. Met uitzondering slechts
van het gekoelde en bevroren vleesch, hetwelk hier te
lande steeds een merkwaardige, tegenkanting heeft
ondervonden — en dat nog wel in de laagste kringen
der bevolking, waar men zich in zijn onwetendheid
jegens dit geimporteerde vleesch griezelig toont, zulks
terwijl in het verwende Engeland zelfs de hoogere klassen er geen bezwaar tegen maken. Met deze eene
uitzondering van schier bijgeloovigen aard neemt ons
land voor eigen gebruik een belangrijk aandeel in haast
alle voortbrengselen van Zuid-Amerika op.
Doch ook van dezen consumptie-invoer is een aanmerkelijk gedeelte bestemd om weer te worden uitgevoerd,
zij het ook in een geheel andere en bijkans onherken176

baar gew-orden gedaante.
Zulk een metamorphose ligt onmiddellijk voor de hand
in he geval van he lijnzaad, hetwelk pier te lande -grootendeels aan de Zaan — tot olie wordt verwerkt,
waarna het overblijvende gedeelte de grondstof vormt
voor lijnkoeken als veevoeder. Eveneens echter ontvangt ons land een rechtstreekschen import van zulke
koeken. Want onverzadelijk is Nederlands behoefte aan
voeder voor ons melkvee en voor onze varkens en kippen. Geweldige hoeveelheden mais en rogge en andere
voedergranen, die uit de Plata in onze havens binnenstroomen, verlaten straks ons land weer in den worm
van boter, kaas, gecondenseerde melk, eieren., bacon
etcetera. Zelfs wat wij aan tarwe importeeren • moet
grootendeels dienen om de minder voor brood geschikte
binnenlandsche soorten te vervangen, waardoor deze
op hun beurt vrijkomen voor verwerking tot veevoeder.
Voor een belangwekkend gedeelte heeft deze fabricage
zich geconcentreerd in coopera.tieve fabrieken, waarvan de installaties te Rotterdam van het Centraal Bureau uit het Kon. Ned. Landbouwcomite wel de belangriikste zijn. Andere vindt men te Veghel, Meppel, Almelo enzoovoort. Industrieen van dezen aard verwerken
verbazingwekkende hoeveelheden importen uit ZuidAmerika ; en deze ketting van verwerkende bedrijven
met hun voortzetting in weide en stal draagt er in hooge
mate toe bij om Nederland tot een der gewichtigste afnem.ers van de A.B.C.-Staten te makers. In dit opzicht
kan ons land gelden als een tusschenfabriek, waar de
ruwe grondstoffen veredeld worden om op hun beurt te
worden uitgevoerd.
Uiteraard hangt het van onze eigen afzetmogeliikhedev
voor dergeliike eindproducten af, in welken omvang
Nederland als kooper van voedergraan en dergelijke
kan optreden. Om het eens heel eenvoudig te stellen : ingeval Argentinie er op een keer in slagen zou om onze
177

boter, kaas en eieren van hun voornaamste afzetgebieden te verdringen, dan zou hiermede tevens een eind
gemaakt worden aan den uitvoer van veevoeder uit
Argentinie naar Nederland.
In vele gevallen wordt het voor de leverancierslanden
dus een vraagstuk van wat men als het voordeeligste
beschouwt. Belangenconflicten van dezen aard nemen
uiteraard toe naarmate de producenten van ruwe grondstoffen zich ook zelf op veredelingsbedrijven gaan toeleggen. Het wordt dan veelal een kwestie van wie het
beste en goedkoopste kan werken, of wel door de handels- en douanepolitiek van zijn regeering kunstmatig
in zulk een toestand wordt gebracht, hetgeen echter op
den, duur maar zelden goed blijft gaan, want dit prikkelt de gedupeerden tot verzet, terwi.j1 de binnenlandsche producent een verslappenden invloed ondergaat.
Daarbij zal menigmaal een wedloop aan den dag treden tusschen de meerendeels extensieve voortbrengingswijze der Nieuwe Wereid en de intensieve
arbeidsmethode der Oude, welke laatste zich dan in den
regel tot steeds meer verfijnde prestaties ziet aangedreven, als tegenwicht tegenover de handicap die haar
is opgelegd wegens de noodzaak van dubbel zeevervoer: eenmaal van de grondstof4en en vervolgens
nog eens van de fabrikken. Aldus kan onder andere
worden gadegeslagen in het geval van Zwitseriand,
Zweden en onszelf.
Zoodoende zien wij itaast het streven naar een
overgang op arbeidsintensieve kwaliteitsindustrie eveneens in toenemende mate de noodzaak zich
afteekenen van economisch transport, in beide richtingen. Ook voor zoover dit het zeevervoer betreft, met de
bijbehoorende havenfaciliteiten en mogelokheden van
goedkoop en doeltreffend na-, respectievelijk voorvervoer, hebben de Nederlandsche scheepvaart en de Nederlandsche havens dus een zees belangrijke taak te
178

vervullen, welker uitvloeisels te voelen zijn tot diep in
het binnenland der A.B.C.-Staten.

21.

Holanda is een goede klant.

He behoort niet tot de taak van dit boek om in statistische tabellen de volledige cijfers te geven van den
handel tusschen Nederland en de A.B.C.-Staten. En dat
is maar goed ook, want op welke jaren zouden wij ons
in zulk een geval moeten beroepen? Immers, de pas
achter ons liggende oorlogstijd geeft in dit opzicht geen
materiaal, doordat then ieder verkeer met den overkant
heeft stilgestaan. Ook vermogen de eerste maanden van
hervatting der handelsrelaties ons in dit opzicht nog
niet veel te zeggen, aangezien deze transacties uiteraard een tijdlang zeer sterk den invloed blijven vertoonen van allerlei Overheidsmaatregelen tot voorloopige regeling in ieder opzicht, welke onvermijdelijk waren na een tijdperk van algemeene ontwrichting en ver.arming, zoodat in de eerste tijden de handelsbeweging
zich niet vrij kan ontplooien.
Ook de Iaatste jaren van vOor den iongsten werPlcloor.
log deden al geen normaal beeld meer zien. Over de geheele wereld was immers reeds sinds het einde der
twintiger jaren een economische crisis ingetreden, die
aan Europeesche zijde nauw samenliing met den 1 staatkundigen toestand en — laat ons het kind maar bij zijn
naam noemen — met de fouten die er na den eersten
wereldoorlog begaan waren, in economisch zoowel als
in politiek opzicht.
Als gevolg van een en ander was in het oude werelddeel de koopkracht aanmerkelijk verminderd. Een der
belangrijkste afnemers, die zich voorheen zoo gaarne
op zijn „Konsumfreudigkeit" beroepen had, richtte zich
sindsdien hoe langer hoe meer op zelfvoorziening net
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tal van goederen welke men voorheen grif van overzee
had laten komen. En ook voor zoover deze niet in eigen
land konden worden voortgebracht, besnoeide men in
Duitschland de importers tot op het alleruiterste, teneinde 's lands schaarsche betalingsnaiddelen zooveel
mogelijk te ontzien. Daartegenover werd met alle denkbare middelen waaronder verscheidene zeer weinig
fraaie gestreefd naar het vergrooten van den eigen
uitvoer naar overzee, opdat men zooveel mogelijk - deviezen, dus vorderingen op het buitenland, in handen
zou krijgen. Zoo zal men zich herinneren hoe Duitschland een tijdlang getracht heeft, zijn 'overzeesche le -veranciers in plaats van met geld te betalen met een soort
van bonnetles, waarmee zij uitsluitend Duitsche fabrikaten konden koopen.
Al dergelijke kunstgrepen oefenden een verlammenden
invloed uit op den geheelen wereldhandel. Over de geheele linie Ontstond kwijning, en ook Zuid-Amerika, van
vele expOrtmogeliikheden beroofd en itan den anderen
kant veelal met gedwongen aankoopen volgestopt, zag
zich buiten staat om op de ruime schaal van voorheen als
kooper op te treden. Daar kwamen nog binnenlandsche
beroeringen bij, die natuurlijk eveneens tijdelijke storingen na zich sleepten.
De statistieken uit die laatste jaren laten dus ook al
ge-en duidelijk beeld zien van wat wij als .een min of
meer normalen toestand zouden kunnen beschouwen.
Onmiddellijk aan die crisis jaren vooraf ging een tijdperk, kort maar hevig, van koortsachtige bedrijvigheid
in het uitwisselen van producten, voornamelijk als gevolg van de uitputting der voorraden die tijdens den
eersten wereldoorlog glom was ingetreden. Toen ging
het opeens in een tempo van schromelijke overschatting der koopkracht; dit kon dan ook niet lang- worden volgehouden, en hierop volgde verzadiging, alsmede de crisis waarop wij zoo even doelden.
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De jaren tijdens den eersten oorlog bieden al evenmin
cijfers waar men houvast aan heeft. En in de periode
die daaraan voorafging leed de wereld ter weerszijden
van den Oceaan ook al aan crisisverschijnselen, waardoor zoowel de prijzen als de verhandelde hoeveelheden zich in de richting van het abnormale zagen gestuwd.
Alles bijeen overzien wit pier reeds een tiidperk van
meer dan dertig jaar, waarin wisselvalligheid den boventoon heeft gevoerd. Men zal zich dus verwonderd
afvragen, of er in die verhoudingen dan eigenlijk nooit
constantie of evenwicht heeft bestaan. Inderdaad kan
hierop geantwoord worden dat de handelsbetrekkingen tusschen Zuid-Amerika en de overige wereld --Nederland niet uitgezonderd bijna doorloopend aan
tal van storende invloeden onderhevig zijn geweest,
dusdanig dat deze relaties eigenlijk aan elkaar hingen
van toevalligheden, evengoed als de veelbewogen reis
over het ganzenbord.
Een uitvoerige statistiek hierover, toegelicht met verwiizing naar de oorzaken die hiervoor telkenmale verantwoordelijk waren, zou ongetwijfeld hoogst leerzaam
zijn. Doch moge in zulk een onderwerp wellicht zeer
nuttig studiemateriaal zitten voor, laat ons zeggen, een
economische dissertatie — in het kader van ons boek
past een dergelijke analyse niet.
Wie de cijfers tot kort voor het uitbreken van den tweeden wereldoorlog wenscht te raadplegen, zal veel wetenswaardigs vinden in de jaarverslagen van het Nederlandsch Zuid-Amerikaansch Instituut te 's Gravenhage en in de jaarverslagen van de Hollandsche Bank.
Unie. Voor zoover Argentinie, het econumisch verreweg belangrijkste der drie landen betreft, kan men veel
cijfermateriaal putten uit de jaarverslagen der Nederlandsche Kamer van Koophandel te Buenos Aires, alsmede nit het in 1936 aldaar verschenen. boek „Argenti181

nie" van Chr. van Balen Jr. Voorts zij verwezen naar

de jaarcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en van de Rotterdamsche en Amsterdamsche havens, terwiji in sommige gevallen eveneens de vereenigingen voor den handel in bepaalde goederen over bela.ngwekkende gegevens beschikken.
Zeer duidelijk komen deze schommelingen tot uiting,
wanneer wij de ciifers voor den graanuitvoer uit Argentinie naar Nederland bekijken.
In het topjaar 1929 exporteerde Argentinie in totaal
6.600.000 ton tarwe, en daarvan nam Nederland ruim
1.100.000 ton, dus niet minder dan een zesde deel. Hiervan verwerkte Rotterdam ruim 700.000 ton, waarvan
een aanzienlijk gedeelte terstond in doorvoer naar het
achterland ging.
Daarna trad als gevolg van de wereldcrisis en de geringere koopkracht van Duitschland een daling in, die
in de allerbeste der latere jaren slechts omstreeks de
helft van deze cijfers overliet. En in 1938, het laatste
vredesjaar, bedroeg de geheele Argentijnsche tarweuitvoer naar Nederland nog maar 166.000 ton, waarvan
Rotterdam 116.000 ton te verwerken kreeg. Men behoeft dus niet te vragen welk een verarming in dit opzicht aan beide zijden van den Oceaan uit te smeren
via in Rosario en de Pampa evengoed als te Rotterdam en achterland.
Niet heelemaal zoo scherp, hoewel altijd nog zeer gevoelig, was de daling in de mais, vermoedelijk omdat
deze graansoort niet zoo licht voor eigen teelt in aanmerking kwam als tarwe. In de beste jaren verscheepte
Argentinie wel bijna tien millioen ton mais ; wanneer
men een gemiddelde scheepslading stelt op 5000 ton,
dan wil dit dus zeggen dat er 2000 vrachtschepen noodig waren om deze hoeveelheid over te brengen, of
vijf en een half schip per dag, alleen al voor mais.
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Van dezen stortvloed heeft Nederland in de beste jaren
meer dan anderhalf millioen ton ontvangen, dus ook
weer ongeveer een zesde deel. Rotterdam verwerkte
hiervan in het topjaar 1300.000 ton.
Onder de Zuid-Amerikaansche exportartikelen van
dierlijken aard neemt ons land voornamelijk huiden,
wol en vet op. Aan huiden, gezouten zoowel als droge.
plegen wij hoeveelheden te ontvangen die schommelen
tusschen 15.000 en 20.000 ton, waarvan het meerendeel
naar Rotterdam gaat; een gedeelte van het voor Nederland bestemde quantum komt nog steeds te Antwerpen binnen.
Ook het artikel wol wordt slechts voor een gedeelte
rechtstreeks in onze havens aangevoerd. Veel komt via,
Antwerpen of Liverpool, en bovendien hebben uiteraard ook de andere groote wollanden een belangrijk
aandeel in deze aanvoeren, zooals Australia, NieuwZeeland en Zuid-Afrika. Uit Zuid-Amerika waarbij
wij in de eerste plaats moeten denken aan Argentinie
en Uruguay — komt normalerwijze langs rechtstreekschen weg een hoeveelheid van 3 a 5000 ton per jaar in
Nederland binnen, ongeveer gelijkelijk verdeeld over
onze beide groote havens.
Onder de uitvoerartikelen van Brazilie naar ons land
placht tot dusverre nog steeds de koffie op den voorgrond te staan. Er zijn jaren geweest, waarin op een
totaal wereldverbruik van omstreeks 25 millioen balen
en een Europeesche consumptie van 11 millioen niet
minder dan twee millioen balen a 60 kilo in Nederland
ontvangen werden, waarvan ongeveer een vierde deel
in het land geconsumeerd werd, en de rest weder uitgevoerd. Beurtelings hebben Rotterdam en Amsterdam
hiervan het leeuwenaandeel tot zich getrokken, totdat
na den eersten wereldoorlog tusschen deze beide groote
markten zoo ongeveer een toestand van evenwicht toi
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stand gekomen is. Tesamen verwerkten zij gemiddeld
ongeveer een millioen balen per jaar. Alleen is tegen
he naderen van den jongsten wereldoorlog de koopkracht van Duitschland dusdanig gedaald dat er van
doorvoerhandel haast geen sprake meer was. Sindsdien
deden beide havens tezamen nog slechts een 1.oeveelheid van 5 a 600.000 balen, d.w.z. voor binnenlandsche
behoefte plus wat er in een verspreid achterland nog
to plaatsen viel.
De overgroote meerderheid hiervan is afkomstig uit
Santos, want de harde Rio-koffie is in den loop der
tijden hoe langer hoe meer op den achtergrond geraak.t;
kleinere productiestreken, zooals de staten Espiritu
Santo, Bahia en Pernambuco leveren slechts onbeduidende hoeveelheden op.
Voorts koopen wij van Brazilie de tabak uit Bahia,
deels voor eigen gebruik, deels voor doorvoer. Over
het laatste vredesjaar kwam er 4000 ton ons land binnen, voor een waarde van f 2.000.000. Hierbij mogen
wij tevens wel even vermelden een ton of duizend
Paraguaysche tabak, die via Buenos Aires reisde ; dit
is echter een veel minder prestigieuze soort dan de
Braziliaansche, en daarom ook van geringere waarde.
Cacao levert Brazilie ons ongeveer 900 ton per jaar,
wat ruim het dubbele is van wat wij uit elk der andere
Amerikaansche afscheeplanden ontvangen, zooals
Ecuador, Venezuela of diverse West-Indische eilanden,
en verscheidene malen meer dan het beetle dat nog
uit Indio komt; dock vergeleken met de 7300 on die
Afrika ons in 1938 leverde, valt het Braziliaansche
aandeel nog heel bescheiden uit.
Fruit, voornamelijk sinaasappelen en bananen, beyond
zich in voile opkomst toen de oorlog uitbrak. Ook nam
de uitvoer van Braziliaansche katoen naar Nederland
toe; in het laatste vredesjaar kochten wij er voor meer
dan f 2.500.000, en dit mocht nog pas als een begin
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gelden. Mais was een betrekkelijk nieuw artikel in
den uitvoer van Brazilie naar ons land, eveneens met
goede kansen op uitbreiding, tenminste wanneer de
Braziliaansche afschepers iets weten te vinden op het
euvel van de vele andere zaadies die daar veelal in
verdwaald zijn geraakt, hetgeen sours hinderlijk is bij
het bereiden van veevoeder.
Tot een grooten aan- of doorvoer van ijzer- en mangaanerts — een veelbelovend massa-artikel voor de naaste
toekomst — was het ten opzichte van Nederland nog
niet gekomen, toen de tweede wereldoorlog uitbrak.
De uitvoer van Chili naar ons land bestond hoofdzakelijk uit salpeter. Trouwens, vier vigde van den
geheelen Chileenschen export bestaat uit delfstoffen.
Aan salpeter placht Nederland in de beste jaren tusschen de beide wereldoorlogen wel eens zeer groote
hoeveelheden te koopen, sours bijna 200.000 ton per
jaar. Gaandeweg is deze hoeveelheid echter gedaald
tot omstreeks 80.000 ton. Aanvankelijk was Rotterdam
hiervoor de belangrijkste haven, dock met Delfzij1
steeds. daar naast voor de bediening van onze landbouwende Noorderprovincies. In vroegere jaren kon
men in dal stille Groningsche haventje, waar de kustvaart op Scandinavia, grootendeels met hout, hoof dzaak is, meermalen hooggetuigde zeilschepen zien
liggen, veelal Fransche driemasters, die met volle
ladingen uit de Chileensche salpeterhavens daarheen
waren gedirigeerd. Later is deze aanvoer grootendeels
ter hand genomen door de K.N.S.M., die behalve haar
eigen thuishaven Amsterdam tevens Delfziil en ook
wel Rotterdam is gaan verzorgen.
Voor het overige had onze import uit Chili niet heel
veel om het lijf. Voor een honderdduizemd gulden
koper en voor dertigduizend gulden wijn ziedaar de
voornaamste artikelen, waar dan nog wat peulvruchten
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en gerst als diversen bij behooren, doch alles in onbeduidende hoeveelheden. De Chileensche fruitexport
naar Nederland had nog geen omvang aangenomen, en,
gezien de wonderlijke gestie van de Chileensche staatsscheepvaart viel ook niet te voorspellen of daar ooit
iets van terecht zou komen. Mogelijkheden bestaan er
overigens genoeg; het is alleen noodig, deze in bruikbare banen te leiden.

22.

Hinkende handelsbalansen.

Van de meeste groote voortbrengselen der A.B.C.Staten — aldus zagen wij tevoren pleegt Nederland
een belangrijke afnemer te zijn. Vooral de granen van
Argentinie, de koffie van Brazilie, de salpeter van
Chili worden in aanzienlijke hoeveelheden door ons
gekocht, deels voor eigen gebruik, deels voor doorvoer
naar ons natuurlijke achterland.
Dientengevolge vond men ons` land in de uitvoerstatistieken der A.B.C.-Staten gewoonlijk op een bijzonder belangrijke plaats staan. Voor zoover Argentinie betreft, kwamen wij in vroegere jaren wel eens
als nummer twee voor, achter Engeland, doch nog voor
de Vereenigde Staten en Duitschland. Een aandeel van
10 °/o in Argentinie's totalen uitvoer kon langen tijd als
ongeveer normaal gelden. Hierin is pas een opschuiving
gekomen then Duitschland deels aan koopkracht inboette, waardoor ons aandeel in den aanvoer mede te
lijden kreeg, deels zooveel mogelijk buiten ons om ging
koopen, hetgeen uiteraard evenzeer onzen omzet deed
verminderen. Voorts kwamen de Vereenigde Staten als
afnemers krachtiger naar voren, terwiji eveneens
Belgie zich geducht weerde, deels voor eigen rekening,
deels in doorvoer.
Dientengevolge was in de laatste jaren bet volgende
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beeld ontstaan : aan het hoofd der Argentijnsche uitvoerstatistiek prijkten Engeland en de Vereenigde Staten,
gevolgd door een groepje van min of meer gelijkwaardige en altijd nog zeer belangrijke koopers, waaronder Duitschland, Belgie en Nederland.
Eveneens in Brazilie behoort ons land tot de goede klanten, zij het niet in dien omvang als aan de Plata. En
dat ook Chili ons als afnemer van beteekenis beschouwde, blijkt uit het feit dat men te Rotterdam
een centraal verkoopkantoor voor Chilisalpeter gevestigd had.
}liertegenover stonden echter Nederlandsche leveranties aan de A.B.C.-Staten van veel geringeren omvang.
.Tegenover de 10 O/o die wij van Argentinie's export
kochten, bedroeg ons aandeel in den Argentijnschen
import soms nog geen 3 °/o. En het zag er de laatste
jaren naar uit, of ook in dit opzicht de wisselvallige
loop van zaken telkenmale opnieuw in ons nadeel
moest uitdraaien. Soros hing dit van toevallige omstandigheden af, die ook wel eens in ons voordeel uitvielen, bijvoorbeeld -wanneer daar te lande de aardappeloogst mislukte en Nederland ineens groote bestellingen uit te voeren kreeg. Zoo kocht Argentinie in
1.937 bij ons voor 17 millioen pesos of zeg acht millioen
gulden aan aardappelen, dock in 1938 nog slechts voor
anderhalf millioen, dus vermoedelijk enkel pootgoed.
In dit verband is het misschien wel aardig om even to
vermelden, dat Argentinie bij voorkeur de Friesche
zgn. bintje-aardappel placht te importeeren, die inzonderheid geschikt heet te zijn voor het bereiden van.
patates 'frites. Deze soort — zoo heb ik mij laten vertellen moet ontstaan zijn op een Friesch dorp, `elks
schoolmeester de jeugd aan teeltproeven placht te
zetten, waarbij een schoolmeisje, Bintje genaamd, dit
type wilt te ontwikkelen.
Voor een ander deel zijn de dalingen in Nederlands
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uitvoer naar Argentinie toe te schrijven aan het taken ,
malewgvniportbehfdalu-s
gevolg van het opkomen der eigen industrie ; zoo raakte
ons land bijvoorbeeld een deel zijner leveranties van
kunstziiden garens kwiit, doordat Argentinie zich zelf
op de vervaardiging hiervan ging toeleggen.
De totale omvang van onzen export naar Argentinie
beweegt zich althans volgens de Argentijnsche
douanecijfers — in de orde van 10 tot 20 millioen gulden
per jaar; de Nederlandsche opgaven luiden gewoonlijk
iets hooger.
Met zulke getallen moet ons land in de Argentijnsche
invoerstatistiek gewoonlijk in de onderste lagen worden gezocht, menigmaal zelfs nog beneden leveranciers
als Zweden of Zwitserland. .
Ten aanzien van Brazilie zijn ooze verkoopen van nog
minder beteekenis, en wat wij aan Chili leveren moest
in de laatste jaren voor den oorlog gelijken tred houden
met wat wit van dat land kochten. Want- met Chili
hadden wij een clearingovereenkomst gesloten, hexgeen
daarop neerkwam, dat de handelsbalans tusschen dat
land en ons voortdurend in evenwicht moest blijven,
met het gevolg dat er van eenige verdere ontplooiing
niets terecht kwam. Nederland kon aan Chili de verleidelijkste aanbiedingen doen in fabrikaten die de
Chilenen stellig met genoegen van ons gekocht zouden
hebben. Doch met dit zelfgekozen plafond van omstreeks f 3.600.000 boven het hoofd konden zij slechts
tot ons zeggen : wij hebben geen betalingsmiddelen om
meer van u of te nemen; koopt .gij. bij ons meer salpeter, dan kunnen wij voor dat extra bedrag ook weer
iets meer bij u koopen.
In dit geval trof het echter heel ongelukkig voor
dat wi.j.in Nederland sinds eenige jaren ook zelf producenten van stikstof waren geworden, en nu ging het
niet goed aan dat wij de hoogovens te Velzen en de
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staatsmijnen in Limburg met hun productie lieten zitten,
enkel om aan Chili wat weer van ooze fabrikaten te
kunnen kwijtraken.
Zoo ziet men welk een ontevreden wezen de menscb
is en bliift: in de zeldzame gevallen waariu een handelsbalans eens in evenwicht blijkt te zijn, wordt er aan
beide kanten steen en been geklaagd. Allicht zou men
hieruit de conclusie kunnen trekken, dat zulk een
evenwicht een ongewenschte toestand is en dat een
handelsbalans hinkend behoort te
Dit nu was juist de situatie ten aanzien van Argentinie
en Brazilie. Ook hier echter bracht het gebrek aan
evenwicht juist weer ernstige zorgen mede.
Doch hoe ontstaat nu zulk een hinkende verhouding?
Voor zoover de verschepingen van daarginds betreft,
liggen de oorzaken gewoonlijk voor de hand.
Om te beginnen zien bijna alle Zuid-Amerikaansche
republieken zich verplicht, aanzienlijke uitvoeroverschotten te kweeken, omdat zij, zooals wij te voren
reeds zagen, immers met hun export niet alleen hun
eigen importen moeten betalen, doch tevens den
schuldendienst op hun • buitenlandsche leeningen en
andere kapitaalsbeleggingen. Er is dus op zichzelf niets
onnatuurlijks in gelegen, wanneer in de handelsrelaties
tusschen een Europeesch land en de A.B.C.-Staten het
saldo zich aan Zuid-Amerikaansche zijde bevindt.
Indien ten opzichte van Venezuela de cijfers een geheel
ander beeld vertoonen: veel invoer tegenover bijna
geen uitvoer, da.n is dit slechts gezichtsbedrog. Want de
werkelijke export van Venezuela zit in de ruwe aardolie, die door de Nederlandsch-Britsche en Amerikaansche petroleumondernemingen daar te lande wordt geboord en ter verwerking naar Curacao en Aruba wordt
overgebracht. Het evenwicht in de betalingsbalans
komt daar te lande tot stand doordat groote dollar189

bedragen uit Amerika daarheen worden getrokken, ter
betaling van de loonen en andere winningskosten in
het aardoliebedrijf.
In de normalerwijze aanwezige noodzaak om een aanzienlijk exportsaldo te verkrijgen, vinden de belangrijkste Zuid-Amerikaansche afscheeplanden bovendien
gewoonlijk steun bij de afnemers overzee, die in den
regel grif koopen zoolang de prijzen concurreerend
zijn. Het was waarlijk niet uit sympathie voor de
A.B.C.-Staten, dat bijvoorbeeld Nederland zooveel mais
uit de Plata betrok. Nog afgezien van onzen doorvoerhandel deden wij dit, omdat de intensieve prestaties
welke wij van onze koeien, varkens en kippen verlangen, een krachtige voeding vereischen, en ter voorziening in die behoefte zoeken wij ons uiteraard te
dekken daar waar zulke grondstoffen het goedkoopst
zijn. De wereldmarkt staat voor ons open, dus wij
kunnen ons broodkoren koopen te Chicago of Winnipeg of Odessa of Karachi of Buenos Aires, al naar
gelang van soort en prijs ; en wat mais betreft hebben
wij o.a. de keus tusschen Donau en La Plata, waarbij
— de jaargetijden en soorten daargelaten allicht de
voordeeligste wint. Om diezelfde redefien placht ons
land groote hoeveelheden Santoskoffie te importeeren
en te verhandelen, dus uit nuchter en zakelijk egoisme.
Zelfs behoefden onze leveranciers aan den overkant er
geen vriendelijke daad jegens hen in te zien, wanneer
Nederland afzag van heffingen op hun voornaamste
producten, zooals met name intake graan en koffie
langen tijd het geval is geweest. Wij deden dit omdaf
zulks onszelven convenieerde ; dat een ander daar
bovendien bast bij ondervond, was een bijkomstigheid,
waarvoor wij intusschen aan den overkant gaarne een
vriendelijk "gezicht ontmoetten,
Hierbij zullen we nu maar, met schaamte over vroegere
zonden, voorbijgaan aan dat afschuwelijke gangster190

trucje om voordeelen of te persen, hetwelk in het bargoensch der economische verwarring betiteld werd met
den veel fraaier klinkenden naam van „vechttarief":
dat wil zeggen, dat er op een bepaald artikel opzettelijk een invoerrecht gelegd werd, teneinde van het
daardoor getroffen afscheepland een extra voordeeltie
te kunnen bedingen ingeval zulk een belemmering
weer werd opgeheven; kortom een stelsel dat sneer op
chantage leek dan op handeispolitiek, en dat een jammerlijk getuigenis aflegde van de verwildering die in
werelds economische samenleving reeds was ingetreden.
Het goede recht om zich te voorzien bij den leverancier
die de beste waar tegen den laagsten prijs aanbiedt,
komt natuurlijk evengoed aan de overzeesche landen
toe. Zelfs zagen zij zich daarbij menigmaal in een nog
gunstiger positie geplaatst, omdat de importgoederen
welke zij noodig hadden, niet, zooals hun eigen massaexport, de prijsvorming van de wereldmarkt hadden
te volgen, clOch land voor land en artikel voor artikel
konden worden bekeken. Aan aanbod was waarlijk
geen gebrek : haast alle naties van Europa verdrongen
zich om in Zuid-Amerika hun fabrikaten te gaan aanbieden ; en eenmaal daar ter plaatse aangekomen,
troffen zij bovendien de Vereenigde Staten en Japan
als ernstige mededingers aan. In tal van opzichten
vormde de Zuid-Amerikaansche markt datgene wat men
in het Duitsch zoo teekenend „ein Tummelplatz"
noemt, dat wil zeggen een wild handgemeen om de
beste brokken in de wacht te sleepen. In dezen strijd
van alien tegen alien zagen wij enkele staten reeds hun
toevlucht nemen tot kunstgrepen van de minst kieskeurige soort, teneinde zich tot elken prijs in het bezit te stellen van de zoo vurig begeerde deviezen, of
om overzeesche grondstoffen in handen te krijgen tegen
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betaling in fabrikaten of in „Gutscheine" tot aankoop
daarvan bij den afnemer zelf.
De gevolgen van zulk een chaos grepen ver om zich
heen, want een afzetgebied waarvan de een zich met
zulke middelen wist te verzekeren, ging voor een ander
verloren, die op dezen omzet rekende in verban.d met
zijn 'eigen inkoopen daarvandaan; en zoo kwamen
weldra alle verhoudingen scheef te liggen. Het eerst
en misschien tevens het smartelijkst werd zulks gevoeld
door een aantal Centraal-Amerikaan.sche repu.bliekjes,
die zich weldra door Duitschland in ruil voor hun
producten volgestopt zagen met papier dat uitsluitend
inwisselbaar was tegen Duitsche fabrikaten. Aldus
werd iedere exporteur van.. 's lands voortbrengselen
noodgedwongen tot propagandist voor Duitsche goedereia gemaakt, terwiji de 'widen die hierin. toegestemd
hadden, zich van hun natuurlijken kooper en leverancier, de Vereenigde Staten, vervreemd zagen. Doch
eveneens in de grootere Zuid-Amerikaansche staten begon een gevoel van onbehagelijkheid over deze handelsmethodes door .te dringen. Men -kwam gaan' deweg tot
het inzicht, dat de •aangeprezen voordeelen van zulk
een • verhouding enkel aan ,de tegenpartij ten goede
kwamen, aangezien men zelf ging verkeeren in een gebondenheid die op den duur zeer hinderlijk werd. Want
naarmate bijvoorbeeld. Argentinie • zich voor den
aankoop van fabrikaten. in toenemenden omvang tot
Duitschland wendde, viel het- aan Engeland moeihiker om vleeschproducten van, de Plata te betrekken;
of wel het dreigde met een verhooging van het invoerrecht, hetgeen voor Argentinie steeds een schrikbeeld
is geweest. Kortom: in, vele opzicliten bleek het ongerief van een hinkende handelsbalans; doch even
bedenkelijk scheen het, een volkomen evenwicht te bereiken..
.
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Boven: Het sorteeren van wilde rubber. Links: Bahia-tabak groeit bijna in het wild.
Rechts: Brazieltabak to Cruz das Almas.

I3oven: In het Braziliaansche binnenland. Midden: Ossenspannen trekken door
alles heel. Onder: Overtocht to paard.

Op verschillende wiize is er gezocht naar tusschenwegen om zich uit deze impasse te bevrijden.
Als zeer eenvoudig middel — tenminste op het oog —
zagen wij reeds tusschen Nederland en Chili het clearingstelsel toegepast, waarbij de wederzijds verschuldigde betalingen volkomen tegen elkaar worden opgewogen. Doch hiermede wordt tevens de economische
aanraking verstard, en wij konden reeds opmerken hoe
in he geval van onze verhouding tot Chili onze sterk
ingekrompen behoefte aan geimporteerde salpeter de
grens aangaf voor onzen export daarheen, die laatstelijk
op dezen voet nog slechts f 3.600.000 bedroeg. Under
zulke omstandigheden wordt het zelfs wel eens de
moeite waard om te overwegen of men niet toch maar
wat meer zal afnemen en daarop verlies lijden, liever
dan zich van verderen afzet afgesneden te zien. Zulks
is o.a. geschied, toen Noorwegen „droog" werd en dus
van Portugal geen port en madeira meer kocht; doch
ten einde de waardevolle stokvischleveranties aan dat
land niet te verliezen, bleven de Noren toen toch maar
doorgaan met wijn koopen, alleen goten ze dien nu
onopgedronken in zee uit
aldus werd tenminste beweerd.
Hier zien wij reeds een tweede middel tot wederziidsche bevrediging om den hoek gluren: de compensatiezaken. Op dien voet slaagde Nederlandsch-Indic
er in, een vrij belangrijke hoeveelheid thee en andere
Indische producten rechtstreeks aan Chili te leveren,
tegen eigen aankoop van Chilisalpeter ten gebruike in
de Indische cultures. Doch hoe nu, wanneer dergelijke
behoeften over en weer eens niet geheel in evenwicht
zijn?
Op soortgelijke wijze liet Chili drie groote en snelvarende motorschepen voor fruitvervoer in Denemarken bouwen, en vliegtuigen in Italie, eveneens
tegen betaling met salpeter. MU is een geval bekend
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van compensatie in Brazilie: bananen tegen Duitsche
steenkolen, in beide richtingen met bemiddeling en
verscheping via Nederland. Langs rechtstreekschen
weg was deze compensatiehandel uiteraard nog veel
uitgebreider.
in Argentinie bediende men zich van weer een ander
stelsel om eenige correctie aan to brengen op het
hinken der handelsbalansen. Aldaar drong reeds spoedig het besef door, dat men zijn vaste klanten net ter
wille van tiidelijke voordeeltjes in den steek mocha
wilde men zijn beste afnemers niet verliezen. Aldus vond daar to lande de leus „koop bij uw klanten weerklank.
Twee middelen stonden hierbij ter beschikking. Bij
handelsverdrag konden bepaalde tegemoetkomingen
jegens den partner worden gedaan, en kon omgekeerd
voordeelige behandeling worden bedongen, een en
ander onder de clausule van meestbegunstiging. Doch
bovendien vond Argentinie een middeltje om zijn beste
klanten nog eens extra to bevoordeelen, namelijk door
hun voor de financiering hunner leveranties aan Argentinie deviezen ter beschikking to stellen tegen een
voordeeliger koers dan de officieele, die voor alle
anderen gold.
Zulk een accoord werd het eerst in 1933 gesloten met
Engeland en vervolgens met Belgie en Nederland.
waarna nog eenige andere landen volgden; hieronder
viel echter niet een land als Japan, dat wel veel wilde
verkoopen, doch zelf weinig kocht. En aldus werd er
ten voordeele van de goede afnemers een voorsprong
op de minder goede geschapen.
Deze begunstiging zou Belden voor het maximum van
de waarde waarvoor het betrokken land zelf Argentijnsche producten kocht, na aftrek slechts van een
klein percentage als aandeel in de eigen behoefte der
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regeering aan deviezen voor den schuldendienst. Doch
aangezien ten opzichte van de meeste dier landen de
handelsbalans teich sterk hinkend was, kwam het in
de practiik hierop neer, dat bijvoorbeeld Nederland
goedkoope deviezen kon betrekken voor zijn vollen
export naar Argentinie, met nog een ruime ongebruikte
mange voor verdere ontplooiing.
Zelfs waren onze onderhandelaars er in geslaagd om
den uitvoer van onze overzeesche gebiedsdeelen hierbij
inbegrepen te krijgen, zoodat ook Indict en Curacao
hiervan konden prof iteeren. Voor Nederlandsch-Indict
was dit van groote beteekenis, aangezien wij juist in
dien tijd met kracht bezig waren, een zoo mogelijk
rechtstreekschen uitvoer daarvandaan naar de Plata tot
stand te brengen. Aanvankelijk geschiedde dit in
sanienwerking met de Duitsche scheepvaart: de Koninklijke Paketvaart Maatschappij bracht de goederen
naar Durban in Zuid-Afrika, alwaar zij werden overgenomen door den Norddeutschen Lloyd voor vervoer
naar Buenos Aires. Er bleek in die taken toekomst te
zitten, zoodat de omvang snel opliep ; then de tweede
wereldoorlog uitbrak, nam de K.P.M. deze vaart geheel
in eigen handen, en zoo bracht zij thans aan de Oostkust van Zuid-Amerika via de Kaap of stand wat jaren
tevoren aan de Westkust via den Pacific nog was
mislukt: een rechtstreeksche verbinding met Nederlandsch-Indie onder Nederlandsche vlag.
Voor het gebiedsde- el Curacao lag het . voordeel van
onder deze deviezenregeling te vallen, in de leverantie
van aardolieproducten, die door de Shell-groep op
Curacao en door de Standard Oil op Aruba worden gefabriceerd; hiervan is Argentinie in weerwil van een
opkomende binnenlandsche productie steeds een belangrijke afnemer gebleven.
Ditzelfde voorrecht was aan Engeland niet toegestaan,
zoodat bij gelijkheid van artikelen Nederlandsch-Indict
195

zich op de A rgent4nsche markt bevoordeeld zag boven
Britsch-Indie. Het verschil placht omstreeks 20 0/o te
bedragen.
Soortgelijke verhoudingen en overwegingen zijn eveneens in den Nederlandsch-Braziliaanschen handel aan
den dag getreden. Daar te lande was ingevolge de crisis
in de koffie de geheele handels- en betalingsbalans ontredderd, en deze ontwrichting werd nog vergroot door
de verwoestingen van een compensatieverkeer mei
Duitschland. Bovendien trachtte Brazilie zich zooveel
mogelijk te bevrijden van bestaande handelsverdragen,
die geacht werden, aan de opkomst der nationale industrie in den weg te staan. Met Nederland werd reeds
vrij spoedig een regeling getroffen van meestbegunstiging op den voet van een pas-gesloten verdrag met
de Vereenigde Staten, en hieraan werd in 1937 yerbonden een regeling tot ontdooiing der bevroren Nederlandsche handelsvorderingen. Veel voordeel is bij dit
alles echter voor ons niet aan den dag gekomen en
Brazilie blijft een land waar zakendoen groote aan :
dachtveris.Hbjmagvenwli rkg
worden genomen, dat Brazilie zich wel in een zeer
netelige positie beyond.
Alles bijeengenomen is Nederlands verhouding tot de
beide gewichtigste A.B.C.-Staten hinkend gebleven, in
zulk een mate dat wij ons daar op den duur niet bij
kunnen neerleggen. En daar waar, zooals in het geval
van Chili, evenwicht is aangebracht, kan de toestand
ons evenmin. bevredigen.
23.

Het Nederlandsch—Zuid-Amerikaansch Instituut
en zijn helpers.

Het gevoel van onbevredigdheid over de al te groote
ongelijkheid in onze leveranties aan Zuid-Amerika en
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onze aankoopen daar to lande had reeds herhaaldelijk
de aandacht getrokken van officieele en particuliere
kringen, doch tot gezamenlijk overleg hoe men in deze
verhouding verbetering zou kunnen aanbrengen, was
het nog nimmer gekomen.
Schrijver dezes, die sinds het begin van den eersten
wereldoorlog in dienst van de Nederlandsche scheepvaart of als raadsman voor Nederlandsche handelsbelangen doorloopend met Zuid-Amerika in aanraking
was gebleven, vatte in 1930 het plan op om een aanvankelijke perscampagne, die voor nieuwe mogelijkheden in dat werelddeel de aandacht onzer land
genooten gevraagd had, to doen volgen door een poging
om op economisch gebied tot collectieve krachtsontplooiing to komen.
In datzelfde tijdperk kwam prof. dr. C. F. A. van Dam,
die aan de Utrechtsche universiteit de Spaansche taal
en letterkunde doceert, zijn medewerking inroepeh
voor het vormen van een kern, die de cultureele aanraking tusschen Nederland en he Latijnsche werelddeel zou bevorderen, op een breederen grondslag dan
waarop reeds het Genootschap Spanje-Spaansch Amerika werkzaam was.
Besloten werd om deze beide initiatieven samen to
voegen en to trachten een organisatie to stichten die
zoowel op economisch als op cultureel gebied studie
zou maken van de kansen op versteviging der wederzijdsche banden, op een wijze zooals dit ook in andere
landen reeds geschiedde, alwaar menigmaal krachtige
lichamen, van ruime geldmiddelen en medewerking
Nroorzien, zich met zulk een taak hebben belast.
Adhaesie werd gezocht en verkregen bij de voornaamste organisaties der helanghebbende industrieele- en
handelskringen, waarbij met name het Verbond van
Nederlandsche Werkgevers onder leiding van zijn voorzitter, H. P. Gelderman C.M.zn., en zijn algemeen197

secretaris, prof. mr. A. N. Molenaar, blijk gaf van een
helder inzicht in de beteekenis van zulk een streven.
Als aanvoerder van dezen phalanx werd dr. E. Heldring
bereid gevonden op te treden. Een grondige voorbereiding, door persoonlijk bezoek aan ondernemingen
welke van zulk een expansie voordeel mochten verwachten, alsmede door groepsgewijze besprekingen in
de v oornaamste handelscentra des lands, leidde in 1932
tot een vergadering in de Beurs te Amsterdam, waarop
in beginsel besloten werd tot stichting eener vereeniging, die den naam zou dragen van Nederlandsch
Zuid-AmerikaanschInstituut, met zetel in Den Haag.
De definitieve oprichting draagt als datum 28 October
1932. Op dien dag werd in het Hotel des Indes to
's-Gravenhage een eenigszins plechtige bijeenkomst gehouden, waarbij de Minister van Buitenlandsche Zaken,
Jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, de nieuwe stichting
inleidde bij de aanwezigen, onder wie de diplomatieke
en consulaire vertegenwoordigers der Zuid-Amerikaansche republieken, alsmede tal van kopstukken uit het
Nederlandsche bedrijfsleven.
Oogmerk en werkwijze van het Nederlandsch ZuidAmerikaansch Instituut worden in de artt. 2 en 3 der
statuten als volgt omschreven:
Vereeniging stelt zich ten doel, de betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Amerika en de aangren.zende gebieden te bevorderen, zoowel op economisch als op cultureel gebied, en in den ruimsten . zin
des woords. Voor zoover hierna sprake is van ZuidAmerika worden daarbij ook de aangrenzende gebieden
verstaan.
De Vereeniging zal Naar doel lar gs wettigen weg
trachten te bereiken door:
a. het verkrijgen en verstrekken van voorlichting en
inlichting op commercieel, economisch en cultureel ge198

bied en het verzamelen van gegevens ter bevordering
van he handelsverkeer tusschen Nederland en ZuidAmerika;
b. het tot stand brengen van handelsbetrekkingen
tusschen Nederland en Zuid-Amerika;
c. het bevorderen van de kennis in Zuid-Amerika van
de Nederlandsche cultuur en van de producten van
Nederland en kolonien, en omgekeerd het bevorderen
van de kennis in Nederland van Zuid-Amerika en ziin
producten;
d. samenwerking met Regeeringsorganen en, voor
zoover gewenscht, met bestaande particuliere instellingen in Zuid-Amerika of elders, indien zulks geacht
kan worden, aan het gestelde doel bevorderlijk to ziin;
e. het vestigen van correspondentschappen in de verschillenae Zuid-Amerikaansche republieken;
f. andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Het tijdstip van oprichting — midden in een wereldcrisis waarvan het einde destijds niet to overzien was
en die dan ook is overgegaan in den tweede wereldoorlog — leek niet zeer geschikt voor het ondernemen
van nieuwe zaken met haar inhaerente risico's. Aldus
verklaarde bij de inwijding de voorzitter dr. E. Heldring. ook kon het Instituut zich in financieel opzicht
niet zoo gemakkelijk bewegen als wel wenschelijk ware
geweest; want alom woei een wind van bezuiniging
en het bleek uiterst moeilijk om zelfs voor den meest
bescheiden voet van werkzaamheid de benoodigde geldmiddelen bijeen to brengen.
In het eerste jaarverslag wordt er dan ook op gewezen,
dat bier slechts langzaam en bedachtzaam kon worden
voorwaarts gegaan, met tasten, voorbereiden en voorzichtig zaaien, kortom met werkzaamheden waarvan
de tastbare resultaten eerst gaandeweg konden worden
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verwacht.
Dit betrof voornamelijk het verstrekken van gegevens
aangaande afzetmogelijkheden voor Nederlandsche
fabrikaten in Zuid-Amerika alsmede het geven van
voorlichting inzake de belemmerende deviezenbeperkingen in de verschillende overzeesche landen. Voorts
werd contact tot stand gebracht met importeurs en vertegenwoordigers aan den overkant. Door middel van
dagbladpers en vaktijdschriften konden geregeld mededeelingen worden gepubliceerd.
Bij dit alles stood aan een Nederlandsche expansie in
den weg dat ons land niet, zooals vele andere naties,
aan den overkant beschikt over een talrijke kolonie
van landgenooten. Niet alleen Spaniaarden en Portugeezen ziin aldaar in grooten getale gevestigd, doch
ook Engelschen, Duitschers, Italianen en Noord-Amerikanen, van wie zeer velen zich in toonaangevende
posities bevinden, terwij1 reeds op zichzelf de aanwezigheid van zulk een welbezet bruggehoofd een
grooten steun oplevert bij het importeeren van goederen, welke deze voorposten gewend zijn, voor eigen
gebruik uit hun vaderland te bestellen.
Daartegenover beschikken wij in de meeste dier republieken slechts over een Nederlandsche kolonie van geringen omvang. Verreweg het talrijkste is die te Buenos
Aires, met eenige reeds genoemde vertakkingen in het
binnenland, zoodat in Argentinie zelfs een Nederlandsch blad in een behoefte blijkt te voorzien. Ook
is te Buenos Aires het aantal Nederlandsche ondernemingen en zakenlieden of landgenooten in leidende
posities op het gebied van handel en industrie aanmerkelijk grooter dan bijvoorbeeld te Rio de Janeiro
en Santos-Sao Paulo. In de overige Braziliaansche en
Argentijnsche steden, alsmede in Chili behoort de aanwezigheid van zulk een Nederlandsch steunpunt bepaald tot de uitzonderingen, hoewel •men overal we!
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eens een landgenoot zal tegenkomen die aldaar hetzij
voor eigen rekening werkzaam is, hetzii .in den dienst
van een. Nederlandsche stoomvaartmaatschappij of van
andere handelsbelangen. Alles bijeen genomen mag
onze voorhoede in de A.B.C.-Staten dus niet zeer zwaar
bemand heeten.
Een verderen achterstand heeft Nederland in die republieken in to halen, doordat verscheidene an dere landen
aldaar aanzienlijke kapitalen geinvesteerd hebben in
groote bedrijven, als gevolg waarvan menigmaal een
voorkeur ontstaat voor hun leveranties op allerlei gebied. Niet zelden kan he eene zelfs aan het andere
worden vastgekoppeld, hetgeen voor degenen die zulk
een steun ontberen, de concurrentie zeer moeilijk, zoo
niet geheel onmogelijk maakt. Weliswaar placht ook
van Nederlandsche zijde doorloopend kapitaal in ZuidAmerika to worden gestoken, doch dit geschiedde in
den regel langs indirecten weg, zoodat de bijkomstige
voordeelen aan onzen handel en industrie voorbijgingen.
Een hartewen.sch der oprichters van het Nederlandsch
Zuid-Amerikaansch Instifuut is dan ook van het begin
of geweest, eveneens in dit opzicht een geconcentreerd
optreden to kunnen bevorderen, onder andere door
gelden voor het uitvoeren van belangrijke openbare
werken ter beschikking to doen stellen, waaruit een
nasleep van orders zou kunnen volgen. Voorloopig
echter scheen zulk een werkwijze tot de onbereikbare
idealen to moeten blijven behooren. Zoo gewillig als de
Nederlandsche individueele beleggers bleken om hun
geld toe to vertrouwen aan de gevaren van losse en
moeilijk to overziene risico's, zoo huiverig ioonde zich
het vaderlandsche kapitaal, wanneer he geconcentreerde operaties van langeren adem doch van grootere
draagwijdte betrof.
Inderdaad kon bier slechts gehoopt worden, door om201

zichtigen en geduldigen arbeid op den duur eenigen
voortgang te bereiken.
Voorloopig diende het Nederlandsch Zuid-Amerikaansch Instituut zich dus in hoofdzaak te beperken
tot het verstrekken van voorlichting en bemiddeling.
Van daden op cultureel gebied moest aanvankelijk zelfs
geheel worden afgezien, zij het ook met een bloedend
hart; de zorgen van economischen aard namen de voile
aandacht en alle beschikbare gelden in beslag. Ook
hier echter stond geen uitgebreid apparaat ten dienste,
zelfs geen eigen gebouw met bibliotheek of leeszaal of
monsterkamer. Er moest met de beschikbare middelen
gewoekerd worden. En teneinde hiermede alsnog een
maximum aan nuttig effect te verkrijgen, zag men om
naar welingelichte en betrouwbare medewerkers aan
den overkant, wien eveneens vocir alles de goede zaak
na aan het hart zou liggen.
Te Buenos Aires bestond sinds 1919 een Nederlandsche
Kamer van Koophandel, wier ressort zich niet alleen
uitstrekt over Argentinie„ doch eveneens over Uruguay
en Paraguay, alwaai zij correspondentschappen bezit.
Dit was een geheel particuliere instelling, gesticht door
een aantal ter plaatse aanwezige Nederlandsche zakenlieden, van wie slechts een gedeelte rechtstreeks belang hadbij he na te streven doel; een ander, en 8tellig
niet het minst belangrijke gedeehe der oprichters was
tot deze daad overgegann op grond van het besef, dat
hier voor het Nederlandsche economische leven nog
tai van kansen aanwezig waren, waarvan op den grondslag van nationale saamhoorigheid wellicht een nuttig
gebruik kon worden gemaakt.
Deze Nederlandsche Kamer van Koophandel stelde zich
dus voor de Plata-landen feiteliik eenzelfde doel voor
oogen als het Instituut in het vaderland over de geheele
linie wilde doen. Door middel van periodieke mede202

cleelingen gaf zij aan het bedrijfsleven gelegenhaa,
zich van toestanden en mogelijkheden op de hoogte te
stellen, en voorts verstrekte zij bemiddeling bij het aanknoopen van nieuwe handelsbetrekkingen.
Het lag dus voor de hand dat het Nederlandsch ZuidAmerikaansch Instituut met dit lichaam aanraking en
samenwerking zocht. Besloten werd dat men elkander
aan weerskanten van den Oceaan zou vertegenwoordigen en van elkaars apparaat een zoo effectief mogelijk gebruik zou maken, waarbij een deel der kosten
van de Argentijnsche organisatie voortaan gedragen
werd door het Nederlandsch Zuid-Amerikaansch Instituut.
Voorts vond schrijver dezes tijdens herhaalde en langdurige zakenbezoeken aan Brazilie gelegenheid om
ook daar te lande onder de aanwezige landgenooten
belangstelling te vinden voor een soortgelijke werkwijze; als gevolg hiervan kon eveneens te Rio de
Janeiro een comite voor Brazilie worden gevormd, hetwelk de gedaante aannam van een correspondentschap
als voorpost van het Nederlandsch Zuid-Amerikaansch
Instituut, met vertakkingen in enkele der grootere
plaatsen.
In Chili en in de overige republieken werden eveneens
correspondenten bereid gevonden, hun deel in het
bijeenzamelen van voorlichting en in het verleenen van
tusschenkomst te verrichten. Voor dit Joel stelde de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij,
tot wier werkterrein al die staten behooren, haar voortreffelijk geschoolde en met de plaatselijke toestanden
bekende corps van inspecteurs ter beschikking, van
wie velen tevens Nederlandsch consul waren. Deze
werkzaamheden worden geheel belangeloos verricht,
terwille van de goede zaak.
Aldus is met een minimum aan kosten een vrij bruikbaar net van steunpunten gevormd. waarbij de kennis
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en ervaring van onze beste pioniers op het gebied van
scheepvaart, bankwezen en handel geregeld te baat
kunnen worden genomen voor de bevordering van
Nederlands gezamenlijke handelsrelaties met ZuidAmerika.
Tot aan het begin van den tweeden wereldoorlog kon
het Nederlandsch Zuid-Amerikaansch Instituut op deze
wijze doorloopend, zij het ook op bescheiden voet,
werkzaam blijven en periodiek zoowel als incidenteel
de aldus verzamelde wetenswaardigheden ten goede
doen komen van degenen die daaraan behoefte hadden.
Bovendien werd ieder jaar een economisch verslag
over het geheele werelddeel uitgegeven, waarin behalve
de algemeene toestanden ook vooral de verhouding tot
Nederland in het licht werd gesteld.
Tijdens de oorlogsjaren heeft de werkzaamheid van
het Instituut zich uiteraard moeten inperken, doch in.geslapen is men niet en het herstel van den wereldvrede brengt ook aan deze Zuid-Amerikaansche voorhoede van ons land een nieuwe taak, met perspectieven
waarvan de volle omvang zich nog nauwelijks laat
overzien. Te hopen is, dat de Nederlandsche belanghebbenden zich thans meer dan tevoren bewust zullen
toonen van de noodzakelijkheid om, ieder naar vermogen, tot de uitvoering daarvan mede te werken en
bij te dragen. Slechts door gezamenlijken arbeid zal
iets werkelijk belangrijks verricht kunnen worden.
24.

Onze regeering zendt een handeismissie uit.

Toen wij zooeven het Nederlandsch Zuid-Amerikaansch
Instituut aan het werk zagen om met een door den
nood der tijden tot het uiterste beperkt apparaat moeizaam den weg te banen voor uitbreiding van ons afzetgebied in Zuid-Amerika, lieten wij daarbij opzettelijk
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buiten beschouwing een daad van breeden opzet en
groote draagwiidte, die uit den schoot van dit lichaam
is voortgekomen : de uitzending van de Nederlandsche
Handelsmissie naar de A.B.C.-Staten in 1937. Het leek
mij namelijk dat aan bedoeld initiatief beter een op
zichzelf staand hoofdstuk kon worden gewijd.
Het denkbeeld van zulk een officieel bezoek voor vlagvertoon, eigen orienteering en versteviging van de
„goodwill" was niet nieuw, hier noch in het buitenland. Van Nederlandsche zijde was al eens jaren tevoren een poging in het werk gesteld om een der grootste schepen onzer handelsvloot to huren en naar ZuidAmerika to zenden bij wijze eener drijvende tentoonstelling van Nederlandsche fabrikaten; van dit plan,
gebrekkig voorbereid en onvoldoend gesteund, moest
evenwel worden afgezien nog voor er een begin van
uitvoering aan gegeven was.
Sindsdien had Engeland een waarlijk grootsch opgezette Handelsmissie naar Zuid-Amerika afgevaardigd,
gevolgd door een tentoonstelling van Britsche fabrikaten. Bij die gelegenheid trad de Prins van Wales in
het Latijnsche werelddeel op als vertolker van de verlangens naar meer toenadering, en de persoonlijke aanwezigheid van dezen populairen vorstenzoon droeg in
hooge mate bij tot het groeien der vriendschappelijke
stemming jegens zijn land, zoodat men hem schertsend
wel noemde den Eersten Handelsreiziger van het Britsche Rijk.
Ook andere volkeren zonden wel eens een afvaardiging
van groote handelsfiguren derwaarts, in allerlei schakeeringen van gemengd officieel en particulier karakter. Ondertusschen deed Nederland goede ondervindingen op met een Handelsmissie op bescheiden voet
naar de Randstaten langs de Oostzee.
Het was voornamelijk naar aanleiding van de gunstige
uitkomsten dezer laatste onderneming, dat men zich in
205

kringen van het Nederlandsch Zuid-Amerikaansch Instituut afvroeg of het tijdstip niet geschikt was om eveneens de A.B.C.-Staten tot het doelwit van zulk een bezoek te maken. Een onderzoek, door eenige industrieele
begtuursleden bij het Nederlandsche bedrijfsleven ingesteld, toonde aan dat deze gedachte wel weerklank
vond.
Toen eenmaal vaststond dat van dien kant medewerking verwacht kon worden, wendde het Nederlandsch Zuid-Amerikaansch Instituut zich tot ooze
Regeering met de vraag of hier wellicht een grondslag
aanwezig kon worden geacht voor een samenwerking
op half-officieelen voet. Onze Overheid verklaarde zich
hiertoe in beginsel bereid, en beloofde dat van staatswege een gelijk bedrag ter beschikking zou worden gesteld als men van particuliere zijde kon bijeen brengen.
Op dezen voet bleek het voornemen gaandeweg zulk
een belangstelling te ondervinden, dat de omvang en
de draagwijdte telkenmale konden worden verruimd,
tot ten slotte de Regeering zich bereid verklaarde, haar
aandeel uit te breiden tot zooveel als boven de particuliere bijdragen nog noodig zou zijn, mits door haar
een voorzitter van deze Handelsmissie kon worden
aangewezen; zij toonde zich voornemens, dit Hoofd
der Missie te voorzien van geloofsbrieven eener hooge
diplomatieke categorie.
Niets kon den oorspronkelijken beramers van het plan
aangenamer ziin dan dat aldus aan deze uitzending
een officieel karakter zou worden verleend. En zoo
kwam in Juni 1936 het besluit tot stand om een Nederlandsche Handelsmissie naar Zuid-Amerika of te vaardigen, onder leiding van nu wijlen Jhr. mr. dr. H. A.
van Karnebeek, Minister van Staat, oud-minister van
Buitenlandsche Zaken, Commissaris der Koningin in
de Provincie Zuid-Holland, als bijzondere Ambassa206

deur van Hare Majesteit, een rang die in ons diplomatieke corps of dusver niet voorkwam en dus voor
dit doel eigens geschapen werd, opdat aan deze Missie
een ontvangst op den hoogsten voet verzekerd zou
zijn. Voorts woes de Overheid eenige hoofdambtenaren
aan, die in verschillende functies deze Handelsmissie
zouden vergezellen: den heer A. Th. Lamping, Directeur van de Handelsaccoorden in het Departement
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, ir. H. G. A.
Leignes Bakhoven, Inspecteur van het Veeteelt- en
Zuivelwezen in het Departement van Landbouw en
Visscherij, alsmede een jongen ambtenaar van den
Economischen Voorlichtingsdienst, bestemd om later
ook de handelsvoorlichting over Zuid-Amerika onder
zijn hoede te nemen.
Uit de kringen van nijverheid, handel en bankwezen
maakten de heeren J. A. D. M. Daniels, H. P. Gelderman C.M.zn., mr. E. E. Menten en ir. J. H. Verloop
deel van de Missie uit, terwij1 de Indische belangen
behartigd zouden worden door den heer Ch. J. I. M.
Welter, oud-minister van Kolonien. Als secretaris trad
op de heer E. Henny, secretaris van het Nederlandsch
Zuid-Amerikaansch Instituut, en als adviseur voor
publiciteitsaangelegenheden mr. W. J. van Balen, welke
laatste geruimen tijd tevoren naar Zuid-Amerika vertrok om de komst der Missie overal ter plaatse voor
te bereiden en de pers van die landen te bewerken.
Eenige vertraging werd veroorzaakt door het blijde
feit van de verloving en het daaropvolgende huwelijk
van Prinses Juliana. Aldus werd het voorjaar 1937 alvorens de Nederlandsche Handelsmissie haar reis kon
aanvangen. Intusschen bracht dit uitstel het voordeel
mee, dat nu aan weerskanten van den Oceaan de
voorbereiding nog grondiger ter hand genomen kon
worden dan anders mogelijk ware geweest. In Nederland geschiedde dit onder leiding van het Neder-
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landsch Zuid-Amerikaansch Instituut, waarvan het
bureau als centraal punt fungeerde, tot hetwelk belanghebbenden zich konden wenden. Te Buenos Aires,
Rio de Janeiro, Montevideo en Santiago de Chile
zorgden de Nederlandsche Kamer van Koophandel en
de overige correspondentschappen van het Instituut
voor de vereischte documentatie, terwijl ondertusschen
eveneens onze diplomatieke vertegenwoordigers hun
instructies ontvingen.
Helaas kon de reis niet volbracht worden aan boord
van een Nederlandsch schip, want de Koninklijke
Hollandsche Lloyd had inmiddels zijn laatste mailbooten van de hand gedaan, en wat er onder de vlag
van deze reederij of van de Rotterdam—Zuid-Amerika
Lijn derwaarts voer, waren slechts vrachtschepen met
een beperkte passagiersaccommodatie, voor dit doel
niet geschikt. Gereisd werd daarom met een der beide
grootste mailbooten van de Royal Mail Steam Packet
Company, de oudste Britsche scheepvaartmaatschappij
op Zuid-Amerika, en terug met het vlaggeschip van de
Pacific Steam Navigation Company, de leidende Europeesche lijn op Zuid-Amerika's Westkust, via het
Panama Kanaal. Zulk een keus van schip is in de
Zuid-Amerikaansche mentaliteit van veel grooter beteekenis dan bii ons, vooral in Argentinie, waar men
bij vertrek naar Europa afscheidskaartjes pleegt rond
te sturen met den naam van het schip er op, waarmee
men reizen zal, bii voorkeur het grootste.
De Nederlandsche Handelsmissie heeft op Naar rondreis eerst een bezoek gebracht aan Rio de Janeiro,
Sao Paulo en Santos, waarna een gedeelte ook nog
even te Bello Horizonte (de hoofdstad van den staat
Minas Geraes) en Porto Alegre (hoofdstad van Rio
Grande do Sul) is gaan kijken. Daarna kwam Buenos
Aires aan de beurt, van waaruit tevens een paar dagen
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werden ingelascht te Montevideo, opdat ook van Uruguay eenige notitie zou worden genomen. Van de
aanwezigheid in Argentinie maakte voorts een deel
der Missie gebruik om een kijkje te gaan nemen bij
de Hollandsche boeren te Tres Arroyos. Daarna werd
de tocht voortgezet naar Santiago de Chile en Valparaiso, inclusief een bezoek door enkelen aan de landbouwstreek in het Zuiden des lands. Op de terugreis
deed men o.a. Lima aan, waarheen enkele Missieleden zich per vliegtuig begaven teneinde tenminste
nog even in Peru te kunnen rondkijken; doch officieel stond dat land niet op het program.
Het werk dat de Nederlandsche Handelsmissie onderweg verrichtte was van zeer uiteenloopenden aard.
Terwijl aan den top het diplomatieke contact verlevendigd werd, pleegden de ambtelijke leden overleg
met de overeenkomstige instanties der betrokken
regeeringen; ondertusschen kwamen de commercieele
leden in aanraking met de leidende kringen op het
gebied van handel, industrie en bankwezen. Aan de
hand van de uitvoerige voorbereiding door de correspondentschappen van het Nederlandsch Zuid-Amerikaansch Instituut kon op ruime schaal overleg gepleegd worden inzake de toekomst onzer leveranties
aan die landen. Dit alles werd ondersteund door een
perscampagne, die reeds voOr de aankomst der Handelsmissie was ingeluid door geIllustreerde dagbladen tijdschriftartikelen over Nederland en zijn voortbrengselen en bijzondere talenten. Tijdens de aanwezigheid der Missie werden door plaatselijke vrienden van ons land of door enkele leden zelf voordrachten met films gehouden over ons stamboekvee,
de drooglegging van de Zuiderzee, onze kolonisatie in
Nederlandsch-Indie, de nog versch in het geheugen
liggende reis van de K 1$ en meer van die onderwerpen, welke wel eens onder de aandacht van het
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Zuid-Amerikaansche publiek gebracht mochten worden. Ook was gezorgd dat in de bioscopen aantrekkelijke films over Nederland draaiden. Kortom : dit bezoek maakte in de A.B.C.-Staten een breede propaganda van goeden huize, terwiji omgekeerd de zakenlieden in de Missie, die Zuid-Amerika nog niet uit
eigen aanschouwing kenden, op deze reis althans een
eersten indruk ontvingen omtrent den graad van ontwikkeling waarin die landen, steden en bedrijven zich
reeds bevonden ; bovendien konden zij een geheel
nieuwe orienteering opdoen inzake de mogelijkheden,
welke het Latijnsche werelddeel voor het Nederlandsche zakenleven nog biedt.
De bij deze gelegenheid verkregen visie kon uiteraard pas later tot resultaten leiden. Zelf deed de Mis ,
siegnzak.Dfbrtenadhlslieden die er deel van uitmaakten, traden pier uitsluitend ten behoeve van de gemeenschap op, doch
niet om zelf iets te koopen of te verkoopen. En er is
dus geen grondslqg aanwezig voor een vraag, welke
tastbare resultaten deze reis heeft afgeworpen. In het
algemeen kan worden gezegd, dat dit bezoek het
prestige van Nederland en zijn voortbrengselen, met
inbegrip van die onzer overzeesche gebiedsdeelen,
krachtig heeft gesteund, hetgeen in dat werelddeel,
vooral naast de inspanning welke andere landen zich
voor ditzelfde doel getroosten, niet alleen hoogst nuttig was, doch zelfs geheel onmisbaar mocht heeten,
wilden wij niet naar een vergeten hoekje afzakkeu.
Bovendien begon Nederland zelf, waar men den tocht
deter Handelsmissie met belangstelling in de dagbladverslagen had gevolgd, zich nu ook levendiger voor
de A.B.C.-Staten te interesseeren.
Als rechtstreeksch uitvloeisel van de reis der Nederlandsche Handelsmissie van 1937 is o.a. te beschouwen
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het besluit der Nederlandsche regeering om aan ons
gezantschap te Buenos Aires een Handelsraad toe te
voegen, belast met de bevordering van Nederlands
zakelijke belangen in Argentinie en de andere Platalanden.
Dit voorbeeld werd gevolgd door de regeering van
Nederlandsch-Indie, die eveneens een officieelen vertegenwoordiger naar Buenos Aires zond om de mogelijkheden tot verbreeding van de basis, waarop Indie
met Zuid-Amerika tot taken kan komen, te bestudeeren en deze te bevorderen.
De subsidie aan de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Buenos Aires, sinds 1933 door het Nederlandsch Zuid-Amerikaansch Instituut gedragen, nam
de Nederlandsche regeering thans voor haar rekening. Ook uit den schoot der Handelsmissie zelf kwam
nieuw initiatief voor den dag. Door eenige harer commercieele deelnemers werd een lichaam gesticht, dat
tot taak zou hebben, aan den overkant den gemeenschappelijken belangen tot ruggesteun te zijn, bij wijze
van een bruggehoofd der Nederlandsche industrie.
Nog was deze onderneming echter niet door haar
kinderziekten heengegroeid, toen het uitbreken van
den tweeden wereldoorlog aan al dergelijke plannen
voorloopig een einde maakte.
Zulks is eveneens het lot geweest van nog andere
initiatieven die uit de reis der Nederlandsche Handelsmissie waren voortgevloeid. Zoo had een kapitaalkrachtige Nederlandsche combinatie belangstelling
opgevat voor het denkbeeld om een gebied van slibeilanden in de delta van de Parana-rivier te gaan bedijken en zoo noodig bemalen, waarna hier een
buitengemeen vruchtbaar cultuurterrein zou ontstaan,
dicht bij het volkrijke Buenos Aires met zijn wereldhaven, en voorzien van goedkoop watervervoer. Voor
de uitvoering van dit plan, waarvan de voorloopige
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studies reeds ten einde liepen, zoodat het begin van
uitvoering voor de deur stond, moest de Nederlandsche
industrie zeer veel materiaal kunnen leveren, en
voorts zou hier werk en bestaangelegenheid geschapen zijn voor zeer vele ingenieurs en poldergasten, zuivelboeren en groentekweekers. •
Wie ingevolge het uitbreken van den jongsten wereldoorlog eveneens verstoken bleven van de goede gevolgen welke het bezoek der Nederlandsche Handelsmissie voor hen had zullen meebrengen, dat waren
onze landgenooten die in de omgeving van Tres Arroyos den graanbouw beoefenen en zich zoo gaarne
in de gelegenheid gesteld hadden gezien om het land,
waarop zij tot dusverre als pachters gevestigd waren,
thans in eigen bezit te verwerven, hetgeen uiteraard
aan de verzorging en aan het nuttige effect van bodem
en opstal aanmerkelijk ten goede moest komen.
Dit alles is voorloopig blijven steken. Ook is uiteraard de Nederlandsche uitvoer naar Zuid-Amerika,
die als gevolg van de wederzijds gestegen belangstelling reeds zichtbaar aan het toenemen was, onder den
dwang van den oorlog tijdelijk geheel stopgezet. Doch
dergelijke belemmeringen ziJn slechts van tijdelijken
aard geweest en ondertusschen hebben de denkbeelden, die door de nitzending van de Nederlandsche
Handelsmissie ziin verbreid, zoowel hier als daar te
lande gelegenheid gehad om post te vatten in het gedachtenleven der betrokken volkeren.
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F. TOEKOMSTIGE KANSEN IN DE A.B.C.-STATEN.

25.

Structuurwijziging ingevolge den wereldoorlog.

Het uitbreken van den tweeden wereldoorlog scheen
aanvankelijk voor de A.B.C.-Staten een ramp te zullen worden, waarvan hun toch reeds wankele welvaart zich misschien geruimen tijd niet zou kunnen
herstellen. Zooals wij zagen, had een reeks van abnormale jaren in menig opzicht de economische grondslagen van al deze landen ondermijnd. Verarming en
ontwrichting deden schier overal ter wereld de vraag
naar de voornaamste stapelproducten van Zuid-Amerika afnemen. of althans een gevoelige prijsdaling
ontstaan. Hierop volgde in de landen van voortbrenging een crisis van overproductie en verlies; en
thans dreigde het gevaar eener algeheele ineenstorting van den uitvoer.
Want niet alleen viel Duitschland, in normalen tijd
een der gewichtigste afnemers, weg, dock weldra konden ook Nederland, Belgie, Frankrijk en Italie geen
graan, huiden, koffie en salpeter meer koopen. Bovendien zag Engeland, tot dusverre de belangrijkste afnemer, zich voor ernstige vervoersmoeilijkheden geplaatst, die weldra oversloegen naar de Vereenigde
Staten, toen ook deze in den oorlog betrokken raakten. Men had zijn schepen dringend noodig voor militaire doeleinden, en kon naar Zuid-Amerika slechts
die tonnage sturen, die vereischt was om de meest onmisbare grondstoffen te gaan halen.

Naast het vervallen van een groot gedeelte der uit213

voermogelijkheden bedreigde ook nog een ander gevaar den economischen welstand der Zuid-Amerikaansche staten : waar moest men voortaan zijn importer
vandaan halen, vooral de machinerieen en overeenkomstige productiemiddelen, die uit het buitenland
plachten te worden ingevoerd, met name uit Duitschland en Engeland en enkele kleinere leverancierslanden, en voorts uit Noord-Amerika? Korten tijd kon,
zij het ook slechts text deele, vervanging gezocht worden in Japan ; maar toen ook dit land aan den oorlog
ging meedoen en van de Amerikaansche kusten afgesneden raakte, was het ook met deze laatste mogeliikheid gedaan. Er bleven nu nog slechts enkele neutrale
staten in Europa over, als Joel van uitvoer zoowel als
in de hoedanigheid van leveranciers ; doch Portugal
noch Spanje konden in dit opzicht heel veel van he
gemis vergoeden, en de industrie van Zwitserland en
Lweden zag zich al evenzeer voor tal van moeilijkheden geplaatst, nog afgezien van de vervoersproblemen.
De gevolgen welke deze toestand voor de Zuid-Amerikaansche republieken — waarvan intusschen alleen
Brazilie min of meer actief aan de oorlogshandelingen
ging deelnemen hebben meegebracht, laten zich als
volgt samenvatten : sterk ingekrompen uitvoer, docb
nog veel meer ingeschrompelde invoer. De aanmerkelijk hoogere prijzen, die voor de belangrijkste uitvoerproducten bedongen konden worden, deden intusschen
de exportsaldi aanzienlijk oploopen, zoodat tenminste
een betalingsoverschot verkregen werd.
Zulk een verhouding is te begrijpen, wanneer men
zich rekenschap geeft dat verscheidene grondstoffen
welke de A.B.C.-Staten konden leveren, voor de
oorlogvoering uitermate gewichtig waren, zooals het
vleesch en het vet, de huiden en de wol, alsmede het
214

graan van Argentinie, de rubber en het ijzererts van
Brazilfe, de salpeter en het koper van Chili. De nadruk kwam sindsdien vooral to liggen op den uitvoer
naar Noord-Amerika, dat weldra Engeland van de
eerste plaats verdrong.
Daartegenover kon de thans geheel op oorlogsdoeleinden ingestelde industrie van Engeland en de U.S.A.
slechts voor een zeer gering gedeelte voldoen aan de
vraag naar de in Zuid-Amerika meest benoodigde
fabrikaten, zooals rails en ander spoorwegmateriaal,
auto's, landbouwwerktuigen en diverse machines, alsmede aardolieproducten en steenkolen.
Ingevolge het wegvallen van deze inkoopmogelijkheden zagen de A.B.C.-staten zich tegen wil en dank in
het bezit geraken van een zeer belangrijk betalingssaldo dat voortvloeide uit dit aanmerkelijke verschil
tusschen uit- en invoer. Men had dit surplus aan geld
liever aan nuttige inkoopen willen besteden, doch men
kon er niets voor krijgen. Reeds tevoren merkten wij
op, dat langs dezen weg de oorlog aan die landen
tenminste de middelen heeft verschaft, waarmee zij hun
schulden jegens he buitenland kunnen aflossen, en
wel zonder dat zij zich daar op een koopje van of behoeven to maken. Op zulk een wijze van afrekening
is vooral van Britsche zijde reeds met klem aan.gedrongen; ook he Nederlandsche belang zou bier bij gehaat zijn, en in niet geringe mate, want alleen al wat
wij aan Brazilie geleend hebben wordt op 90 millioen
gulden geschat. Inderdaad is Argentinie er toe overgegaan, een aanzienlijk deel der buitenlandsche schuld
terug to koopen en in het eigen land to plaatsen: Een
ander gedeelte van deze geldmiddelen, die wegens den
aard hunner herkomst uit goederenleveranties natuurlijk meerendeels in ponden en dollars luiden, accumuleerde zich to Londen en New York, ter beschikking der verschepingslanden. Ook echter in de Zuid215

Amerikaansche hoofdsteden stroomde veel geld binnen, deels uit verkoop van oude voorraden of loopende
productie, deels in den vorm van vluchtkapitaal, dat
daar te lande op zijn minst veiligheid zocht, doch liefst
ook loonend emplooi.
Het een met het ander heeft de Zuid-Amerikaansche
samenlevingen in staat gesteld om de gevolgen der
oorlogsontwrichting krachtig aan te pakken en tevens,
daar dit wenschelijk en uitvoerbaar was, geheel
nieuwe wegen in te slaan.
Eensdeels moesten er noodmaatregelen van tijdelijken
aard getroffen worden, zooals het uit de markt nemen
van overtollige voorraden en het steunen van de producenten deter teveel voortgebrachte grondstoffen.
Zulks geschiedde o.a. in Argentinie ten opzichte van
graven en lijnzaad, waarvan groote hoeveelheden aan
hun natuurliike, doch thans onbereikbare bestemniing
werden onttrokken, om te worden veranderd in brandstof een artikel waaraan men juist groote behoefte
had. Geheel evenwijdig hiermede werden in Brazilie
aanzienlijke hoeveelheden koffie hetzij vernietigd,
hetzij tot brandstof en andere hulpstoffen omgewerkt.
Dit alles kostte uiteraard veel geld.
Voor een ander deel konden de liquide middelen welke
deze landen thans ter beschikking kregen, besteed
worden aan het uitbreiden van hun nationale industrie,
daarbij inbegrepen de mijnbouw en de scheepvaart.
Het was voor het eerst in Zuid-Amerika, dat met eigen
geldmiddelen zulke geheel van de traditioneele bezigheden afwijkende takken van bedrijf konden worden
gefinancierd. Reeds zagen wij hoe Argentinie bezig is,
zijn met Britsch kapitaal aangelegde spoorwegen in
nationaal bezif over te nemen.
Dat er van dergelijke in oorlogstijd opgezette ondernemingen later weer veel zal moeten verdwijnen, mag
gerust worden aangenomen. Voor sommige fabrikaten
216

zal men zich na herstel van normale toestanden weer
liever tot de meest ervaren en bekwame wereldleveranciers wenden dan zelf met alle geweld binnen eigen
grenzen zulk een industrie kunstmatig in het leven te
houden. Niettemin moet er gerekend worden op een
ruime hoeveelheid chauvinisme, hetwelk onder pakkende leuzen wel kans zal zien om in tal van gevallen
nationale bescherming te verkrijgen, ook al is het
eigen product duur en slecht.
Zulks slaat niet enkel op de industrie. In hetzelfde geval verkeert de nationale scheepvaart dier landen.
Steeds is deze een hartewensch van de betrokken regeeringen geweest, doch nimmer kon er op strict zake
lijken voet eenig succes behaald worden. De handelsvloten van Argentinie en Uruguay hebben — afgezien
van de kust- en riviervaart nooit groote beteekenis
weten te verkriken. Van de Braziliaansche staatsstoomvaart in de gedaante van den Lloyd Brasileiro kan
slechts gezegd worden, dat haar lotgevallen uit een
lijdensgeschiedenis hebben bestaan, waarbij vooral aan
de ambilie om eigen lijnen naar Noord-Amerika en
Europa (o.a. naar Rotterdam) te onderhouden, zeer
veel geld is verkwist. En de Chileensche scheepvaart,
op eigen kusten van waarde, ja geheel onmisbaar, heeft
eveneens gefaald zoodra men op New York • en Europeesche havens wilde gaan varen. Het bleef een kostbaar dilettantisme.
Sindsdien is met name Argentinie er toe overgegaan,
een eigen handelsvloot op te zetten, bijna uitsluitend
met Argentijnen bemand. Als noodhulp in transport-.
arme oorlogsjaren zal zulk een geImproviseerde scheepvaart wellicht goede diensten bewezen hebben: doch
wanneer straks werelds meest uitgeslapen zeevolkeren weer op den allerzuinigst uitgerekenden grondslag
en met topprestaties inzake verzorging en tijdbesparing op de vrachtenmarkt verschijnen, zal dan een uit
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den grond gestampte Argentijnsche koopvaardij nog tot
concurreeren in staat zijn, anders dan met bijspijkeren
uit de staatskas?
De betrokken landen zouden zich vele kosten en teleurstellingen besparen, indien zij zulks wilden inzien
alvorens het te laat is ; verstandiger zou het zijn, wanneer zij bijtijds alle economische noodconstructies van
deze soort weer gingen aftuigen. Inderdaad is Argentinie nog voor het einde van den oorlog overgegaan tot
het vormen van een reservefonds, bestemd voor de bestrijding van de werkeloosheid die straks zou voortvloeien uit het stopzetten van overbodig geworden
nood-industrieen.
Tegenover dergelijke oorlogskindertjes staan eater
tal van nieuwe bedrijven, die ongetwijfeld een goede
kans op voortzetting en bloei zullen hebben. In die
richting bewoog zich immers reeds voor den oorlog
de ontwikkeling van Zuid-Amerika, vooral in de A.B.
C.-staters. En die neiging tot eigen fabricage heeft
natuurlijk een zeer krachtige aanmoediging ontvangen in de oorlogsjaren, toen er zooveel van den invoer
kwam weg te vallen. Ook van deze importen zal een
deel zich wellicht herstellen, vooral wanneer de voormalige buitenlandsche leveranciers opnieuw weten te
verschijnen met een beter en goedkooper artikel. Doch
in verscheidene gevallen zal het nationale fabrikaat
inmiddels aanmerkelijke vorderingen hebben gemaakt;
en ook al is dit soms niet heelemaal het geval, dan blijft
in die landen toch de verleiding bestaan om door het
ophoogen van den tariefmuur aan den binnenlandschen
fabrikant een vootsprong te verzekeren. Vooral wanneer men eenmaal zoo ver gekomen is, dat een belangrijk gedeelte der bevolking in de industrie werk vindt
— in Argentinie reeds geschat op 1 millioen arbeiders,
op een totaal van 14 millioen inwoners — wordt het
moeilijk, zich weer van de nijverheid of te wenden, en
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zoo zit er menigmaal niets anders op dan voortgaan,
ook al is het in den grond verkeerd.
Het verst is de eigen nijverheid der A.B.C.-Staten gevorderd op het gebied van voeding en kleeding. Minder ver heeft men het er gebarcht in de metaalbewerking en de machineindustrie, doch ook op dit terrein
dienen de voormalige leveranciers zich rekenschap to
geven van aanmerkelijke verschuivingen. Wij komen
op een en ander straks nader terug.
De verplaatsing van het zwaartepunt ten opzichte van
eenige belangrijke uitvoerartikelen dier landen is
eveneens onze aandacht waard.
Betrekkelijk het minst ingedeukt schijnt de vleeschexport van Argentinie to zijn, hetgeen. uiteraard to verklaren valt nit de groote behoefte aan krachtvoedsel
voor de oorlogvoering. De kwantitatieve achteruitgang
vond voornamelijk zijn oorzaak in de schaarschte aan
koeltransport, alsmede in een tekort aan blik en glas
voor verpakking van conserven. Als gevolg van deze
inkrimping zien wij tevens een daling in de hoeveel,
heid huiden; een groot gedeelte hiervan wordt bovendien reeds daar to lande tot leder verwerkt. Er is inmiddels in Argentinie een uitvoercentrale opgericht,
die zich vooral den export van huiden en leer schijnt
to willen aantrekken.
In tarwe heeft een tijdlang ernstige overproductie gedreigd, maar er is door de regeering veel uit de markt
genomen, o.a. voor brandstof; dit deed men liever dan
dat men door inperking van het areaal 's lands productievermogen in gevaar bracht; want dit verwachtte
men terston.d na het staken der vijandelijkheden noodig
to hebben. Dank zij dit ingrijpen zijn ook de of en toe
zeer aanzienlijke voorraden geslonken tot op een peil
hetwelk men ongevaarlijk en zelfs nuttig achtte.
Nog sterker dreigde zulk een overproductie inzake
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mais, waarvan de Plata met gemiddeld omstreeks 4 millioen ton per jaar werelds voornaamste exporteur
was, bij een eigen productie van ruim het dubbele. Oolc
pier hebben onttrekkingen voor brandstof, alsmede het
paradoxale meevallertje van een misoogst aanmerkehike opruiming gehouden onder de reeds bedenkelijk
opgeloopen voorraden. Het land kan zelf per jaar 5 a
millioen ton mais opnemen, en voor de rest is men niet
bang meer.
Van lijnzaad is de teelt sterk ingekrompen, evenals van
vlas. Ook bier heeft verwerking tot brandstof eenige
opluchting gebracht in de reeds benauwend geworden
stookpositie.
Onder de andere artikelen vinden wij den aardappeloogst lijden onder een wisselvalligheid, waaraan we!voorlicht het uitblijven van Europeesch pootgoed
heen o.a. door Nederland geleverd
niet vreemd zal
De zuivelproductie begon zich in Argentinie kort voor
den oorlog juist merkbaar uit te breiden, voorloopig
inzonderheid wat betreft caseine — waarvan o.a. kunstwol wordt vervaardigd doch tevens in toenemende
mate wat boter en kaas betreft. Tijdens den oorlog is
daar te lande echter de melkstroom zwakker gaan
vloeien; en aangezien bij zulk een overvloed aan granen de oorzaak hiervan wel niet kan liggen in onvoldoende voeding, zou men geneigd zijn, te vragen of
soms een tekort aan versch fokmateriaal — tevoren o.a.
door Nederland geleverd — hierop van invloed kan
zijn geweest. Ook dit valt echter nauwelijks aan te semen, want numeriek was deze invloed te gering om bij
wegvallen zulk een onmiddellijke reactie te kunnen
veroorzaken; er moeten dus andere oorzaken hebben
bestaan. Intusschen heeft de uitvoer van kaas naar de Vereenigde Staten reeds een ciifer . van 12.000 ton per
jaar bereikt.
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De wijn, die in Mendoza en Rio Negro op groote schaal
wordt voortgebracht, kon nog niet voor de helft door
de eigen bevolking worden verbruikt, en ook de uitvoer naar Brazilie — het eenige land dat tijdens den
oorlog als kooper in aanmerking kwam — heeft van die
ruime productie slechts een bescheiden gedeelte kunnen verwerken. Hier zijn dus aanzienlijke stocks gevormd, waar het leeggehaalde Europa thans zijn na
zoo lange onthouding hoog opgeloopen dorst mee kan
lesschen.
Geheel overeenkomstige verschijnselen treffen wij in
de beide andere republieken aan.
Ook in Brazilie is de uitvoer van de beide voornaamste
agrarische massaproducten koffie en katoen — naar
omvang aanmerkelijk verminderd, doch deze daling is
gedeeltelijk opgevangen door een stijging in de waarde.
Tevens echter zijn nieuwe artikelen naar voren gekomen, die den Buitenlandschen handel van dit land
een geheel ander karakter hebben gegeven.
De koffie, eertijds verreweg het belangrijkste van Brazilie's uitvoerproducten, was bij het begin der vijandelijkheden reeds gedaald tot 60°/o van liet totaal ; daarna
is deze traditioneele bron van voorspoed verder opgedroogd tot 40°/o van 's lands export, om tegen het einde
van den oorlog zelfs de 15°/o te naderen. Zulks in weerwil van een contractueelen afzet naar de Vereenigcre
Staten van ruim 9 millioen 'mien per jaar; een gedeelte
dezer hoeveelheid kon echter geon scheepsgelegenheid
vinden, waarna het voor Amerikaansche rekening in
het land van oorsprong vernietigd werd. Trouwens, ook
van Braziliaansche zijde placht nog steeds veel koffie
verbrand of tot noodbrandstof verwerkt te worden.
Lands koffie-uitvoer, die in 1939 nog 17 millioen balen bedroeg, is inmiddels gezakt tot minder dan 7 millioen.
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De katoen, die reeds in de laatste tientallen jaren de
koffie voor een groot deel verdrongen had, levert tegenwoordig oogsten van omstreeks 500.000 ton op ; doch
hiervan behoeft slechts een gedeelte te worden uitgevoerd, aangezien Brazilie zelf in snel tempo zijn textielnijverheid heeft uitgebreid, zoo uitbundig zelfs dat
het stichten van nieuwe fabrieken moest worden tegengegaan. Naast den uitvoer van katoen heeft zich een
belangrijke export van katoenen weefsels ontwikkeld,
waaraan tiideils den oorlog goed is verdiend.
Een nieuw artikel op textielgebied is de zijde, die
vooral in den staat SdO Paulo op steeds grooter schwa
wordt geteeld. Reeds wordt er per jaar 200.000 kilo geproduceerd, waarvan de eigen industrie ongeveer de
helft kan opnemen; de rest moet naar de Vereenigde
Staten of elders worden uitgevoerd.
Van grooten invloed is de jongste oorlog geweest op de
ontwikkeling van den Braziliaanschen mijnbouw.
Reeds tijdens den eersten wereldoorlog werden uit de
binnenlanden. van Minas Geraes — het aloude gebied
der „algemeene mijnen", waar men uit alle kuststreken
naar goud kwam zoeken belangrijke hoeveelheden
mangaanerts verscheept. Daarnaast heeft zich thans
echter een aanzienlijke export ontplooid van ijzererts,
welks hoedanigheid zeer wordt geroemd; jaarlijks produceert men er 400.000 ton van. Een deel worth in het
land zelf verwerkt, want in weerwil van de schaarschte
aan kolen heeft zich in Brazilie reeds een omvangrijke
metaalindustrie gevormd, wier verdere prestaties de
overige wereld met aandacht zal hebben te volgen.
Eveneens nikkel en eenige kleinere metalen levert Brazilie op.
Een merkwaardige herleving heeft de rubberexport
van de Amazone doen zien, die reeds zoo goed als dood
scheen een gevolg van de concurrentie door de plantagerubber uit Indie. Thans, nu die streken van her222

komst door Japan bezet werden gehouden, kreeg opeens de wilde rubber uit het Braziliaansche oerwoud
weer een kans. De regeering zette er 100.000 man aan,
om in het bosch de latex te gaan tappen. Opnieuw
bloeit in het geheele Amazone-bekken dit avontuurlijke bedrijf; Bolivia, dat eveneens een deel van dit rivierenland bezit, heeft zijn rubber reeds aan Argentinie beloofd, doch overigens is Noord-Amerika de
groote kooper. Men hoopt de jaarlijksche productie
te kunnen opvoeren tot 50.000 ton. Na herstel van de
Aziatische productie wordt uiteraard een 'algeheele
inzinking verwacht; doch aangezien het hier sleclits
wilde boomen betreft en geen kapitaalsintensieve plantagebedrijven, blijft de teleurstelling beperkt tot het
wegvallen van een tijdelijk buitenkansie, waarna enkel
nog voor de betrokken werkkrachten ander emplooi
gezocht zal moeten worden.
Uitgebreid is voorts de suikerproductie, die een oogst
van ruim 20 millioen balen oplevert, waarvan omstreeks
een derde deel kan worden uitgevoerd. Hoe het hiermede na den oorlog moet gaan, dient te worden afgewacht; een en ander hangt of van de jongste verschuivingen in dit opzicht over de geheele wereld.
Inzake den uitvoer van fruit ondervond Brazilie dezelfde moeilijkheden als Argentinie : tekort aan gekoelde
scheepsruimte, alsmede aan blik en glas voorzoover
men had willen conserveeren. Uit de zeer overvloedige oogsten van sinaasappelen perst men thans olie,
waarvan de Vereenigde Staten zich een willigen afnemer toonen. En van de bananen kan men meel voor
kindervoeding maken, een artikel dat voor den oorlog
reeds in opkomst scheen.
Chili heeft verschillende van zijn uitvoermogelijkheden
zien opdrogen, zooals die van fruit en wijn, waarvan
alleen het laatstgenoemde geschiki was voor opslag;
223

Europa zal daar nog van opzien, want de hoedanigheid
is goed en de hoeveelheid ruim.
Voorts moest dit land wegens gebrek aan vervoerinateriaal de zeldzame gelegenheid aan zich voorbij
laten gaan om thans zijn rijke beddingen van voortreffeliik ijzererts tot het uiterste uit to buiten. De oorlogvoerenden hadden dit gaarne gekocht, doch Chili kon
geen mijninstallaties geleverd krijgen, en evenmin
rails, spoorwagens of vrachtauto's voor het vervoer
naar de havens, terwiji ook daar nog de scheepsgelegenheid een moeilijkheid zou hebben opgeleverd; aldus kregen enkel de reeds bestaande exploitaties een
kans.
Zeer omvangrijk ziin evenwel de verschepingen van
koper geweest, waarvan de Noord-Amerikanen daar
to lande de producenten en tevens de afnemers waren.
Chili is daardoor een van 's werelds belangrijkste koperlanden geworden, naast de Vereenigde Staten en
Peru. Een deel van dezen bloei zal wellicht blijven.
Tenslotte heeft ook de salpeter voordeel ondervonden
van den oorlogstoestand, doordat dit product, voorheen
grootendeels als mest gebezigd, thans voor de fabricage van ontploffingsstoffen werd aangekocht. Te verwachten is echter, dat na het beeindigen der militaire
handelingen wed.erom afzetmoeilijkheden zullen opireden.
Eveneens in Chili heeft de binnenlandsche industrie
inmiddels vorderingen gemaalot, doch tot een overheerschende positie op de. geheele Zuid-Amerikaansche
markt, waarvan door de Chilenen zoo gaarne wordt
gedroomd, heeft zij he niet gebracht.
In dit verband verdient een bericht vermelding, als zou
Argentinie aan Chili hebben voorgesteld om de onderlinge douanegrens op to heffen. Indien dit ernstig gemeend is, dan zal Argentinie hiermee stellig niet bedoelen aan de Chileensche aspiraties van industrieelen.
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aard pen ruimere gelegenheid tot ontplooiing te geven,
doch veeleer omgekeerd: van Chili een afzetgebied te
maken voor de snel opgekomen Argentijnsche nijverheid. En dan valt met vrij groote zekerheid te voorspellen, dat de Chilenen daar niet veel voor zullen voelen. Voor aaneensluitingen dezer soort is -men in dat
werelddeel nog minder rijp dan in Europa. Er worden
trouwens nog meer van die Argentijnsche initiatieven
op inter-continentaal gebied gemeld. Zoo zou Argentinie gaarne samen met de overige republieken willen
komen tot de oprichting van een gezamenlijk industrialisatiebureau, hetwelk de ontwikkeling der Zuid-Amerikaansche nijverheid zou coOrdineeren en in de gewenschte banen leiden. Intusschen zullen de bedoelingen der voorstellers, van wie men inplaats van coordinatie allicht subordinatie aan eigen belangen verwacht,
bij de andere staten wel eenig wantrouwen ontmoeten,
want voor een Argentijnsch leiderschap in de industrie
kan noch Brazilie noch Chili veel geestdrift gevoelen.
Dit plan lijkt dus voorloopig weinig kans van slagen
te hebben; het is, als zoovele brilliante Zuid-Amerikaansche gedachten, te verheven van opzet om door
menschen van de eigenaardige karaktervormen der
Latijnsch-Amerikanen te worden omgezet in werkelijkheid.
Bij het beschouwen van deze industrieele ontwikkeling
hebben wij herhaaldelijk de schaarschte aan brandstof
om den hoek zien kijken. In alle betrokken landen is
met groote naarstigheid gestreefd naar opluchting in
deze benarde positie. Waardevolle goederen als graan
en koffie werden voor dit doel opgeofferd, waarbij
eenerzijds de drukkende voorraden konden worden
verminderd, en anderzijds bruikbare brandstof werd
verkregen. Voorts nam het gebruik van houtskool aanzienlijk toe; trouwens ook afval van suikerriet en
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stroopreparaten stookte men, kortom, alles wat maar
wilde branden.
Normalerwijze importeerde Argentinie zeer veel steenkolen uit Wales. Deze geregelde verschepingen boden
zelfs een niet te versmaden steun aan het vervoer van
graan, want de wilde booten, die tot dit doel naar de
Plata-rivier werden gedirigeerd, plachten op hun uitreis in plaats van ballast een lading kolen mee te nemen, waardoor zij voor de thuisreis genoegen konden
nemen met een lagere vracht voor het Argentijnsche
°man.
De oorlog echter heeft zoowel de scheepsruimte als de
Britsche kolenleveranties weggeveegd. Argentinie heeft
sindsdien kolen gekocht in Zuid-Afrika, met het gevolg
dat zich tusschen deze beide landen, die tevoren nauwelijks eenig contact hadden, een zeer belangrijk handelsverkeer ontwikkeld heeft, zoodat de Unie zelfs als
No. 3 op de lijst van Argentinie's leveranciers kwam
te staan; in omgekeerde richting is de omzet uiteraard
veel minder groot.
Brazilie heeft getracht, zich in dit opzicht zoo goed mogelijk te redden door krachtige uitbreiding van de kolenproductie; clod' hier zitten de afstanden en de vervoersmoeilijkheden aan een vlotte ontplooiIng in den
weg. Men heeft er dan ook zelfs reeds tot turf zijn toevlucht genomen.
Onbevredigend is eveneens in al deze landen de aardoliepositie. Argentinie brengt tenminste in eigen land
reeds over de 3 millioen ton voort, doch deze hoeveelheid is nog steeds niet in staat om de behoefte te dekken. Normaal werden er uit Curacao en Aruba nog
eens omstreeks 2300.000 ton aardolieproducten aangevoerd, van welken import in de laatste jaren het monopolie. was toegekend aan de Staatspetroleumwinning.
de Yacimientos Petroliferos Federales of Y.P.F. ; die
tevens ruim een derde der binnenlandsche productie
226

voor haar rekening placht to nemen. Tijdens den oorlog
hebben de geallieerden echter noch olie, noch tankers
voor dergelijke voorzieningen kunnen missen, en zoo
heeft Argentinie zich zelf moeten helpen; dit wend overigens door de sterk verminderde motoriseering vergemakkelijkt. En voor zoover er niet voldoende benzine
beschikbaar was, heeft de alcohol, uit mais gestookt,
moeten inspringen, alsmede het gebruik van generatorb randstoffen.
Brazilie en Chili bezitten in het geheel geen aardolie.
Eerstgenoemd land trachtte reeds sinds vele jaren, zich
door het gebruik van alcohol — voornamelijk uit suiker — van deze deviezenverslindende importen onafhankelijk to maken. Dit streven is thans onder den druk
van den oorlog met kracht voortgezet, en zoo maakt
men daar tegenwoordig ook motor-alcohol uit de mandioca of cassave-wortel, en diverse soorten olie uit
katoenzaad, koffie en allerlei tropische zaden en pitten,
waaronder vanouds ook de mamona of castor of ricinus. Veel van dit alles zal in normale tijden wel weer
plaats maken voor de zooveel betere aardolieproducten, die bovendien handiger in het gebruik zijn; andere
vat deze speciale artikelen zullen wederom voor hun
vroegere doeleinden gebezigd worden, waarvoor zij
per slot van rekening veel beter geschikt zijn.
Deze zwakke positie ten opzichte van de voornaamste
brandstoffen zal den A.B.C.-Staten nog langen tiid
dwars blijven zitten in hun streven naar industrialiseering en naar economische onafhankelijkheid van het
buitenland. Diezelfde moeilijkheid brengt tevens in de
nationale voortbrenging een element van duurte mede,
dat soms wel eens den doorslag kan geven wanneer het
er om gaat of een binnenlandsch product zich tegenover een import-artikel kan handhaven. Want hoe lofwaardig zulk een eigen nijverheidsontplooiing ook is,
zij toont helaas veelal de neiging om de kosten van
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levensonderhoud op een hooger peil te houden dan
normalerwijze noodig is, en daarmee wordt 's lands
vermogen tot concurreeren in den export naar de wereldmarkt ongetwijfeld belemmerd. Vooral wanneer
men de rationale industrie tegen de economische redelijkheid in zou gaan steunen. En zoo moet vooralsnog
worden afgewacht of deze staten de groote vorderingen
welke zij inmiddels op industrieel gebied hebben gemaakt, straks zonder schade voor hun capaciteit als
uitvoerland van goedkoope massa-artikelen kunnen
verwerken in hun algemeene economische structuur.
26.

Wat zal men van ons nog kunnen gebruiken?

In grove trekken beteekende het einde van den wereldoorlog voor Zuid-Amerika tevens het einde der
gedwongen inkrimping, van uitvoer zoowel als van invoer. Het uitgeputte Europa verwachtte uit die landen
de allereerste aanvulling der voorraden die voor voeding, kleeding en tal van andere doeleinden n.00dig
waren. Hierop hadden ook de A.B.C.-Staten, zooals wij
tevoren zagen, reeds gerekend door het aanleggen van
stocks waaruit terstond kon worden. geput.
Daarnaast zal Zuid-Amerika weer op groote schaal
industriefabrikaten moeten gaan invoeren, welke het
zelf nog niet kan vervaardigen. Voorts is een ruime
aanvoer van steenkolen, van aardolie en andere hulpstoffen noodig, welke men zich noodgedwongen zoolang heeft moeten ontzeggen, zoolang de oorlogstoestand die land.en afgesneden hield van hun leveranciers en vervoerders.
Uiteraard vraagt men in de landen, die voorheen naar
de A.B.C.-Staten plachten to leveren, zich of welke
artikelen er voortaan nog met succes daarheen te verkoopen zullen zijn.
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Een afdoend antwoord hierop is niet gemakkelijk te
geven, nog afgezien van de omstandigheid dat vele goederen voorloopig in de sterk gehavende Oude Wereld
toch niet gemist kunnen worden ; dit zal namelijk het
geval zijn, indien ons de grondstoffen tot fabricage ontbreken, of wanneer men een en ander hier zelf n_oodig
heeft voor den wederopbouw. Zulks mag o.a. het geval
worden geacht ten aanzien van constructieijzer en
andere voortbrengselen der zware industrie, waarvan
de productie bovendien ingevolge de verwoestingen
van den oorlog bedenkelijk achterop geraakt is. Voorts
zal wel niet terstond een omvangrijke uitvoer mogelijk
zijn van cement en al swat er nog meer in het bouwbedrijf en bij wegenaanleg te pas komt.
In de meeste dezer opzichten hebben de A.B.C.-Staten
trouwens grootendeels zichzelf leeren helpen. Of het
nu Argentinie is, dan. wel Brazilie of Chili: overal vandaan vernemen wij, dat de nationale industrie zich
inzonderheid op voortbrenging van deze soort heeft
toegelegd. Uit Argentinie bericht men een stijging der
cementproductie tot meer dan een millioen ton per jaar,
bij nog steeds stijgende prijzen. Voorts wordt gezegd dat
men aan ijzerwaren reeds voor meer dan 40°/o de eigen
behoefte kan dekken, zulks terwij1 de uitbreiding van
de binnenlandsche metallurgie nog steeds wordt voortgezet. In Brazilie is de capaciteit der hoogovens dusdanig toegenomen, dat men voor de naaste toekomst reeds
verwacht in dit opzicht onafhankelijk van het buitenland te kunnen worden.
Niettemin is het gebied der metaalbewerking uitgebreid genoeg om ook nog de mogelijkheid van export
daarheen in het oog te blijven houden. Vooral zullen
hiervoor in aanmerking komen de fabricaten van een
fijnere soort, waarbij het in aanzienlijke mate aankomt
op hoog ontwikkelde methodes en zeer geoefende
arbeiders.
229

Zoo zal voorloopig de vraag levendig bliiven naar mop
toren en andere machines van zorgvuldige afwerking,
alsmede naar fijnmechaniek e.d. producten, zooals o.a.
tijdens den geheel en oorlog daarheen geleverd zijn door
Zwitserland en Zweden. Ook de Nederlandsche industrie placht in dit opzicht voorheen reeds naar ZuidAmerika -te exporteeren, zij het over het algemeen nog
wat aarzelend; want geheel thuis voelden onze fabrikanten zich in die landen nog niet, met uitzondering
slechts van enkelen die zich daar zelf gevestigd hadden en eigen ondervinding hadden opgedaan.
Tot de voortbrengselen der metaalindustrie, waarvoor
de A.B.C.-Staten een belangwekkend afzetgebied kunnen worden, mogen wij tevens tellen onze schepen;
inzonderheid die welke geschikt zijn voor de rivier- en
kleine zeevaart, zooals bijvoorbeeld de zeer economische kustvaarders van het Groningsche type, die zich
reeds alom ter wereld zulk een voortreffeliike reputatie hebben bezorgd dat zij zelfs de schrik geworden
zijn van menige groot-reederij en overlaadhaven. En bij
deze jongere groep moeten wij natuurlijk ook rekenen
onze vanouds bekende specialiteiten, zooals bag'germateriaal, alsmede kranen voor havenuitrusting, locomotieven en rollend materieel van spoorwegen en smalspoorlijntjes, enz. Deze laatste soorten echter in concurrentie met nagenoeg de geheele wereld.
Met onzen uitvoer daarheen van textiel zal het wel in
hoofdzaak gedaan zijn, tenzij hoogstens van kunstzijden
garens en enkele andere speciale artikelen, waarin de
Zuid-Amerikaansche industrie zelf nog geen vorderingen van beteekenis heeft gemaakt of to duur gebleven
is. Over het algemeen beschikken de betrokken landen
over de voornaamste grondstoffen: wol en katoen, met
bovendien zijde als opkomend product van eigen bodem, en linnen reeds op den drempel van een nationale
industrie. De meest alledaagsche weefsels kan men er
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dus zelf reeds vervaardigen. Importeeren zal men er
enkel nog de soorten waarin men zich daar te lande
nog niet heeft gespecialiseerd, en dit zal iedere producent land voor land en geval voor geval moeten bekijken.
Eveneens in andere takken der kleedingindustrie heeft
Zuid-Amerika reeds een jarenlange oefening, die gaandeweg tot zeer behoorlijke uitkomsten heeft geleid. Zoo
is b.v. de fabricage van hoeden, kousen, boorden, dassen, schoeisel, e.d. er al tamelijk omvangrijk, vooral in
de lichtere kwaliteiten. Argentinie heeft tijdens den
oorlog zelf reeds schoenen uitgevoerd naar Zuid-Afrika
en zoo waarlijk naar de Vereenigde Staten.
Ten opzichte van een artikel dat tot dusverre op groote
schaal werd ingevoerd: papier, kent Zuid-Amerika dezelfde moeilijkheid die ook op menig ander gebied een
bezwaar vormt : de betrekkelijke schaarschte aan
naaldhout, zelfs in de fjordgebieden van Chili. ook de
piinboomen van Zuid-Brazilie schijnen niet voidoende
te zijn. En zoo behoudt de buitenwereld een kans om
cellulose en houtpapier te blijven invoeren, benevens
natuurlijk de fijnere soorten. In Argentinie heeft men
weliswaar uit inlandsche grondstoffen een goede papiersoort weten te maken, doch het is de vraag of deze
het Europeesche artikel geheel zal kunnen vervangen:
Op chemisch gebied hebben alle drie landen zich met
toenemend succes bewogen.; met uitzondering echter
van de z.g. zware chemische stoffen, ten aanzien waarvan men op invoer aangewezen blijft. Eveneens de
pharmaceutische fabricage heeft groote vorderingen
gemaakt; in al deze landen worden verbazingwekkend
veel patentgeneesmiddelen gebruikt, van de meest
serieuze preparaten tot de vrijmoedigste kwakzalverij
toe, en daarom zal het verlies van zulk een gretige
markt voor menig Europeesch land een teleurstelling
zijn: slechts enkele van deze pharmaceutische alsmede
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cosmetische artikelen zullen daar te lande nog met succes kunnen worden aangeboden, doch daar zal dan vermoedelijk een flinke reclamecampagne mee gemoeid
zijn.
Aaraewerk en glas maakt men daar te lande wel reeds,
doch naar het schijnt nog niet in voldoende hoeveelheid ; hier blijven voorloopig dus mogelijkheden aanwezig.
De aandachf mag wel even worden gevestigd op de
gunstige positie welke Nederland ten aanzien van die
landen inneemt door handelsverdragen welke de clausule der meestbegunstiging bevatten. Hoe dit straks ook
zal worden en hoe men in breederen zin over de toekomst van dergelijke bilaterale afspraken moge denken, in het kader van een wereld die na haar jongste
ontwrichting eigenlijk voor een veel algemeenere regeling in aanmerking komt, — voorloopig beteekenen dergelijke toestanden voor ons dat wij automatisch deelen
in voorrechten welke een dier landen tijdens den oorlog
in onderhandelingen met Engeland heeft moeten toestaan, bijvoorbeeld neerkomende op de verlaging van
het invoerrecht op bepaalde artikelen.
Wat den invoer van levensmiddelen betreft: deze was in
de A.B.C.-Staten reeds jarenlang bezig te dalen. In ons
historisch overzicht zagen wij, hoe Nederlandsche
schippers ook als vijanden des rijks daar te lande nog
welkom waren als brengers van meel, wijn en zout.
Zelfs nog in het begin der 19de eeuw hebben wij een
poging der Nederlandsche Handelmaatschappij aanschouwd om graan naar Brazilie te verschepen, uit
Europa nog wel.
Inmiddels hebben al deze drie landen zich het alle-reerst
ontwikkeld in de richting van eigen voedselvoorziefling, waarop weldra een tijdperk kon volgen van uitvoer op groote schaal. En tegenwoordig zouden de
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A.B.C.-Staten tesamen wel de geheele overige wereld
kunnen voeden, zoodat het uilen naar Athene dragen
zou moeten heeten om daarheen nog levensmiddelen te
willen zenden. Ongeveer een derde deel van de Argentijnsche industrie beweegt zich op dit terrein.
Toch is he nog niet zoo heel fang geleden dat er uit
Nederland zelfs eieren naar Buenos Aires werden verscheept, een transactie die als seizoenruil misschien
zelfs kans zou kunnen maken op bestendiging. Voorts
zonden wij kaas en boter n.aar Brazilie en tal van verpakte levensmiddelen naar haast alle Zuid-Amerikaansche bestemmingen. Tot vlak voor den jongsten wereldoortog leverde ons land naar de Plata-havens in vrij
grooten omvang aardappelen, niet alleen pootgoed,
maar ook voor consumptie, nameliik telkens wanneer
daar te lande misoogst was geweest, hetgeen van tijd tot
tijd voorkomt. Omgekeerd trad of en toe Argentinie als
exporteur op.
Ondertusschen hebben de voornaamste Zuid-Amerikaansche staten geleerd om het meerendeel der fabrikaten voor de voeding hunner inwoners zelf te vervaardigen, zooals haast alles wat uit meel wordt gemaakt,
met inbegrip van deegartikelen zooals macaroni en
dergelijke. Eveneens biscuits en soortgelijke verpakte
levensmiddelen fabriceert men er zelf. Daar zal nog
slechts bij uitzondering voor ons jets te verdienen. zijn.
Ditzelfde geldt voor cacao en chocolade, jams en
andere conserven, met uitzondering wellicht van prima
groentesoorten, in blik of gedroogd: doch dil alles diem
geval voor geval bekeken te worden, en tevens land
voor land, want elk afzetgebied verkeert te dien aanzien weer in een jets andere positie. Wijnen en andere
dranken importeerde men er voorheen grootendeels uit
Europa, de fijnere soorten uit Frankrijk, en verder diverse specialiteiten nit elk land afzonderlijk; bovendien was Brazilie"vanouds gehecht aan de Portugeesche
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wijnen. Inmiddels heeft ook op dit gebied de eigen productie vorderingen gemaakt en voor zoover een tropisch land als Brazilie zelf geen dragelijken wiin voortbrengt, neemt het dien in toenemende mate van Argentinie af.
Voor Nederland viel in dit opzicht eigenlijk alleen iets
te verdienen met jenever en sommige likeuren ; evenals
enkele onzer grootste industrieen, zooals Pifilips, daar
te lande eigen montage-inrichtingen en zelfs reeds volledige fabrieken hebben gesticht, zoo maakt Bols er uit
Nederlandsche ingredienten de Nederlandsche versnapering die ook daarginds zulk een sympathie geniet.
Maar in den laatsten tijd is men in Argentinie uit graan
zelf alcohol gaan waken, en er ontbreekt dus niet zoo
heel veel meer aan om dat land op de basis van zulk
een overvloedige grondstof self als producent en exporteur te doen optreden.
Aldus zal het stellig gaan met de boter en misschien
ook wel met de kaas. En met zulk een rijkvloeiende
bron in de buurt zullen ook Chili en Brazilie, waar
deze zuivelproducten vooralsnog niet zoo overvloedig
of goed zijn, allicht als afzetgebied voor ons verioren
gaan.
De mogelijkheid tot levering van pootaardappelen zal
nog wel geruimen tijd aanwezig bliiven. Eveneens kan
in de koelere gewesten misschien een Eeperkte hoeveelheid pla.nten, heesters en bloembollen geplaatst
worden, waarmee evenwel groote zorg gepaard dient
te gaan wegens den overgang naar het andere half road
met zijn tegenovergestelde jaargetijden; er zijn intusschen ook voorheen reeds zaken op dit gebied gedreven, en er is eer aanleiding tot uitbreiding dan tot
inkrimping.
Fokvee voor het opkweeken en in conditie houden van
melkvee van een hoog opgevoerde capaciteit zullen al
deze landen doorloopend kunnen gebruiken, niet alleen
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van het verfijnde en uitermate productieve Hollandsche en Friesche type, doch ook van het meer robuste
en niet zoo veeleischende roodbonte Maas-1Jselras.
Als algemeene voorwaarde voor het slagen van een
uitvoer, welken ook, naar de A.B.C.-staten zal moeten
worden beschou -wd, dat kwaliteit en prijs de vergelijking met de concurrentie binnen- zoowel als buitenlandsche — kunnen doorstaan; voorts dat de verpakking en uiterlijke verschijning zich aansluiten bij de
daar te Iande bestaande wenschen; en tenslotie dat de
verkooper bereid is, zijn prijzen c.i.f. te stellen, genoegen te nemen met een wissel tegen overgave der
documenten en een crediet te verleenen van een lengte
zooals men daar gewend is, in den regel 90 dagen. Op
deze grondslagen zal het alsnog mogelijk blijken, voor
menig artikel afzet te vinden.
Voorlichting hieromtrent vindt men bij het NederIandsch Zuid-Amerikaansch Instituut en bij deszelfs
vertegenwoordigingen in elk der betrokken landen.

27.

Uitvoer van werkkracht en intellect.

In Nederlandsche oogen blijft Zuid-Amerika voorloopig
een land waarmee wij zakelijke relaties onderhouden,
gaarne zelfs; doch nauwelijks eenige cultureele. De
taal van handel en techniek is internationaal. Voor
intellectueele aanraking daarentegen kan het gebruik
der landstalen niet gemist worden. Vergeefs zou men
het beproeven met het hulpmiddel van een derde taal,
waarvoor in zulke gevallen meestal het Fransch moet
dienen, doch dan bovendien met de kwade kans dat
aan een van beide ziiden of aan beide de kennis ook
daarvan misschien niet geheel toereikend is.
Wie in Nederland Spaan€ch of Portugeesch leert met
het oog op zijn relaties met Zuid-Amerika, zij het voor
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een los bezoek of voor een vasten werkkring, die zal
zich er inzonderheid op toeleggen, zoo spoedig mogelijk te beschikken over een bruikbaar mondjevol in
die talen; doch de letterkunde, waartoe hij langs dezen
weg eveneens toegang krijgt, zal gemeenlijk op den
achtergrond blijven. Er bestaat nu eenmaal meer vraag
naar de nuttige diensten van Spaansche of Portugeesche handelscorrespondentie dan naar de cultureele
genietingen welke men uit Cervantes of CamCies kan
smaken.
In de meest recente tijden, toen een sterk toenemend
aantal jonge zakenlieden zich in de omgangstalen van
Zuid-Amerika wenschte te bekwamen, was het zeer
stellig als een gemis te beschouwen, dat hier te lande
geen les te krijgen was in het „criollo" zooals dit te
Buenos Aires gesproken wordt, noch ook in het eveneens sterk gecreoliseerde Braziliaansch; doch enkel
in het officieele Castiliaansch, dat in Zuid-Amerika
altijd een ietwat pedanten indruk maakt, alsmede in
het Portugeesch van het moederland, waarin Braziliaansche ooren altijd in de eerste plaats de manier van
praten van het versch geimporteerde dienstmeisje meenen te hooren. Aileen werkelijk beschaafde en ontwikkelde Zuid-Amerikanen zullen een sierlijk gebruik van
de oorspronkelijke moedertalen weten te waardeeren,
doch dergelijke kringen zijn niet zeer uitgebreid, en de
groote massa grinnikt om zulk een accent, evenzeer als
een New Yorker zich vroolijk maakt om de uitspraak
en woordenkeus van een echten Engelschman. Het eerste wat de Nederlander, die voor zaken in Zuid-Amerika
terecht komt, pleegt te doen is dan ook, te zorgen dat
hij dien hinderlijken tongval, dien men hem thuis nog
wel met zooveel inspanning'had bijgebracht, weer kwijtraakt. Daarna bepaalt ziin gebruik van de lands talen
zich gewoonlijk tot het lezen van de kraut en het voeren van vluchtige gesprekken, die grootendeels uit een
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herhaling van een beperkt aantal der meest gangbare
uitdrukkingen en stopwoorden bestaan. Wie er lang
blijft, pikt eenige dozijnen technische termen en omgangsgezegden op, doch tot een diepere kennis van de
taal of van de literatuur komen slechts weinigen. Geen
wonder ook: overdag heeft men het te druk in de zaken, thuis spreekt men in den regel zijn eigen taal, op
de club meest Engelsch, — en zoo blijft het nationale
idioom des lands steeds op den achtergrond.
Ongetwijfeld is dit jammer, al was het alleen maar uit
eigen belang. Want men kan een yolk in al zijn intimiteit, ook als klant of debiteur, veel beter begrijpen
en volgen wanneer men via zijn taal toegang heeft tot
zijn gemoed, tot zijn mentaliteit. Een elegant hanteeren
van zijn eigen taal stemt den Zuid-Amerikaan ook warmer jegens den vreemdeling; hij ziet hierin een compliment, welks waarde des te grooter wordt naarmate
er meer toewijding en oefening in gestoken blijkt. In
menig geval dat op zichzelf een dubbeltje op zijn kant
zou zijn, zal een buitenlander die de landstaal beheerscht er komen, terwijl een ander niet slaagt en zich
afvraagt waarom toch.
Voegt men bij deze baatzuchtige overwegingen tevens
de ultbreiding van het intellectueele schootsveld doordat men een schat van oude en hedendaagsche boeken
binnen zijn bereik krijgt, over historie, staatkunde, natuurwetenschappen, kunst en wat er nog meer voor cultureele kanten aan het leven van dat werelddeel zijn,
— de voormalige moederlanden inbegrepen dan
blijkt een grondige studie van Spaansch 'en/of Portu.geesch wel degelijk de inspanning te beloonen. En het
is dan ook zeer te wenschen dat er, naast de reeds bestaande mogelijkheden tot het leeren van de officieele
en klassieke vormen dier talen, eerlang ook gelegenheid moge verschijnen om met de beide voornaamste
Zuid-Amerikaansche varianten daarvan kennis te ma237

ken: met het „criollo" van de Plata-landen en met 'het
Braziliaansch, waarvoor een geestige Lusitaansche
schrijver den naam „Portugeesch met suiker" heeft uitgevonden.
In omgekeerden zin is van een beoefening onzer taal
door Zuid-Amerikanen geen sprake. Het heeft nimmer
tot de eerzucht van het Nederlandsche yolk behoord,
zijn spraakgebruik aan anderen op te dringen; liever
leeren wij ons met een paar woorden in die andere taal
behelpen. Zoo is Nieuw Amsterdam zelfs in den meest
Hollandschen tijd een polyglotte handelsnederzetting
geweest. Te Mauritsstad, in Nederlandsch Brazilie,
werd met de planters en andere uit het vorige regime
achtergebleven ingezetenen Portugeesch gesproken;
vermoedelijk zou dit de algemeene omgangstaal des
lands geworden zijn, ook al was Brazilie Nederlandsch
gebleven. Van onze taal is uit dat tijdperk daar te lande
dan ook geen spoor over. Voor den Braziliaan, die
evenals zijn neef uit Portugal een geboren taalverbasteraar is, doet de Nederlandsche taal zich voor als een
zonderlinge opeenvolging van medalinkers, waarin
vooral de krassende keelgeluiden overheerschen. Uitspraak en orthographie van zelfs de eenvoudigste Hollandsche woorden schijnen buiten zijn macht te vallen;
beide worden tot onherkenbaarwordens toe verhaspeld. Eveneens de Argentijnen en Chilenen, hoewel niet
in dezelfde mate als de Brazilianen, staan met onze namen en woorden doorloopend op een kwaden voet.
Opmerkelijk mag in dit verband heeten, dat er juist
door een paar Braziliaansche schrijvers boeken over
Nederland geschreven zijn, die van volle belangstelling
en vrij aanzienlijke kennis van ons volkseigen getuigen.
Het belangrijkste daarvan is bijgedragen door een Braziliaan van Portugeesche afstamming, Ramalho Ortigao, te Rio de Janeiro en Lissabon gelijkelijk geeerd als
238

nationale auteur van beteekenis. Zijn A Hollanda is in
de tachtiger jaren uitgegeven en het wijdt vooral aan
de cultureele beteekenis van ons land eenige warmgetinte hoofdstukken. Het merkwaardige is evenwel dat
dit boek niet, als een willekeurig geschrift over een
vreemd land, op den grooten hoop terecht gekomen is,
doch dat iedere Braziliaan en iedere Portugees van eenige beschaving dit meesterwerk van den gevierden R amalho kent, ongeveer op de wijze waarop in onze Nederlandsche samenleving de gemiddelde burger vertrouwd is met de Camera Obscura. Dit eene boek alleen
heeft voor den goeden naam van ons yolk onder de
beide Lusitaansche naties meer gedaan dan eenige off icieele propaganda vermocht had. Nederlanders die
naar een dier landen gaan, zullen goed doers door van
dit boek van tevoren tenminste even kennis te nemen,
opdat zij straks niet met hun mond vol tanden behoeyen te staan wanneer het in hun hijzijn liefkoozend
wordt geciteerd.
In de twintiger jaren onzer eeuw is nogmaals en onder
denzelfden titel een Portugeesch bock over Nederland
verschenen, ditmaal in de gedaante van een bundel litterair-cultureele schetsen. Auteur was Luiz Guimardes, destijds Braziliaansch gezant in Den Haag; aanknoopend aan de reputatie van het vorige heeft ook dit
geschrift in Brazilie een aandachtigen lezerskring gevonden.
Onzerzijds is op deze belangeloos te onzer beschikking
gestelde grondslagen voor een Batavophiele stemming
in Brazilie nimmer voortgebouwd, afgezien van een bescheiden foldertje, hetwelk schrijver aezes eens voor
Vreemdelingenverkeer heeft samengesteld onder den
titel Os Brasileiros no Hollanda, en dat tot dit doel tevoren in een tijdschrift te Rio de Janeiro was geplaatst.
Nederland was hier gegroepeerd rondom het Haagsche woonhuis van „o principe Mauricio". en bet wend
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bezichtigd als was het aan het handle van een Braziliaanschen landkenner.
In Argentinie nosh in Chili is ons ooit een vrijwillige
brigade to hulp gesneld. Men kent ons daar voornamelijk als waterbouwers en goede klanten, en voorts door
de vlag op onze schepen. Ook bezit het museum to
Buenos Aires eenige schilderijen van Nederlandsche
meesters, waaronder een vermeende Brueghel, die echter door wijlen C. L. van Balen (mijn vader) na een bezoek geklentificeerd werd als een Vingboons.
Met dat al is Buenos Aires het eenige punt in ZuidAmerika waar de drukpers ook in onze taal werkt.
Daar ter stede verschijnt namelijk sinds 1921 een Nederlandsch blad, bestemd voor onze landgenooten in die
omgeving (Nederland, redacteur-uitgever Chr. van Balen Jr.), alsmede sinds 1928 het reeds tevoren vermelde
handelsbulletin ten behoeve van de zakenrelaties tusschen ons land en de Plata-gewesten, onder den titel

Maandelijksche mededeelingen der Nederlandsche Kanter
van Koophandel.
De Nederlandsche litteratuur over Zuid-Amerika is
niet zeer uitgebreid. Wanneer wij ons tot de A.B.C.Staten bepalen, dan vinden wij, afgezien van eenige
verdienstelijke dock inmiddels verouderde rapporten
over afzonderlijke onderwerpen -- de Argentijnsche
landbouw, de Braziliaansche koffie, de Chileensche
havens — slechts mijn boek Zuid Amerika, dat echter van
1920 dateert, en dus in vele opzichten herziening behoeft. En voorts het reeds meer genoemde boek van
Chr. van Balen Jr. Argentinie, van 1936, waarvan een
tweede druk zich in voorbereiding he-Vindt. Vervolgens
een reisbeschrijving door mevr. de Bergh—Margraf en
enkele losse tijdschriftartikelen, alsmede een historisch
prentenbundeltje over Nederlandsch-Brazilie en een
paar boeken van verschillend kaliber over de roem-
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rijke daden onzer voorouders op die kusten. Tenslotte
een enkel oorspronkelijk verhaal of een nit het Argentijnsch of Portugeesch vertaald romannetje. Doch hiermede zijn wij dan ook aan het einde van onze ZuidAmerikaansche boekerij gekomen.
Voorwaar een mager resultaat. Vooral in vergelijking
met de uitvoerige litteratuur in het Fransch, Duitsch
en Engelsch, waarbij echter niet alles goud is wat er
blinkt. Mismoedig verzuchtte bij het verschijnen van
mijn Zuid Amerika het orgaan van het Deutsche Uebersee Institut : „ein ebenbiirtiges Werk gibt es in deutscher Sprache nicht...." Hoe vleiend dit oordeel ook
voor schrijver dezes mocht klinken — tot den Nederlandschen lezer richtte het in de eerste plaats een
waarschuwing om niet te lichtvaardig weg te loopen
met alles wat er in andere talen over Zuid-Amerika
geschreven wordt. Want, hoe indrukwekkend of vlot
zulke uitgaven zich sons voordoen, — er schuilt veel
kaf onder het koren, en dit onderwerp schijnt zich bijzonder te leenen voor compilaties van statistieken, begeleid door waardelooze commentaren, van geen meerder inzicht dan de scripties die ijverige maar onervaren
studenten voor hun professor maken ; en daarnaast voor
boeiende persoonlijke reportages van het genre Kitsch.
Den velen degelijken auteurs niet te na gesproken.
Gaarne hoop ik binnenkort nog eens de gelegenheid
te vinden om mijn oude boek grondig te herzien en
aan te vullen, doch niet dan na wederom een uitgebreid
bezoek aan die landen te hebben gebracht. Immers,
vooral in de A.B.C.-Staten gaat de tijd verbazend snel,
en minstens om de vijf jaar dient men er den toestand
weer eens opnieuw te gaan opnemen, wit men met zijn
kennis van zaken niet achterop geraken.
Voorts ware het te wenschen dat er achter de oude
voorhoede geleidelijk een jongere garde opgroeide,
toegerust met voldoende vooropleiding, practischen
-

241

studiezin en zelfstandig waarnemingsvermogen om de
taak van baanbreker en voorlichter, die tot dusverre
op de schouders van slechts enkelen gerust heeft, van
deze pioniers over te nemen en ten behoeve der komende generaties voort te zetten.
Een export van geestelijk goed kan men in zekeren zin
eveneens zien in de vele Roomsch-Katholieke priesters
die van Nederland uit naar Zuid-Amerika zijn gestuurd. De regie hierover beyond zich voornamelijk te
Roermond, en er schijnt geen grond noch ook voornemen te bestaan om met dergelijke uitzendingen op
te houden.
Als gevolg van deze. activiteit zal men vooral in
Brazilie tal van Nederlandsche paters aantreffen, die
deels als kloosterlingen in enkele grootere steden tezamen Leven, zooals onder andere te Rio de Janeiro,
deels als zieleherders van doorgaans primitieve parochies in het binnenland optreden. Dit laatste is het
geval over bijna heel Brazilie heen. Ik heb deze geesteliiken aangetroffen langs de zeekust ver buiten de
hoofdstad, doch eveneens in het diepste binnenste van
Minas Geraes en op de afgelegenste plekken van Pernambuco. Niet zelden vindt men hen met Duitsche
priesters dooreen, doch er ziin tal van punters waar de
Hollanders een geheel op zichzelf staand verschijnsel
vormen. Men hoort de bevolking gewoonlijk over deze
padres Hollandezes spreken met een eerbied, dien zij
aan hun eigen soutanedragende landgenooten niet altijd
verschuldigd meenen te ziin; menigen Nederlandschen
dorpspastoor heb ik er ontmoet, die behalve geestelijke
hoeder tevens zoo'n beetle de practische vraagbaak en
technische wonderknutselaar was geworden te midden
eener omgeving van verloopen doch goedaardige kleurlingen.
Ook deze confessioneele colonne maakt deel uit van
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de voorhoede die in Zuid-Amerika bezig is met het opbouwen van een „goodwill" ten behoeve van Nederlands cultureele en economische waarden.
Menige lezer zal zich met ongeduld hebben afgevraagd,
wanneer de schrijver nu eindelijk eens zal overgaan
tot het beantwoorden van de -vraag die vooral de
jongeren interesseert: welke kansen hebben wij om
daar to lande een werkkring to vinden, lietzij tijdelijk,
hetzij voor goed?
Zulk een antwoord kan niet voor alle landen tegelijk
gegeven -Worden,‘noch ook voor alle tiiden ineens. Veel
hangt telkenmale of van den economischen en staatkundigen toestand in het betrokken gebied. En bovendien moet men hierbij onderscheid maken tusschen de
bloote mogelijkheid om daar to lande to worden foegelaten, resp. werk to vinden, en de vraag of zulk een
bestaan inderdaad voor onze landgenooten aan to bevelen is, in vergelijking met hetgeen in het eigen land
of elders hun deel zou zijn.
Voor alle drie A.B.C.-Staten gemeenschappelijk gel&
reeds de overweging dat men hier komt onder een geheel ander yolk, met een Latijnsche levensbeschouwing
en een tamelijk geringe behoefte aan het dagelijksche
gerief dat den Nederlanders zelfs in de onderste geledingen des yolks zoo dierbaar is. Hierbij dient in het
oog to worden gehouden, dat omstandigheden waar
een hard werkende man zich wellicht doorheen slak,
soms onduldbaar zwaar drukken op de vrouw, nog gezwegen van de consequenties welke zij voor de toekomst der kinderen meebrengen.
Wie voor een aantal jaren in dienst van een Nederlandsche onderneming naar Zuid-Amerika wordt uitgezonden, zal zich zijn verblijf daar to lande later met
genoegen herinneren. In den regel immers zal hij in
een der grootere steden terechtkomen, waarvan zelfs
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Santos, de kleinste die hiervoor normalerwijze in aanmerking komt, nog altijd volkornen geniethaar is, terwij1 het leven in vlotte wereldsteden als Rio de Janeiro
en Buenos Aire's of in' minder overweldigende, dock
niettemin alleszins aangename hoofdplaatsen als Montevideo of Santiago de Chile zeer vele aantrekkelijke
ziiden heeft, die men na zijn terugkeer zelfs oprecht
zal missen. Immers, men leeft daar dan doorgaans op
den voet van de meest bevoorrechte categorie; en onder
het voile genot van de bekoringen dier vreemde samenleving kan ieder zichzelf blijven, -mkoveel hij begeert
. en vermag.
Geheel anders ziet het er echter uit voor wie zich .daar
te lande uit eigen kracht een volkomen nieuw bestaan
moet opbouwen, in concurrentie met volkeren die met
een lageren levensstandaard genoegen nemen, en veelal in een omgeving, waar in plaats van de schittering
der groote steden slechts een deprimeerende alledaagschheid mee te maken valt, met een klimaat dat
soms vermoeiend werkt, en bestaanskansen die zelfs
bij welslagen menigmaal een ernstig tekort aan het gedroomde levensgeluk aoen overblijven.
Dit alles
wage overwegingen weliswaar, maar op
den -duur toch dezulke die het moreel van den troep
beheerschen — mag degene die Zuid-Amerika als
nieuw vaderland begeert zich wel terdege voor oogen
stellen, alvorens den sprong te wagen.
Dat voor elk der betrokken landen de kennis der landstaal noodig is, behoeft wel nauwelijks afzonderlijk te
worden betoogd. Er is geen sprake van dat men
zich in Zuid-Amerika met een rnondjevol gebrekkig
Engelsch of Fransch wel zou kunnen redden. voor
Brazilie client men Portugeesch te kennen en voor alle
andere landen Spaansch. Hoe eerder de aanstaande
landverhuizer daarmee begint, des te peter.
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Daarnaast behoort de immigrant echter nog andere
qualif icaties to bezitten. Hij moet een yak kennen. en
tevens bereid zijn om dit desnoods ver buiten de beschavingscenfra uit to oefenen, op het soms uitermate
primitieve platteland.
Hiermede nu rakers wij teven.s de belangrijke vraag
aan, welke soorten van beroep voor emigratie naar de
A.B.C.-Staten in aanmerking komen. Wij dienen daarbij voorloopig in bet midden to laten, welke eischen
van toelating elk der betrokken republieken zelf zal
stellen ; deze kunnen telkenmale met de binnenlandsche of de wereldsiluatie veranderen en soms heele
categorieen buitensluilen, zoodat hiernaar uiteraard tevoren goed moet worden geInformeerd.
Tot dusverre gold over het algemeen dat boeren, bereid
om in het binenland fe gaan werken, hetzij. als zelfsfandige kolonist, hetzij als losse arbeider, gaarne
werden toegelaten, zelfs in een fijdperk waarin alle
andere werkkrachten de deur in het slot vonden. Er
is nauwelijks reden om aan to nemen, dat in deze orienteering verandering gekomen zou zijn. Infegendeel
heeft het opkomen der industrie een krachtigen trek
van werkvolk naar de steden doen ontstaan, en de herbevolking van het platteland komt dus in aanmerking
om van overheidswege to worden bevorderd.
Hierbij bedenke men evenwel dat in het algemeen
Brazilie als fropisch land voor blanke boeren nauwelijks in aanmerking komt, tenzij in de koelere staters
van het Zuiden of op de plateaux van Minas Geraes
en Sao Paulo, dock dan enkel in bepaalde takken van
bedrijf, zooals bijvoorbeeld zuivelbereiding of gemengde groenfe-, fruit- en kippenteelf e.d. Daarentegen
biedt de landbouw in Argentinie en Chili, wanneer men
de verschillen in bedrijfsvorm en levenswijze zoolang
terzijde stelf, aan Nederlandsche boeren veel redelijker
kansen. her kan door aansluiting bij de aldaar ge245

bruikelijke werkwijze ongetwijfeld evengoed een bevredigend resultaat behaald worden als met specialiseering. Een leertijd in loondienst zal ter voorbereiding
van een zelfstandig optreden goede diensten bewijzen.
Niets is zoo gevaarlijk als een te vroege overtuiging
dat men het nu wel weet.
Afgeraden moet dan ook in ieder geval worden om
zich reeds terstond na aankomst laat staan al daarvoor — vast te leggen door aankoop van grond of
deelname aan ondernemingen, tenzij in vertrouwd
gezelschap, en op een voet die door de daar te lande
aanwezige raadslieden onze consuls en officieele
handelsvertegenwoordigers kan worden aanbevolen.
Zoo niet, dan zal men, om met Speenhoff te spreken,
spoedig zijn tranen en zijn duiten kwijt zijn.
Aansluiting bij bestaande groepen is in sommige gevallen mogelijk, doch ook hierbij is van weerskanten
rijp beraad gewenscht.
Nog een andere categorie, waarover tegenwoordig wel
een toekomst in de A.B.C.-Staten schijnt te zijn weggelegd, bestaat nit degenen die een technisch yak verstaan, hetwelk desnoods ook bij gebrekkige taalkennis
kan worden uitgeoefend in de industrie of in de bouwbedrijven.
ook in deze gevallen echter moet men zich niet aanstonds gouden bergen voorstellen. Er zal geruimen tijd
gewerkt moeten worden onder misschien ontmoedigende omstandigheden, voor een loon dat slechts een in
onze oogen schamel bestaat toelaat.
Naarmate echter zulke welonderlegde en liefst ook
vindingrifice vaklieden zich bij hun omgeving aanpassen, zullen zij van lieverlede ook geldelijk en persoonlijk beter op dreef geraken, toidat het oogenblik
verschijnt waarop zij zich een goede positie kunnen
verzekeren ; hetzij in dienst van een belangrijk bedrijf,
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hetzij wellicht als zelfstandig ondernemer, en in dit
laatste geval misschien nog eerder op een niet te groote
provincieplaats dan in de hoofdstad.
In welke . soorten van bedrijf naar geschoolde werkkrachten vraag is, zal schommelen al naar 's lands economische leven zich ontvouwt ; men behoort zich dienaangaande uiteraard tevoren te later voorlichten.
Een categorie die zeer stellig niet of uiterst moeilijk
te plaatsen is, dat zijn de handelsbedienden, hoeveel
diplomas zij ook op hun naam hebben staan. Aan
buitenlandsch kantoorpersoneel pleegt in die landen
maar zelden behoefte te warden gevoeld, en het aanbod is er gewoonlijk groot; bovendien is de binnenlandsche klerk, hoewel gewoonlijk minder onderlegd,
uiteraard doorgaans bruikbaarder en goedkooper.
Deze mededeeling moet aan vele would-be Platagangers als een groote teleurstelling in de ooren
klinken. Het ter harte nemen van dit advies zal echter
veel ontgoocheling voorkomen die nog heel wat piinlijker zou uitvallen.
Eveneens bedenkelijk zijn de vooruitzichten voor degenen die zich als zelfstandige handelslieden daar te
lande zouden willen vestigen, bijvoorbeeld steunend op
een paar vertegenwoordigingen van Nederlandsche
huizen. Zij begaan de denkfout, te meenen dat men in
zulk een geheel andere omgeving wel succes zal hebben
met dezelfde werkwijze waaraan men in Europa of in
eigen land gewend is. Doch om het nu maar eens heel
kras uit te drukken : de bodem van Zuid-Amerika is
gedrenkt met het zweet, de tranen en het bloed van
tienduizenden die aldus gemeend hebben, zich op den
duur wel omhoog te kunnen werken. Enkelen zijn
weliswaar geslaagd, en hun schitterend voorbeeld heeft
vele anderen verblind, doch het overgroote meerendeel is op den Zuid-Amerikaanschen akker ondergeploegd, als west waarvan op zijn gunstigst volgende
247

generaties het voordeel zullen trekken.
Het uitoefenen van import, als voor-post van Nederlandsche industrieele belangen, vereischt veel kennis
en ervaring van de plaatselijke markt mentaliteit,
alsmede onuitputtelijk geduld ; doch bovenal een
langen adem am dit zoo lang als noodig is te kunnen
uithouden. Men moet niet na een jaar of wat outmoedigd of uitgeput zijn. Enkel indien er voldoende
moreel en geldelijk uithoudingsvermogen achter zit,
kunnen dergelijke zaken slagen ; nog afgezien van het
bovendien vereischte talent, wat echter een te persoonlijke zaak is om hier besproken te kunnen worden.
Tegenover al deze min.eurklanken mag intusschen ook
wel deze meer opgewekte noot even weerklinken dat
een flinke kerel, die degelijk onderlegd is, met klanten
van allerlei aard goed weet om te gaan en een scherp
handelsinstinct bezit, wel degelijk in de A.B.C.-Staten
goede zaken kan doers, mits zijn onderneming degelijk
gefundeerd zij en in staat om de onvermijdelijke kinderziekten uit te zingen.
Wanneer hierboven gesproken is van kooplieden en
technisclie werkkrachten, dan dienen onder beide
groepen ook wel te worden verstaan ingenieurs die in
een deels commercieelen, deels technischen werkkring
derwaarts zouden gaan. Voor dezen geldt — mutatis
mutandis hetzelfde: voor zoover zij door krachtige
moederhuizen worden uitgezonden, resp. daar op kunnen steunen tot het eerste leergeld betaald is, zullen
zij er een prettig bestaan leiden als geachte vreemdelingen, en ook behoeft bij goed aanpakken' hun succes
niet uit te blijven. Daar hebben wij nu reeds voldoende
voorbeelden van aanschouwd.
De ingenieur echter, die geheel op eigen beenen naar
Zuid-Amerika trekt, mag niet verwachten dat hij terstand een positie zal kunnen innemen die met zijn
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academischen graad en 'zijn sociale standing overeenkomt. Hij zal bemerken dal zijn diploma er officieel
niet geldig is en ook ondershands van tamelijk weinig
waarde wordt geacht. Er worden in al die landen aan
eigen technische hoogescholen inheemsche ingenieurs
opgeleid, en ook van dezen is uiteraard nauwelijks
eenige geestdrift voor het binnenhalen van buitenlandsche mededingers te verwachten. Bovendien pleegt
er met name in Argentinie een ruim aanbod te bestaan van Scandinavische en ook wel Zwitsersche en
Duitsche jongelui met een opleiding welke min of meer
overeenkomt met die van ooze M.T.S. ; doch zij alien
noemen zich ingenieurs en zij nemen baanties aan op
ieder technisch of technisch-commercieel gebied. De
werkelijk volwaardige Delftsche ingenieur zal, tenminste aanvankelijk, met deze caieguriu
worden, en moet dus van betrekkelijk laag beginnen.
Pas later, wanneer zijn diepere studie zich aan de hand
der inmiddels verworven kennis van taal en omgeving
openbaart, kan ook hij peter tot zijn recht komen.
Ditzelfde geldt voor landbouwkundigen, houtvesters en
al wie er nog meer met bijzondere qualificaties mochten verschijnen. Hiertoe kunnen eveneens gerekend
worden doktoren, tandartsen, veeartsen enzoovoort.
Hun universitaire diplomas geven hun daar te lande
niet het recht om als zoodanig op te treden; er zijn
echter aanvullende examens mogelijk en het ontbreekt
in al die landen dan ook niet aan buitenlandsche medici
van allerlei richting, die zich langs dien weg met succes
op verschillende bijzondere onderdeelen hebben toebcr elegd. Al naar gelang van den aard hunner specialiteit zal een vlot hanteeren van de landstaal in mindere
of meerdere mate een vereischte vormen.
Schrijver dezes, die op grond van zijn jarenlange aanraking met al deze landen maar al te vaak beschouwd
wordt als een onuitputtelijke vraagbaak, ja soms zelfs
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als een onfeilbaar orakel inzake alle aspecten van het
Zuid-Amerikaansche leven, heeft onder de vele verzoeken om voorlichting zelfs aanvragen ontvangen van
musici, tooneelspelers en schilders. Aan dezen kan over
het algemeen slechts geantwoord worden dat, voor
zoover bij de uitoefening van hun kunst de taaL een
belangrijke factor is, weinig kans op spoedig succes kan
worden gegeven. Doch ook daar waar de kunst niet
aan het woord gebonden is, dient beseft te worden dat
men hier terecht komt in een samenleving van geheel
andere ideologieen dan de hier te lande of elders in
Europa gangbare, zoodat naast enkele gevallen van opmerkelijken voorspoed er zeer vele te registreeren
zullen zijn van jarenlang tobben met een onbegrijpend
publiek.
Zekei, ik heb in de groote Zuid-Amerikaansche hoofdsteden Caruso en Anna Pawlowa zien bejubelen, dock
evengoed een zeer verdienstelijken Italiaanschen operatroep, in weerwil van het populaire genre, zien hongerlijden, ongeveer gelijktijdig met de financieele schipbreuk van een Fransch tooneelgezelschap. En tenslotte
moest ik in een provinciestad van het heete Braziliaansche Noorden den eertijds zoo gevierden Jan Kubelik
vergeefs zien worstelen met een publiek dat, wanneer
het er eerlijk voor uit durfde te komen, liever naar het
gedrein van de radio geluisterd had dan naar kunst
van eenig gehalte.
Intusschen zou het niet billijk zijn om van soortgelijke mislukkingen de schuld uitsluitend te willen toeschuiven aan de onvoldoende waardeering van ZuidAmerika. Wat heeft bijvoorbeeld de Oude Wereld gedaan toen Claudio Arrau, de begaafde Chileensche
pianist, bij ons kwam concerteeren? Veel meer succes
was er in New York weggelegd voor Firpo, den „Stier
van de Pampa", toen deze Argentijnsche kampioen daar
tegen Dempsey kwam boksen, of in Europa voor het
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Uruguaysche voetbalelftal, then dit op de Amsterdamsche Olympiade het wereldkampioenschap behaalde.
Al dergelijke verschijnselen moeten ons aansporen om
de nuchtere feiten nimmer uit het oog te verliezen. Of,
om het tot slot nog eens in het kort samen te vatten:
een ieder die het voornemen koestert zich de A.B.C.Staten tot terrein iijner werkzaamheden te kiezen,
moge tevoren grondig en critisch nagaan of er daar te
lande aan de door hem aan te bieden diensten wel behoefte bestaat.
Ondernemingsgeest is stellig een deugd; maar zich in
onbekookte avonturen te begeven moet domheid heeten. Zulke dwazen begeert ook de Nieuwe Wereld niet
tot zich te trekken.

28.

Zell gaan zien.

Aan het einde van dit verhaal over de relaties tusschen
Nederland en de A.B.C.-Staten gekomen, zal de geduldige lezer misschien met een zucht van opluchting
dezen stortvloed van mededeelingen over de ZuidAmerikaansche wereld ter zijde leggen, nog eenigszins
duizelig van het vele wat hem in een kort bestek over
die veelsoortige samenleving werd voorgezet; zulks
terwij1 de schrijver het onvoldane gevoel overhoudt
dat hij wegens de beperkte plaatsruimte zooveel heeft
moeten weglaten wat Loch evengoed de moeite van het
vermelden waard was geweest.
Beiden hebben gelijk: men kan een geheel werelddeel
nu eenmaal moeilijk in een boekje van dezen omvang
uitputtend behandelen, des te minder wanneer dit
bovendien moet geschieden van ons bijzondere Nederlandsche gezichtspunt uit : een eisch die slechts op het
oog het onderwerp beperkt, doch veeleer dwingt tot
het notitie nemen van verscheidene aspecten welke
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men anders buiten beschouwing had kunnen laten.
Er valt uiteraard in tal van opzichten nog heel wat
meer over de A.B.C.-Staten te vertellen; den belangstellenden lezer werd reeds pier en daar een wenk gegeven, waar hij zijn nieuwsgierigheid kan trachten te
bevredigen. Aan zakenlieden zij nogmaals in overweging gegeven om de jaarverslagen van het Nederlandsch Zuid-Amerikaansch Instituut en van de Hollandsche Bank Unie te raadplegen, alsmede de mededeelingen der Nederlandsche Kamer van Koophandel
te Buenos Aires en Chr. van Balen's boek Argentinie.
Voorts zal men in het algemeen met succes bijzonderheden kunnen naslaan in het South American Handbook, hetwelk normalerwijze elk jaar opnieuw pleegt
te verschijnen en bij de Rotterdamsche cargadoorsfirma Kuyper, van Dam & Smeer verkrijgbaar is.
Wat verdere lectuur betreft, ziJ men op ziin hoede.
Want er verschijnt vooral Over dit werelddeel veel wat
hetzij waardeloos gebabbel is, door oppervlakkige reizigers lichtvaardig neergeschreven; of wel men ontmoet propaganda, of wat nog erger is : tendentieuze
mededeelingen, bestemd om het publiek voor het een
of ander warm of koel te maken. Tenslotte is er ook
nog de categsrie der compilaties, door ijverige snuffelaars bijeengegaard uit jaarcijfers en statistieken waarvan zij de werkelijke beteekenis echter zelf niet kunnen beoordeelen; en als gevolg van dit gebrek aan inzicht en begrip verliest menigmaal een publicatie dier
soort iedere waarde, hoe uitvoerig en belangrijk zij
zich ook moge aankondigen.
Doch is dit alles wel inhaerent aan Zuid-Amerika, en
geldt zulks niet evengoed voor ieder ander afgelegen
gedeehe der aarde? Er is to dusverre geen surrogaat
in den handel gebracht voor het zien en leeren kunnen
met eigen oogen.
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Eenige jaren geleden, then de welingerichte mailbooten
van den Koninklijken Hollandschen Lloyd nog voeren
en op de Zuid-Amerikaansche route groot aanzien genoten, vormde het aantal Nederlandsche passagiers
doorloopend een minderheid, ja meestal zelfs slechts
een onbeduidend percentage in zulk een cosmopolitisch
gezelschap van reizigers : Argentijnsche, Braziliaansche
en Chileensche families op weg naar en van Parijs,
Spanjaarden en Portugeezen op zaken- of familiebezoek, Fransche, Engelsche en Duitsche handelslieden,
met eenige Scandinaviers, Zwitsers en nog andere
nationaliteiten daar doorheen gesprenkeld. Natuurlijk
ontbraken de Nederlanders nimmer geheel, maar zij
verzonken haast in het niet, vergeleken bij dit internationaal gewoel. Geheel anders dan bijvoorbeeld op
onze mailbooten naar Uost- en West-inciie, waar ouzo
landgenooten toch steeds in de meerderheid zijn.
Waarom gingen er niet eens meer Nederlanders zelf
heen, naar dat werelddeel in opkomst, waar zoovele
naties belang in stelden als mogelijk afzetgebied? Reeds
in mijn boekje Door Amerika, dat in 1913 verschenen
is, heb ik dezelfde vraag gesteld ten aanzien van de
Vereenigde Staten, destijds een door Nederlanders nog
maar z(5(5 weinig bezocht gebied, dat eveneens aan
boord van de Holland—Amerika Lijn de enkele land.b..enooten schier verdwenen onder de aantallen reizigers van andere nationaliteit. Ik schreef toen: „Ja,
waarom gaan ze niet? Is het te duur? Knibbelen die
enkele maanden iets of aan hun aanstaanden promotiegang als ze ambtenaar, officier, handelsbediende of wat
ook zouden worden? Of is het te ver ? Is een weekreisje naar Londen al ver genoeg over zee, en is de
vaart naar Indie mooi genoeg als levensreis? Wat zouden Hollandsche kooplieden niet in Amerika kunnen
beginnen, wat zouden ze er heen kunnen invoeren en
wat er vandaan halen, wanneer ze er zelf maar eens
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heengingen. Enkele van onze beste industrieelen en
handelsmannen doen het, en met succes; maar de
groote massa blijf t thuis. Dat zou ik ook wel eens willen zien, roept men uit. Maar men gaat niet".
Thans, ruim dertig jaar na dato, nu Noord-Amerika
inmiddels voor velen onzer als gevolg van eigen aanschouwing niet langer uitsluitend een land is van Indianenverhalen en andere sterke stukjes, komt deze
vraag opnieuw aan de orde ten aanzien van ZuidAmerika; inzonderheid van de A.B.C.-Staten, waar
ondertusschen de moderne vooruitgang zich van het
land, het yolk en de bedrijven heeft meester gemaakt.
Nog steeds zullen vele landgenooten met verwondering
vernemen dat men daar te lande logeert in hotels van
afmetingen waarvan *4 in ons land nauwelijks eenig
voorbeeld hebben. Buenos Aires met zijn Brie millioen
inwoners is volkrijker en uitgestrekter dan onze vier
grootste steden tezamen. Rio de Janeiro, met twee millioen, is ongeveer zoo groot als Amsterdam, Rotterdam
en Den Haag bij elkaar. Sao Paulo, met ruim een millioen, overtreft onze hoofdstad, doch is daar te lande
pas de tweede stad. Montevideo, Santiago de Chile en
Rosario staan in zielental met Amsterdam ongeveer
gelijk.
Steden van wolkenkrabbers en asfaltboulevards zijn
het geworden, met een verbazingwekkend druk autoverkeer. Men breekt er grootsche avenidas dwars door
bestaande stadskernen heen, om ruimte te scheppen
voor de steeds toenemende drukte:Buenos Aires bezit
een net van ondergrondsche spoorwegen dat moderner
is dan dat van Parijs, Londen of New York.
Zeker, de provinciesteden zijn doorgaans veel eenvoudiger van opzet, en het platteland doet soms nog
zeer primitief aan. Maar de spoorwegen onderhouden
daar tenminste goede diensten van sneltreinen met
slaap-, eet- en salonrijtuigen; voorts geeft een gestadig
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groeiend net van moderne autowegen er gelegenheid
om under eigen voortbeweging het land te leeren kennen. En dan komt de bezoeker in vele gevallen in aanraking met verrassend schoone landschappen, die reeds
op zichzelf een refs daarheen waard zijn. Voor de
veiligheid van lijf en goed behoeft niet gevreesd te
worden. Ook het klimaat is er, dank zij het moderne
gerief, eer aangenaam dan drukkend. Wat kan er onder
zulke omstandigheden dan voor bezwaar besiaan om
dit alles eens persoonlijk te gaan aanschouwen?
Voorheen hebben vele firmas zich tevreden gesteld met
he afleveren van hun productie aan exporteurs in
diverse Europeesche havens, onder andere Hamburg,
van waaruit deze exportgoederen dan naar Zuid-Amerika — of elders — werden verscheept. lie Nederiamische producent oniving zijn geld, en was van verder
risico af.
Ja, maar tevens ontging hem de aanraking met zijn
afnemers; en zoodra het den exporteur in de havenstad behaagde om zich bij een anderen leverancier te
voorzien, lag de Nederlandsche fabrikant ineens er uit,
en dan kon hij voor dit weggevallen zakenvolumen niet
zoo spoedig een nieuw afzetgebied vinden.
4atuurlijk behoeft niet ieder klein industrietje aan
den overkant van den Oceaan zelfstandig te gaan optreden. Maar er zijn ook nog andere werkwijzen mogelijk. Gezamenlijk, of in den vorm van aansluiting bij
bestaande groepeeringen, kan men er naar streven,
door rechtstreeksche aanraking een eigen kring van
leveranciers of klanten op te bouwen. Voorts ontbreekt
het in de A.B.C.-Staten niet aan bekwame en betrouwbare vertegenwoordigers, ook onder landgenooten, die
behoorlijk bij de in aanmerking komende clientele zijn
ingevoerd. De Nederlandsche Kamer van Koophandel
te Buenos Aires en de andere correspondentschappen
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van het Nederlandsch Zuid-Amerikaansch Instituut
verleenen gaarne hun bemiddeling orh het gewen.schte
contact te bewerkstelligen. Voorts stelt de Hollandsche
Bank Unie zich met al haar kantoren voor dit doel beschikbaar, terwij1 ook de drie betrokken stoomvaartIiinen met genoegen haar medewerking verleenen. Tenslotte onderhouden onze regeering en die van Nederlandsch-Indie niet voor niets .te Buenos Aires handelsdelegaties. Aan assistentie bij het aanknoopen van
nieuwe relaties ontbreekt het dus geenszins.
Noodig is echter in de eerste plaats dat men er zelf eens
heen gaat, bij voorkeur na zulk een bezoek grondig
door studie en navraag te hebben voorbereid.
Inderdaad schijnt de tijd thans eindelijk rijp te ziin geworden voor een herleving van de belangstelling in
Zuid-Amerika, die ons in vorige eeuwen op deze kusten
zulk een rol van beteekenis heeft doen spelen. Men is
zich in Nederland aan het bewust worden dat daar aan
den overkant een heele wereld ligt waarvan men
eigenlijk maar zoo weinig weet, en die Loch in cultureel zoowel als in economisch opzicht onze aandacht
ten voile waard is.
Nog voor he einde van den jongsten oorlog, zoodra
he vertrouwen in een goeden afloop steun begon
te vinden in de ontwikkeling der gebeurtenissen op
's wereld slagvelden, viel er in Nederland een krachtige toename in de belangstelling voor Zuid-Amerika
gade te slaan. Weinigen zullen beter in de gelegenheid
geweest zijn om deze bijzondere aandacht te zien ontstaan en groeien dan schrijver dezes, om wiens adviezen tai van handelszaken kwamen aankloppen, die
zich voornemens toonden, zoo spoedig mogelijk met die
landen aan den overkant in aanraking te treden; overeenkomstig de huidige situatie het eerst voor den inkoop, doch met de hoop op export daarheen Loch even256

goed. En daarnaast viel op to merken dat vele jongelieden, grootendeels nog beginnelingen, doch ten deele
ook jonge manners in reeds gevestigde posities, om
voorlichting kwamen vragen ten behoeve hunner plannen om zoo spoedig mogelijk een ruimer arbeidsveld
en een nieuwe toekomst to gaan zoeken in een der
A.B.C.-Staten. Deze verschijnselen werden begeleid
door een toenemende neiging tot groepsvorming in het
zakenleven, met den wensch naar vestiging van een
gezamenlijk bruggehoofd aan den overkant in het verschiet.
Een en ander kwam tevens tot uitdrukking in den toegenomen lust om Spaansch of Portugeesch to gaan
leeren, teneinde straks gereed to zijn om daarginds zelf
zijn weg to kunnen vinden.
Ongetwijfeld is dit de richting die wij uit moefen.
ook andere naties laten zich in dit opzicht niet onbetuigd, waaronder niet alleen groote mogendheden, doch
eveneens landen waarbij Nederland toch stellig niet
behoeft achter to blijven. Bekend is onder andere welk
een moeite Zweden zich in dit opzicht geeft.
Enkel op deze wijze : door ons goed op de hoogte fe
stellen en vervolgens persoonlijk to gaan leeren welke
de eischen en eigenaardigheden der Zuid-Amerikanen
zijn, kunnen wij, inwoners van een klein maar vlijtig
land, verwachten dat het ons zal gelukken om op den
duur ons arbeidsterrein ook over deze onstuimig
groeiende wereld der A.B.C.-Staten uit to breiden.
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E. RUILVERKEER MET NEDERLAND.
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28. Zelf gaan zien.

264

Lijst van afbeeldingen:
t.o. bladz.:
a. Johan Maurits van Nassau, Gouverneur-Generaal van NederlandschBrazilie.
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c. Idem.
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b. Idem
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het Mei-plein feestelijk geillumineerd.
b. Op een kruispunt van doorbraken herinnert een obelisk aan de stichting van Buenos Aires.
c. Een moderne bioscoop in Buenos Aires.
a. De Avenida Beira-Mar of oeverboulevard langs de baai van Rio de
Janeiro.
b. Laan van koningspalmen in woonwijk.
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c. Het huisje waar te Tucuman de Argentijnsche republiek is uitgeroepen
(1816).
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b. Wasschen en drogen van de koffie op de gecementeerde terrassen
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48
49

64

65

96

97

265

o. bladz.:
a. La Plata, de opzettelijk gestichte hoofdstad der provincie Buenos
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Aires.
b. Brandmerken van het vee.
aldus een
c. Aqui me pongo a cantar, al compas de mi vigtiela
beroemd gaucho-lied.
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144
145
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a. Santos is een stad van rechte straten.
b. Het verbranden van onverkoopbare koffie.
c. Een pakhuis vol koffie.
a. Aardoliebedrijf in Patagonie.
b. Een stuwmeer in de droge bergen van Cordoba.
c. Bevloeide wijnvelden aan den voet der Andes bij Mendoza.
a. De spoorweg van Sao Paulo naar Santos — de eenige — overwint
1000 meter hoogte.
b. Telkens gaan er drie wagons aan een kabel, zes maal achtereen.
c. Autoweg tusschen Sao Paulo en Santos.
a. Op de Plata-stroomen.
b. De Parana-delta, waar Nederland wil gaan inpolderen en koloniseeren.
c. Het. spoorwegveer, dat in vier uren den Parana schuins oversteekt.
a. Katoenteelt.
b. Sorteeren van sinaasappelen.
c. Bananenladen te Santos.
a. Het sorteeren van wilde rubber aan de Amazone.
b. De „fumo da matta" of Bahia-tabak groeit bijna in het wild.
c. Veelbelovend gewas van Brazieltabak te Cruz das Almas.
a. Op een rivier in het Braziliaansche binnenland.
b. Ossenspannen trekken door alles heen.
c. Overtocht wanneer men te paard reist.
a. Landschap in Zuid-Chili nabij Valdivia.
b. In de merenstreek van Zuid-Chili.
c. In het fjordengebied van Zuid-Chili.
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a. Een der vele oude kerkjes van Olinda, in Portugeeschen barokstijl.
b. Het waterfront van Recife doet nog even aan Holland denken.
c. Een der Nederlandsche forten op het rif van Pernambuco.
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a. Rooien van hal f-tropisch bosch in het warme Noorden van Argentinie.
b. Het oerwoud groeit weer over de bouwvallen van het Jezuietenrijk
in Noord-Argentinie en Paraguay heen.
c. De watervallen van de Iguazti, op de plek waar Argentinie, Brazilie
en Paraguay aan elkaar grenzen.
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a. De parapluievormige sparren der hoogvlakte van Parana..
b. Huis van een Nederlandschen kolonist te Carambehy (Brazilie).
C. Porto Alegre, metropolis van het koele Braziliaansche Zuiden.
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a. Moderne bergwegen in de omgeving der Braziliaansche hoofdstad.
b. Hooge woonhuizen aan het strand.
c. Copacabana, het Atlantische strand van Rio de Janeiro, met Palacehotel (casino) en flatgebouwen.
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t. o. bladz,:
a.
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Een Nederlandsch schip voor Buenos Aires, toen dit nog een stad was

van weynigh consideratie, hebbende twee bondert inwoondo-s. (Uit:
Johannes Vingboon's manuscriptatlas, gereprod. in Wieder's .Ntonumenta Cartographica).
b. De rechtlijnige plattegrond van Buenos Aires met nieuw doorgebroken avenidas. Bovenaan de schaduw van de obelisk, die de eerste
stichting der stad (1536) herdenkt.
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