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Mijn reis naar en door den Staat Sao Paulo I 

Alles was anders dan ik gedacht had! Van het 
begin tot het einde dezer reis. Had ik oorspronkelijk 
gemeend, evenals in de binnenlanden van Paraná, 
ook in den Staat Sao Paulo veel op den rug van een 
paard te moeten rijden om hier en daar een stukje 
van dit ontzettend groote land te kunnen bezichti
gen, dan heb ik me daarin deerlijk vergist, want in 
een snel tempo hebben we per auto enorme afstan
den afgelegd, telkens nieuwe indrukken verwerkend, 
met hier en daar één dag of iets langer rust om een 
beetje op adem te komen, om tenslotte min of meer 
geradbraakt weer thuis tei komen. Een dergelijk 
snel tempo is niet direct mijn fort. Auto's loopen 
me al gauw te snel en liever had ik alles met minder 
snelheid en meer op mijn gemak in me opgenomen. 
De grootste vergissing van eiken vreemdeling hier 
is, dat we in Brazilië naar Europeeschen maatstaf 
afstandenwillen bepalen. Ziet men b.v. op de wereld
kaart Sao Paulo en Curityba aangegeven, dan denkt · 
men onwillekeurig: dat is maar een kattespronge~ 
tje, doch in werkelijkheid is het 26 uren sporen. In 
dat tijdsverloop reist men bijna geheel Europa door. 
Hier komt men precies zóóver, dat inen op de kaart 
ternauwernood vaststellen kan, dat men inderdaad 
een stukje verder gekomen is, zoo ongehoord groot 
is dit land. 

Ik zal U nu in enkele artikelen het een en ander 
vertellen van mijne reisindrukken, zooals ze in mijn 
herinnering bewaard .bleven. 

Op Woensdag 6 December vertrokken mijne doch
ter en ik 's morgens om 4 uur per karos naar Ponta 
Grossa, vanwaar we per autobus de reis naar 
Curityba zouden vervolgen. Het werd een emotie
volle tocht, want de weg was plaatselijk zoo bar en 
bar slecht, dat wij er tenslotte aan twijfelden nog 
ooit Curityba te zullen bereiken. De zware regens 
der . laatste dagen waren de oorzaak, dat we op een 
traject van -+- 15 km minstens 10 keeren vastraak
ten in de roode leemaarde van Paraná, zoodat wij 
met meer dan 5 uren vertraging te Curityba arri
veerden. Wij hebben echter kennis kunnen maken: 
1ste met de buitengewone vaardigheid en het door
zettingsvermogen van den Braziliaansehen Camin
hao-(vrachtauto) chauffeur, 2de met de spontane 
hulpvaardigheid van den Braziliaansehen weE".Pe
rijder, onverschillig of het een luxe-auto-eigenaar, 
een motorrijder dan wel de voerman van een ossen
kar of ezelkaros is en ten 3de met den loyalen en 
gemoedelijken meelevenden geest onder de passa-
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giers, -die zonder uitzondering rustig hun tijd uit~ 

zaten onder het voeren van bemoedigende gesprek
ken, terwijl de bestuurder met zijn helper met 
houten palen, dommekracht, kettingen en spaden in 
de modder wroetten, om de meer dan .een halven me
ter weggezakte wielen van den zwaren krachtwagen 
weer vrij te krijgen. Wij hielden ons hart vaak vast, 
als dan eindelijk onder het stoïcijn.sche zwijgen van· 
de onherkenbare .vuile zwoegers de wagen langzaam 
maar. zeker uit de taaie massa loskroop, om vervol
gens onder de meest acrobatische slingeringen en 
het loeiende geronlc van den motor tegen den volgen
den ijsgladden heuvel op te razen. Doch we kregen 
tevens een groot respect voor de staaltjes van 
kracht en doorzicht, welke hier op deze onverharde 
leemwegen van den · bestuurder gevergd . worden. 
Het is hier overigens in Paraná nog niet eens zoo 
erg met dentoestand der wegen; in de meer ·zuide
lijke Staten, o.a: Rio Grande do Sul, veranderen de 
berghoofdwegen vaak in stroomende rivieren en 
sukkelen de autobussen maar voort tot ze nie.t meer 
verder kunnen, om tenslotte ergens in alle eenzaam
heid en berusting, te blijven staan tot de weg weer 
begaanbaar is geworden. Dit kan minuten, soms 
uren, rriaar ook dagen duren en de passagier moet 
dan maar -zorgen· ergens in een verlaten gehucht 
zijn heil te zoeken. De caminhao's kunnen hier niet 
alleen veel verdragen, het · zijn vaak acrobaten in 
hun soort. Zij rijden soms op hunne zijde, richten 
zich weer op, staan soms op ·hun kop en klauteren 
als "tanks" de meest onbegaanbare en steilste hel
lingen op. Reizigers in die streken moeten: vaak bij 
stroomenden regen ergens in het oerwoud overnach
ten en dan is het geduldig verder afwachten. Pa
ciencia! en hoe! want het kan lang en veel regenen. 
Dat wachten op zich zelf is nog niet het slimste, 
doch wel de kwestie "hoe en waar", want dat kan 
naar onze begrippen in de uitgestrekte binnenlanden 
van Brazilië, die 90% van het geheele rijk uitmaken, 
heel onaangenaam zijn. Wie in Brazilië slechts de 
!rroote steden bezoekt, kent Brazilië niet, want 
Brazilië begint in de binnenlanden en men moet 
daar geweest zijn om eenig idee van dit enorme rijk 
en deze nieuwe wereld te krijgen. 

Wij . houden van dit oneindige binnenland, dat 
wellicht tot het rijkste der geheele aarde behoort 
en wij zijn er steeds op uit door het aanknoopen van 

. vriendschappelijke connecties onze kennis van dezen 
voor dep Hollandsehen vreemdeling zóó gastvrijen 
bodem te verrijken. 
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Kolonisten-nederzetting. ergens tusschen Curityba en Sao Paulo, 

De tocht, dien wij den volgenden ochtend om 6 uur 
vanuit Curityba per luxe-autobus aanvingen en 
vvaarvan het einddoel de millioenenstad Sao Paulo 
zou zijn, was mind'er emotievol dàn die tijdens het 
traj eet Ponta Grossa - Curityba. De -hoofdverbin
dingsweg Curityba--Sao Paulo is prima in orde en wü 
hadden geen moment vertraging tijdens den 12 uren 
langen rit, welken wij hadden af te leggen. Prompt op 
tijd passeerden wij de vele kleine plaatsen, meeten-· 
deels gehûchten nög maar, wàarvàn de voötnaamste 
Pedra Preta, Ribeiro, Apiai, Capào Bonito, · Sao 
Michel, Santa Roche en nog enkele op de buitenzijde 
van den splinternieuwen luxe-bus in keurige letters 
stonden genoteerd. De eerste van deze pleisterplaat
sen, Pedra Preta (zwarte steen), herinner ik me nog 
het beste door den eenigszins Wild-Westachtigen 
naam en door het heerlijke ontbijt; dat wij na 80 km 
rijden in de donkere, laaggezoldeerde, gelagkamer van 
~en echte binnenlandsche boerënherberg te vèrorbèren 
kregen. Koffie met Marie-bisèuits, versch brood met 
goede boter en kaas en verder voor de liefhebbers 
vàn "zoet" de onvolprezen 'Braziliaansche "mar
mello", een soorfstijve marmelade, die men in plak" 
ken kan snijden. -De · ontbijttafel was 'gêdekt met 
frisch rood bónt, · een aangeriàme verrassing 'Voór 
onze Hollandsdie oogen! Het geheel was spaarzaam 
verlicht en de lange rechthoekige tafel met de primi
tieve houten banken ervoor, het vrièndelij"ke rbüd 
en wit geblokte tafelgoed, waarop dè" hooge mëlk~ 
kannen - gereed stonden te ·dampen, het heerlijke 
versche brood, éle goede "boter, het . gaf otis allen 
werkelijk - een" gevoel of wij ergens in "dê een ·of . 
a:ridere Hollandsëhe ·boerenherberg werden onthaald. 
Alleen droeg dezè heroergier ónder · zijn geïînprovi~ 
seerde -voorschoöt van eeri gewezen niëelzak, . de 
wijdgeplooide goucho-broek vari ·den Brazilia:ansdren 
vee-drijver! Zijn . rijksdaalder-grooté • rij"sporeri "rin
kelden indrukwekkend bij ïedefeii dreunenden stap 
over den ganimelen houten vloer en het duistere ge-

laat met de koolzwarte oogen boezemde bij den eersten 
aanblik een min of meer schuchtere vrees in, welke 
wij echter bij zijn eerste grijns lieten varen. Wij 
eonstateerden zelfs een hooge mate van gemoede
lijkheid bij dezen vervaarlijk uitziende~ paarden
tE-mmer, goudzoeker of wat hij vroeger nog meer 
buiten zijn huidig beroep geweest moge zijn. De 
breedgerande pampahoed achter op het hoofd, stond 
hij wijdbeens in de donkere opening van zijn gelag
kamerdeur en riep met een stem als een klok den 
vertrekkenden bus een "bom voagem" na. Het laat
ste, wat wij van hem zagen was een. in de zon blik
kende "göuden'' grijns (waarbij hij n.l. al zijn met 
goud beslagen tanden liet zien) . Het was eene kleine 
oase in groote eenzaamheid! 

Vanaf de hoogvlakte, waarop Curityba gelegen is 
( -+- 900 à 950 meters) had ons de weg in steeds 
stijgende lijn over de .eerste dwars op de kust staan
de kammen van het kustgebergte gevoerd. Dit ge
bergte strekt zich over een groot gedeelte langs de 
geheele kust van Brazilië uit. De dalingen en stijgin
gen volgden elkaar na de pleisterplaats Pedra Preta 
steeds sneller op. In tallooze bochten en slingers 
daalden wij na iederen kam weer af in de donkere, 
veelal nog met oerbosch bedekte dalen; om vervol-

Onder den rook van Sao Paulo. 
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digd van lange haren, 
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geweven, waardoor een 
groote trekvastheid en 
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kregen. Absoluut water
proof. Worden noch door 
verschil in temperatuur, 
noch door droogte ol 
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gens weer enkE;lle honderden meters te stijgen. Voor 
degenen, die last hebben van wagenziekte, is deze 
autobus-route danook niet aan te bevelen, hoewel 
hier in Paraná een treinreis voor arme "wagenkran
ken" ook maar een zeer twijfelachtig genoegen be- _ 
teekent. De reis Curityba -.,.- Sao Paulo duurt dan 
ruim twee maal zoo lang en het bochtige, zich 
eindeloos voortkronkelende smalspöor door de on
eindige Paraná'sche campos beteekent vöor met 
zwakke magen bedeelde reizigers bij lange na geen 
pretje. In laatste instantie resteert dan nog de kort
ste weg, hoewel ook dubieus, wat luchtziekte be
treft, nl. het vliegtuig, dat ook eene geregelde ver
binding onderhoudt tusschen Curityba _- Sao Paulo 
en Rio de Janeiro. Wij behooren gelukkig tot de 
categorie van bezitters van sterke magen en wij 
genoten danook volop van deze autobus-dagreis. 

Zij, die nog nooit een tropisch bergland in zijn zoo 
goed als ongerepten staat mochten aanschouwen, 
konden hier hun hart ophalen aan het vele ongeken
de schoons, dat zulks biedt. Voor ons verwende 
Indischgasten was de aanblik van het bijna onönder
broken ruige landschap van deze Braziliaansche 
Sierra, die w~j al dalende en stijgende doorreden, 
plaatselijk zelfs tamelijk eentonig. Slechts hier en 
daar ontdekte ons oog te midden der sombere wou
den, kleine miniatuur stukjes opengekapt terrein en 
vertoonden zich de sporen van primitieven kolonis
ten-arbeid, veelal een weinig roofboqw op pasgebran
den bodem, waar voornamelijk maïs op groeit, die 
er ondanks het onkruid hoog en sterk bijstond. 

Het zijn meestal Polen en' een enkele arme Duit
sch.e kolonist, die tot op heden deze -verlaten en 
eenzame streek bevolken. Echte Braziliaansche land
bouwers treft men in geheel Brazilië nog slechts 
weinig aan, d.w.z. Brazilianen, die werkelijk met 
landarbeid iets trachten te bereiken. De z.g. "cai
pira's" of "caboclo's" vindt men in de binnenlanden 
genoeg. Zij wonen ver van alle_ beschaving en voor
zien in hun eigen onderhoud door het planten van 
wat maïs en boonen, de hoofdbestanddeelen van het 
v_olksvoedsel hier (vooral zwarte boonen). Een stuk
je oerbosch in ongerepten staat is gauw gekapt en 
gebrand (roça) -; meer eischen hebben deze men
schen niet. Deze menschen kan men het beste ver
gelijken met den eenvoudigen "tani" in Indië, vele, 
zeer vele jaren terug. Onder hen vindt men nog vele 
afstammelingen van Indianen, de oer-bevolking van 
dit lang. De caïpira's, die men in de "iets" meer 
geciviliseerde ~treken aantreft, · zijn echter al der
mate met vreemd bloed vermengd, dat de vreem
deling er vaak geen bepaald ras meer in kan terug-
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vinden. Hun type varieert van het donkerste neger
zwart tot zelfs blank toe. Alleen in de diepste wil
dernissen der Matto Grossa en het bijna ondoordring
bare stroomgebied der Amazone treft men nog 
sporadisch de overblijfselen van het zuivere India
nenras aan. Doch ook deze door ziekte geteisterde 
stammen sterven langzamerhand uit. Het zijn dan
ook uitsluitend de vreemdelingen geweest, vanaf 
den eenvoudigsten kolonist tot den grootsten han
delsmagnaat toe, die dit enorme, reusachtige en 
veelbelovende land door hun werken en voorbeeld tot 
de hoogte hebben gebracht, welke het nu bereikt 
heeft. En nog heeft Brazilië m.i. dit voorbeeld en 
deze leiding noodig, al wil een groot gedeelte van 
het jongere geslacht dit niet erkennen. Voor den 
opmerkzamen outsider spreekt echter ook het heden 
verrichte pionierswerk der talrijke vreemde kolonis
ten boekdeelen, en onthullen voor hen een onloochen
baar stuk geschiedenis over de opkomst van dit 
wereldrijk. 

Wat wij aan de grens van den Staat Sao Pa ulo 
aan voetgangers tegenkwamen was zeer weinig, wel 
een bewijs hoe dun dit bergland bevolkt is. Het 
waren slechts enkele wegw~rkers en een enkel groep
je vrouwen in ganzenmarsèh: aç_.b.ter ell<aar met het 
tegen den killen motregen beschermende pisangblad 
boven het hoofd, precies als bij U in Indië. 

De zon had ons allengs in den steek gelaten. Hoe 
dieper wij in het gebergte doordrongen, hoe klam
mer en zwaarder de lucht werd. Groote wolkenflar
den trokken langs de van vocht druipende bergwan
den en tijdens het passeeren van de hoogste punten 
reden wij minuten lang door zware nevelbanken. 
Sterk herinnerde ons dit gedeelte aan Indië. Op
merkelijk overwegend is het vrachttransport op 
dezen weg. Van de telbare vervoermiddelen, die wij 
passeerden en achterop reden, werd het meerendeel 
gevormd door zware, langzaam voortkruipende 
vrachtwagens (caminhoes), alle hoogopgeladen met 
handelswaren van en voor de kust. Deze monsters 
van langzame ·kracht lieten onzen veel vluggeren bus 
vaak tergend lang wachten; alvorens ruimte te ge
ven. Op dit uiterst moeilijke traject vol bochten en 
hellingen is dit echter buiten schuld der bestuur
ders. Men krijgt eenvoudig de kans niet om elkaar 
spoedig te passeeren, al wordt men er vaak kriegelig 
door! ·De houding van onzen · stoeren Duitseh
Braziliaansehen chauffeur was uiterst correct. Hij 
~Terried niet de minste emotie. Het eenige, wat we 
\an hem bemerkten was een nauwverholen min
whtend lachje, als hij eindelijk met een oorver
ioovend en aanhoudend getoeter zoo'n langzaam 

het aardigste dat U met 
glazen kunt doen om 
Uw gasten en Uzelf pret
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monster voorbij raasde. Zooals ik hierover reeds 
aanhaalde moeten de - chauffeurstalenten · van de 
bestuurders der geregelde lange afstanddiensten den 
vreemdeling wel eerbied en vertrouwen inboezemen. 
Nauwgezet en plichtgetrouw vervullen zij hun zware 
eil zeer vermoeiende dagtaak door meestal zwaar 
terrein, zonder zich door eenige persoonlijke emotie 
te laten meeslepen. 

Onderweg stopten wij om 12 uur nog eenmaal een 
half uur, om in Apiai de lunch t~ gebruiken. Het 
gebouw, da~ wij ditmaal betraden had meer het aan
zien van een logement, primitief en min of meer 
groezelig, een groote tegenstelling. van onze propere 
ontbijt-gelegenheid. Toch was het eten er, hoewel 
echt Braziliaansch, niet slecht. Hongerige magen 
konden er zich te goed doen aan groote hoeveel
heden gebakken rijst met tomaten en uien door elk
aar, boomen, hompen gekruid vleesch, kool en aard
appelsla en mandioka pudding. Bier, spuitwater en 
limonade waren er, hoewel niet geijsd, ook verkrijg
baar. Voor ons was deze maaltijd te midden van 
een totaal onbekend gezelschap Brazilianen een 
zeer eigenaardige sensatie. Zoodra de bus was 
stilgehouden, drongen de reizigers zich met de meest 
mogelijke energie naar het voorportier, om maar 
het eerst .een plaats aan de lange, smalle tafel te 

kunnen bemachtigen. Daar w~j minder haast be~ 

toonden, kwam het, dat wij ver van elkaar ver
wijderd nog een verloren plaatsje vonden. Ver
makelijk was het om te zien, hoe onze medepas
sagiers, allen zonder uitzondering, en afgezien 
van het behoorlijke voorkomen, dat zij "uiterlijk" 
aan den dag legden, als uitgehongerde dieren 
op het eten aanvielen. Ongeloofelijke hoeveelheden 
werden in den kortst mogelijken tijd naar binnen 
gewerkt. Daarbij zorgde iedereen voor zichzelf en 
spaarde zich niet de moeite om voortdurend op te 
staan Of wel zoover mogelijk langs den neus van zijn 
Luurman heen te reiken om de begeerde schotels 
naar zich toe te halen. Veel ég~rds voor de overige 
tafelgenooten toonde dit gezelschap niet; ook de wijze 
van eten was verre van smakelijk! Zij, die reeds 
langer dit land bereisd hebben, hebben; zich waar
schijnlijk aan deze gewoonte dermate aangepast, dat 
ze hun eigen gang gaan, zonder zich te storen aan · 
de onhebbelijkheden van hunne Braziliaansche reis
genooten. Ook wij trachtten ons op dit standpunt te 
plaatsen, hoewel het ons meermalen groote moeite 
l.:ostte niet in· lachen uit te barsten, daar sommige 
situaties aan dezen middagmaaltijd bepaald humoris
tisch waren. Kieeren maken den man, zou men het 
hoofdparool van het doorgaans naar uiterlijkheden 

N. V. MACHINEFABRIEK 
SOERABAIA 

BRAAT 

SOEKABOEMI TE GAL DJOCJA AMSTERDAM 

Crêpebatterij van 5 mangels 14 x 28" rollen, met individueele electrische aandrijving en 
geruischlooze kettingoverbrengirig. 
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strevende Braziliaansche publiek kunnen noemen. De 
Noorderling ondervindt echter naar zijne opvattin~ 
gen over het algemeen het tegendeel van dit in het 
ijdele leven anders máár "àl te ware" gezegde. 

Het gedeelte van dezen tocht, dat na dit "kanni
balistische intermezzo" volgde, kreeg, naarmate wij 
den Staat Sao Paulo naderden, meer en meer kleur. 
Het bergland wisselde in steeds kortere tusschen
poozen af met smalle hoogvlakten, waarin we tal
rijke in opkomst zijnde plaatsen doorreden. Deze 
stadjes zijn voor den tourist het bewijs van de plot~ 
selinge snelle opkomst van dit onmiddellijk achter 
de kust liggende achterland, gedurende de laatste 
kwart eeuw. Men speurt achter het állegaártje van 
huizen en gebouwen, waarvan de eersten grooten
deels ·nog uit hout zijn opgetrokken, de laatsten 
echter alle uit steen en naar den vorm te oordeelen 
betrekkelijk modern zijn, geen lang verleden. Hier 
en daar ziet men langs den wegkant nog een ver
vallen missiekerkje, maar dat is ook alles; Opvallend 
in deze snel groeiende stadjes zijn de parken, alle 
pas aangelegd naar den nieuwsten stijl. Hoe klein 
ook, spreken ~e van de voorliefde van den Braziliaan, 
hunne steden aanzien en schoonheid te verleenen. 
Ieder stadje heeft ook haar Praça of wel: "Plein" 

MET SPUIT 

met een standbeeld van den één of ~nderen natio
nalen held uit den revolutietijd. Op de Praça staat 
ook steeds een· groote kerk, hier Cathedrale ge
noemd, hoewel deze er niet zoo uitziet als b.v. de 

. "Cathedraal van Reims" en dergelijke bouwwerken 
van eeuwenoude kunst. 
, Hoe dichter wij de stad Sao Paulo naderden, des 

te meer bebouwd en bevolkt werd het bergland. Tal
rijk zijn de Italiaansche en Japansche aardappelen
en groentekweekers in deze streek. In sobere vaak 

· leemen hutten leven deze menschen van de opbrengst 
hunner producten. Zij zijn veelal aangesloten bij 
groote coöperatieve concèrns, die alle producten van 

· heli opkoopen om ze inr de gröote steden Sao Paulo 
en Rio van de hand ·te doen. Zoo ·naderden wij het 
einddoel van dèzen dag, moe, stijf, maar hoogst vol
daan. Het duurde niet lang meer of een schitterend 
panorama over de millioenenstad Sao Paulo ontrolde 
zich langzaam voor onze oogen. Sao Paulo, dat als 
een machtige handels- en industriestad, gelijk een 
wild snelgroeiend! onkruid met zijn indrukwekkende 
wolkenkrabbers, uit · de aarde schiet! Om klokke 6 
uur reden wij de eerste voorstad met hare exotische .. 
kleurenpracht binnen. 

Garambehy, Maart 1940~ 


