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Reisindrukken en wat dies meer zij van eèn oud-planter XVII 

Thans wil ik U iets vertenen van de maté-cultuur 
in Brazilië. De maté groeit hoofdzakelijk in Zuid
Amerika en wel in het g:motste gedeelte v1an Argen~ 
tinië, Uruguay, vooral in Paraguay, doch ook in 
Brazi-lië. Men treft hier verschillende maté"'soorten 
aan van het geslacht "Ilex". De aanplantingen wor
den · meestal aangetroffen in: de Staten Rio~Grande 
do Sul, Santa Catharina, Paraná, het Westelijk ge
deelte van Sao Paulo, het Zuiden vari Matto Gr·osso 
en in Minas Gerass. De Ilexsoorten prefereeren 
vooral de hoo:gvlakteh dezer "Staten eri groeien het 
best op eene !hoogte van '500 tot 1000 meters. De 
maté ·producèert eene geurende en voor de nieren 
gezonde thee. 

De rasechte Zuid-Amei'ikaàri kan rli·et leven zonder 
·zijn dagelijks terugkeerend maté-uurtje: 

,- . ,·· 

Er zijp vele _ s-oorten maté, doch als de 1peste wor-_ 
den · hi.er g~noemd: 

L de 'grootbladige llex par.aguayensis latifolia; 
2. de langbladige llex paraguayensis longifolia en 
3. · de kleinbladi,ge Ilex parruguay_ens-is augusti-

folia, achtereenvolgens hier genoemd: 
1. heroa matté de folhas grandes, 
2; · heroa matté de fólhas compridas, 
3: heroa matté de folhas pequenas. 

De laa~st~ is de beste soo·rt, want · har.e bladeren 
geven e~n ZE)er fijnen, aromatischen drank. 

Overigens zijn. ·er Wl:le I,Ilinderwaardige soorteni 
aangeplant,_ welke bittere en wrange 'thee pmduoee.-

- ' 
ren. 

_ Men br:engt -den . aanplant in den grond middels 
zaai.Jingen -of hewo.rtelde wortelstokken. 

Men plant practisch het .geheele jaar door, doch 
de beste plantmaanden ·zijn Augustus en September. 
Door de . harde schalen ontkiemen de zaden zeer 
moeilijk en het duurt veelal 8 à 9 maanden eer de 
ontkiemde zaden definitief uitgezaaid kunnen wor-· 
derï. Er worden verschillende niethoderi toegepast 
om de zaden tot v,Jug1gere ontkieming te brengen. 
Na het ontkiemen worden de zaden uit hun zandibed 
genomen en naar !beschaduwde, !humusrijke, kweek
beddèn gebracht. Na een maand wordt de schaduw 
verwijderd ·als de jonge plantjes 3 ste:l bladeren · 
hebben 'en circa 10 cm hoog zijn. Meestal wordt 
dan met -het uitplan!ten gewacht tot · de planten 
± 6 maanden oud zijn en + 1;2 meter hoog gegroeid 
zijn. 

Ook wordt yeel,geplant middels bewor:telde wor
telstokken, welke schuin af•gesneden met ·entwas 
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worden afgedekt om daarna tot de helft in den goed 
bewerkten bodem te worden geplant. De plantrijen 
zijn m·eestal 4 à 6 meters van elkaar verwijderd. 
Per ha worden ca. 500 à 625 hoornen geplant; !het
geen grootendeels afhangt van de kwàliteit van den 
bodem. In het eerste jaar zijn de plantjes meestal 
nog zeer gevoelig, doch in het tweede en de volgen
de jaren is de aanplant meestal krachtig en gezond. 

De oogst h~int in het derde of vierde jaar, als 
de iboomen ca. 2 meter hoo'g zijn. De oogst geschiedt 
op verschillende wijzen. Daar, wa1ar in hoo:Ddzaak 
r-oof:bü:U.W wordt toegepast, wordt zeer -extensi.ef
g~werkt. Men haalt radicaal alles weg, behalve de 
topNadm der . S:terkst.e takken . . Daarna, laat men 
den boom gedurende ca. 3 jaren aan zijn lot over, 
waarna opnieuw .geoogst wordt. 

.·· In· de oorde·elkundÎ·g geplante maté~ plantages, 
wordt jaarlijks ca. l / 3 van het bla.Q weg,genomen; 
zoodat ·zon, ,Jicht en regeh st~ed8 kunnen biimen~ 
dring~n ~n de boomt:)n krachtig kunnen doorgroeien. 
De oogststijd is van Februari to-t eind September, 
doch de beste oogstmaanden zijn Mei t;m Septem
ber. Het oogsten geschiedt met een speciaal daar
voor in den. handel. zijnd oogstmes (façao en foice). 
Aan het onderhoud . van d,en aanplant WÜirdt 
sl~hts weiniJg gedaan. Men volstaat met tweemaal 
per jaar wied,en, hetgeen uitsluitend met den "hach" 
(patjo·l) geschiedt. De eerste maal in April en 
daarna nogeens in November/December. Tot vóór 

. het oogsten worden steeds tussdhen-cultures gé
plant, o.a. maïs, boonen, aardappelen e.d. Iu het 
:algemeen levert een 4 tot 8 meter hooge boom, a1s 
de roofbouw plukmethode wordt to!egepast, ± 50 kg 
blad per boom, terwijl met den jaarlijks terugkeeren
den oordeelkundigen pluk per boom + 20 kg bLad ge
oogst wordt. De lagere takken worden van den 
bodem uit geplukt, terwijl men om de zich hooger 
bevindende takken te kunnen plukken eenvoudig in 
den :boom iklimt. 

V ervo.Jgens wil ik het een en ander in het kort 
·ver:teUen over de bewerking .van de maté. Tegelijk 
na den pluk worden de geoogste takken op groote 
hoopen gelegd. Ook de nog groene takken ,.hoef
ij-zervormig" opgestapeld, ·en daarna in het midden 
een vuur aangestoken, terwijl aan de open r.djde een 
beschutting uit nog groene, pas'gekapte in den .grond 
geslwgen palen opgebouwd wordt. Daarachter be
vindt zich tegen het vuur beschut de zoogenaamde 
"·sapecador", di.e de gr.oene twijgen met beide handen 
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grijpt en ze onder voortdurend zwaaien eerÜg'e ooge~
blikken bo.ven het vuur houdt, zoodat de bladeren een 
beetje verschroeien en verwelken. doch in geen geval 
zwart worden. Waar dit zelfs bij zeer geroutineerde 
·"sapecadors" kan g~beu11en, wordt tot dit eerste op
pervlakkige _drogen (sap.2ca g~noemd) onmiddellijk na 
-het oo~sten (recorte) ov-~rgegaan . Het liefst _direc't 
·op de plaats der oo_f!,·st zelf. . _ __ 

Daarna worden de s'terk\~T€ _en dikk-ere takken g·e
srpleten en dunnere yan -+- _ 1 cm dikte, wat men hier 
"quebr~" noemt; d.eze word;un in bundels van_ ~0 tot 
45 kg gebondep. en doç!r menschen en ~tieren naar d_ie 
pla:a.tsen vervoerd, waa.r ze he't tweede drogi.ngspro
c-es ondergaan moeten. Deze plaatsen heeten "Carijó 
of "H;.rbacuá'' ~.I n1;1ar gelang ,ei~ to-egepast~ rn2tho:d~. 

De zoQ:genaamde "Carij,o" is_ ee:p. uit latten ep stak,:en 
opgebouwd beschot, meestal manshoog en ---+:-- 3 ~- t 
meters breed, terwijl de lengte zeer verschillend is. 
Hie:rop worden de niet te dicht op elkaar geperste bun
dels zoodanig opgestapeld, dat de bladeren naar bo
ven en de takeinden naar onderen gericht zijn. On
der dez·e ,stellage van Ia:tw:erk worden in rijen .zwakke .. 
en weini·g rookende vuurtjes gestookt, op op.decrlingen 
afstand van % mete:r, welke middels water getemperd 
kunnen wo11den, opdát de vlamînen. niet omhoög krin-

nen _slaan. Deze methode van drogen, welke dus' di
rect boven het vuur ges,chiedt heet "des:secam81Iltö a 
fogo dire~to" . Het proces duurt 3 à 4 uren en wordt 
bij voork-eur des n:achts _24 à 48 uren na het afsnij
den der beb1a,derde 'twijgen uitgevoerd. Daar echter 
de rook direct op d2 bladeren neerslaa_t en_ ,een slechte 
klen:r en onaangenamen sma,ak aan de thee g,eeft, 
wo1,dt meestal in plaats van het directe drogen, he't 
indirect.e drogingsproces 'toegepast, "Barl):;tcuá" ge~ 

noemd._ Men bouwt een hoog steil dak' ~an .. smalle 
of breedere planken, dat naar ·~wee of viei' zijden 
afhelt. Onder dit schutdak verheft z.içh een 2 à 3 me
ter hoog uit st~rk gebogen houctspa.ne.J+ b€1st~:~,and vo,?t
stuk ,-qijwijze vall schQors.teen. ,Op çirca ~0 meter~ 
verwijderd wo:rçlt een diepe k,uil g'eg:na<Vien, . v~waar::
uit een_ onderg~ondsçhe gan,g, hijwijze van. vuurgang 
naar den vloer van de "B.a1:1bacuá" afht.llgt. ~ood;ra d~ 
uit elkaar gehaalde takkenbundels ove:r den ge-heelen 
vi:oer van de "Barhacuá" zijn uitgespre-id, wordt in 
den kuil een groot vuur gestookt. De door den vuur
ganz in ,~e ,.Barbacué uïtstroomende warmte di~nt 
om de maté-blaren -te dri()gen. Gedurende het gehee1e 
drogin:gsproces, dat onge,veer 6 uren duurt, bevindt 
zi-ch een oer-gehard mensch, de zoogenaamde "Urée", 
in een onmenschelijke hitt,e te midden der twijgen-
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bundelis, die regelmaJtig gekeei1d moeten worden, zoo
dat het drogen gelijkmatig en juist verloopt. Deze 
man moet een gl'oote e~a1ring hebben om het juiste 
oorgenblik te kennen, dat de bladeren rhuri juiste toe
stand van drogiilig bereikt hebben. Van dezen man 
hangt zeer veel af. De bladeren moeten n.l. voldoende 
gedroogd zijn, dat zij gemakkelijk tot stofthee verma
len kunnen worden. Zij mogen echter in geen geval 
'te droog of licht geschroeid zijn, daar dan het aroma 
hard achteruit gaat. 

Na het drogen komen de h~bladerde twij.gen in 
de ."Cancha" of "MoJhador", wat woordelijk vertaald 
ongeveer "maté-molen" beteekent. Dit is een pri
mitief gebouwde draa:imoien, welke door een paard 
:Ln beweging . webraCht WOvdt. Lets dengelijks dus als 
d:e p;rimitieve suikermolens, welke wij op Sumatra · in 
de om1geving van Fort de Koek (Matoer) door de 
Maleiel's in gebruik zagen. 

Plantersvereeniging Semarang-Kedoe 

De molen bi"eekt de drogie 'twijgen in kLeine stuk
jes, terwijl de bladeren van de takken g·escheiden 
worden. De tot zoover bereide maté worxlt dan in zak
ken v.el'paM en voor verdere bereidm.g en sortatie 
na!hl' de zoogenaamde en zeer koslibare "engenhos'' 
~etransporteerd. Men gebruikt voor de verpakking 
Slteeds linnen zakken, die langeren tijd, in groote en 
luchti!ge lokalen opgehaald blijven, tot de tijd daar 
i-s, da:t hetzij hier te lande, hetzij in het buitenland 
de .,engenhos" de ünishing .touch (benefkiamento) 
aan het product geven. Ee~st hierna worot de thee, 
hetzij in gToot~re balen of vaten; hetzij in kleine keu
,rig verpakte kartonnen doosjes in den handel ge-. 
bracht. 

Hiermede h~b ik U he•t een en ander verteld van 
de maté-cultuur, welke nog steeds, doch vootrial voor 
enlmle jaren, hier in Brazilië een ;~oote bron van 
inkomsten gaf. 

Algemeene Vergadering gehouden te Semarang op Zaterdag 9 December 1939 
om 9 u. v.m. in het Hotel du Pavillon. 

· Aanwezig zijn: 
V a n h e t B e s t u u r : A . J. Garretsen, V o o ·r • 

z i t t e r, J .. W. van Houten, W . van rStein Callenfels, 0. de 
Vries, F . E. Veeren, J . S. illlikemla, A .B.A. Dopheide, A. A. 
de Jager, Oorn!missarissen. · 
· V a n d e L e de n : C. A. Wy:nschenk Dom (Djati

·roeng.go), A. S. Bolt (N. Geba;ng;a;n), J. H. Swavin.g (Re
djowinagoen), A . lW. J . Krliger (oDjomblang), -M. Hahn 
(Wringinsarie), C. · iEberwein (Seketjer \Soemoerpitoe), 
C. J. Oosterl10f (Satrian) , Jhr. 0. A . v . d. PoH (KaliteJ.o) , 
J. W. Werkman (Melambong), F. H. Bisschop (Banaran) , 
A. van :Wingerden (Bodjongredjo) , W. de Bruyn (Sringin) , 
L. I. Stelma (BB!ndanedjo), Mlevr. v. Drie! van 't Hu.Henaar 
(Tlogo) . 

h e t E e r e • ;J i d : A . H . Meyer. 
d e G e ï n t r o d u c e e r d e n : Dr. C. Coolhaas (Dir. 

.P. M. 0. J .), Dr. Ir. F. W. OstJendorf (P. M. 0 . J.) , Dr. 
J. G. Bffi:rem ('P. M. 0. J.)', Ir. J . M. Kist, Ir. D. de Graaff 
('Soekamaii!gli), Ir. J. A. van Duyvendyk ('SH. Sawangan) , 
Lindner (Mdrandolle & V:oûte), F . W. van der Spek (Ned.
Indische Koffie-propaganda), J. A. IWynschenk Dom (Djati
roeng1go), J . W. zur Klein-smiede ('Soekaman.gli), H. iE. A. 
HHhorst (Secr. V. L. V.). 

Opening. 
De V o o r z i t t e r opent de vergadering om 9.15 v.m. 

en :heet die aanweZligen welkom; in hét ·bijzonder den Direc
teur 'eil de Leden v&n den Staf ·vran het Proefstaltion Midden-

· en Oost-Java, oen heer Meyer, den Leider der Ned.-Indische 
Koffiepropaganoa, den heer van de•r !Spek en den heer J. W. 
Werkman, A!dm. der onderneming Melarnbong, die van 
buitenlandsch verlof is teruggekeerd. 

B e r i c h t v a n 'V •e r h ri n d .e r i n g om de•ze ver
gadering ibij te WIOJlen werd ontvan.gen van den Voorzitter 
van heit A.L.tS., Dr. Ir. P'. Kramer, den heer .A.ment, den 
Gouve·meur van Midden-Java, den gesident vam ,Semarang , 
den Directeur van het .Proefstation West-Java, het Hoofd 
der Inspectie v·an het Boschwe2len, den Hoofdvertegenwoor
di.ger der S .G.tS, de Inspecteurs derr Ar:beidsinspectie te Se
marang. en Djodja, het Hoofd van den Landb. Voor.l. Dienst, 
den heerr G. F . . J . Bley en den heer Meynema (Adm. ond. 
Tjoeroeg) . ·· 

De V o o r z i t t e rr verzoekt den he•el'en J . W . Werk
man, C. A . Wynschenk Dom, en C. A. v. d. Poll zich te willen 
belasten met de opneming der stem.men, uH;gebracht ·voor de 
Bestuurswrkiezin.g 1940. 

MededeeJJingen vwn het bestuur. 
a) Naar aanleiding van een 'brief van den Voorzitter der 

C.P. V., waarin de aandacht wordt gevestigd op de bepaling 
vervat in artikel 30 van het Huishoudelijk Reglement van 
de C . .P.V., krachtrens welke de Ra;ad van Ardvies onder meer 
rbestaat uit één lid der PJantevsveree.ni,ging Semarang-Kedoe, 
aangewezen bij schriftelijke stemming ter Aigemeen.e Ver
gadering, deelt de V o o r z i t tt e r mede, dat na de Be
stuursv,erkiezing tot . deze schriftelijke stemming ·2lal worden 
overgegaan. 

b) Ontvan·gen is een brief ·v&n den Voorzitter van de 
Comundssie der Ned .. J~ndische Koffiepro.pagan.da, waarin wordt 
a:angeboden om op deze A1gemeene Ve r,gader.ing de Koffie
·propaganda-FHm te vertoonen, welk aanbod werd aa.nvaar.d, 
zoodat de heer van der Spek, de leider 'der Ned.-lindische 
Koffiepropaganda, straks g enoemde film zal !Vertoonen. 

c) Een ·brief van den VoorzirtJt,er van het A.L.S. werid 
ontvangen, waarin de aandarebt wordt geve:sti;gd op C:irculaire 
No. A 1289 van 26 Mei, waarbij aa;n de leden der •Syndicaten 
een afschrift der Ongevallen-regeling werd aangeboden. De 
Voorzitter van het A.L.S. deelde ;voorts mede te hebben, 
vernomen, dat de OngevaHenverordening bereids is . af:ge
kondigd. 

De V o o r z .d t ter deelt mede, dat het in zijn bedoeling 
heeft gelegen om te trachten voor de eerste vergadering 
in 1940 een spreker te ·krijgen . voor dit onderwerp. Door 
hem is tot Dr. !Kramer het verzoek ge.richt of mlogelijk één 
der rechtskundirgen van zijn kantoor dat onderwel'p !ZOU 

kunnen behandelen. Dr. Krramer heeft hie·rop geantwoord 
daarop nog nader te Willen terugkomen. Wellicht •bestaat 
de 1lljogelijkheid dat één der medewerkers van het A.L.•S. 
over deze ·aangelegenheid op de bedoelde Maartvergadering 
mededeelingen k.an doen, weLke voor de leden 'Van •belan.g zijn. 

Goedkeuring notulen vorige vm-gadering. 
Deze notulen, .gepubliceerd dn "De Berrgcultures" 13de Jaar

gang No. 43 .blrz. 1527 worden door den V o o r ·z i t t e r 


