
Uitbreiding
der Vereenigde Staten naar het Westen.

De dertien koloniën, die zich in 1776 van Engeland afscheidden en

den grond legden tot de groote federatieve republiek, telden toen op

eene oppervlakte van 18700 Duitsche vierkante mijlen drie millioenen

bewoners. Thans heeft het gebied der Vereenigde Staten met inbegrip

van het onlangs aangeworven Russische gedeelte van Noord-Amerika

eene uitgebreidheid van 165,000 vierkante mijlen, waarop omstreeks 36

millioenen menschen leven. In een verloop van 91 jaren zijn derhalve

de Vereenigde Staten met opzigt tot hun grondgebied nagenoeg negen-

voudig en met opzigt tot de bevolking twaalfvoudig toegenomon. Of

deze snelle wasdom van gebied thans zijn hoogtepunt bereikt heeft?

Of het land der Amerikanen zich van nu voortaan binnen zijne tegen-

woordige grenzen zal beperken? Wie zal dit met zekerheid kunnen

berekenen? De begeerige blikken, op eenige eilanden van West-Indië,

op Britsch Columbia en op Mexiko geworpen, duiden veeleer aan, dat

de vergrootingszucht door de kort geleden aanhechting van Aljaska nog

niet is gestild. De snelle toeneming van de bevolking, met welke de

ontwikkeling van productie en handel hand aan hand gaat, zal

waarschijnlijk voortduren totdat het groote onderscheid tusschen de

volksdigtheid van de Europesche en Noord-Amerikaansche Staten zal

zijn weggenomen. Indien het tegenwoordige gebied der Vereenigde

Staten even digt bevolkt ware als thans Europa, zoude het getal zijner

inwoners 264 millioenen bedragen. Er blijft dus nog eene onafzienbare

ruimte voor verderen aanwas open.

Voor het tegenwoordige is de bijna voorbeeldeloos snelle bezetting en

ontginning der westelijke staten en territonën een hoogst opmerkelijk ver-

schijnsel. Datzelfde ontzaggelijke landgebied aan gene zijde van de

Missisippi en Missouri, dat voor twintig jaren behalve eenige horden

van wilde Indianen slechts weinige koloniën van landverhuizers her-
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Een van do meest in het oog vallende bewijzen van don voorbeelde-

loozen aanwas in het westen is wel de onderneming van spoorwegen

door deze naauwelijks bekende oorden, lleeds wordt er aan twee spoor-

wegen ,
die het geheele westen van Noord-Amerika tot aan den Grooten

Oceaan doorsnijden
,

met ijver gearbeid. He noordelijkste van deze spoor-

wegen zal waarschijnlijk binnen drie of vier jaren voltooid zijn, want

zoowel van hot oosten als van het westen wordt daaraan met groote

krachtsinspanning gewerkt. Verreweg het grootste gedeelte van deze

lijn, van Omaha aan den Missouri tot aan do grens tusschon Nevada

en Californie, heeft de Union-I’acific-maatsohappij op zich genomen. In

het begin van het jaar 1807 was do aanleg van Omaha af tot aan de

vereeniging van de beide armen van de Platte-rivier (305 Engelsche

mijlen) afgewerkt en tegen het einde van dit jaar moet do voet van

het rotsgebergte bereikt worden. In Californie is de baan van San

Erancisco naar San José (50 Engelsche mijlen) sedert langen tijd reeds

bergde, vertoont thans een rijk staatkundig organisme, over 6 staten en 8

territoriën verdeeld en bevat behalve 300,000 Indianen meer dan één

millioen inwoners. Het heeft uit de heerlijke haven van San Francisco,

welke de natuur als eene ingangspoort uit den grooten Oceaan aan het-

zelve schonk, een van de belangrijkste plaatsen van handel en verkeer

van de geheele aarde gemaakt. Van een dergelijken aanwas bestaat

inderdaad slechts één voorbeeld: de bevolking van Australië, hetwelk

zijn wonderbaren aanwas, evenzoo als de aan den grooten Oceaan gele-

gene staten van Noord-Amerika, hoofdzakelijk aan het goud te danken

heeft. Als echter Australië met opzigt van het getal zijner inwoners

(ongeveer 1¼ millioen) het westelijk gedeelte van de Noord-Amerikaan-

sche staten eenigermate overtreft, moet men echter daarbij niet ver-

geten, dat het reeds voor de goudontdekking een meer aanzienlijk

getal inwoners bezat. Veel sneller heeft het instroomen van op ge-

waagde ondernemingen beluste fortuinzoekers in de westelijke staten

plaats gehad en nog tegenwoordig gaat de uitbreiding der volkplantin-

gen, het ontstaan van volkrijke steden en gewesten in voorheen onbe-

kende wildernissen in de goudlanden van Californie, Idaho, Montana,

Arizona, Colorado, alsmede in het zilverland Nevada, zoo snel, zoo

plotselijk van de hand, dat men op kaarten, die naauwelijks in ’t licht

gekomen zijn, al spoedig nieuw gestichte, belangrijke plaatsen, van

welke de dagbladen melding maken, te vergeefs zoekt.
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in gebruik. Van San José naar Sacramento (150 Engelsche mijlen) wordt

de weg door de Western-Pacific-Eailroad Company aangelegd en is do

baan reeds in December 1866 tot Vallegos Canon (71 Eng. mijlen oos-

telijk van San Francisco) geopend. Do Central-Pacific-Ilailroad Company

vóórziet in den aanleg der baan van Sacramento tot aan de grens van

Ncvada (100 Eng. mijlen). Dit gedeelte is echter wegens de overstij-

ging van de Siërra Ncvada met geheel eigenaardige bezwaren verbonden,

liet hooge gebergte moet hier op eeno hoogte van 7050 Eng. voeten

overschreden worden. Doch men is reeds tot op weinige mijlen na

nabij dit toppunt gekomen, terwijl de baan van Sacramento tot New-

Castle 930 voet, tot Calfax 2448, tot Dutch Flat 3475 en tot Cisco

reeds 5911 voet omhoog stijgt en de moeijelijkste gedeelten daarbij

reeds zijn te boven gekomen. Het rotsgebergte in het oosten, dat

van do Laramievlakte uit ook nagenoeg op eeno hoogte van 7000 voet

moet worden overstegen ,
moet volgens de berigten der ingenieurs minder

zwarigheden aanbieden en nog veel geringer zal natuurlijk de aanwen-

ding van tijd en kosten zijn op do groote hoogvlakte, vanlltahen Ncvada.

Als men elders dikwijls zeer traag is om den bouw van eeno lijn te

ondernemen, die alle drie of vier uren in aanraking komt met eeno

stad, dan zou men wel den aanleg van den Pacifio-spoorweg door hon-

derde mijlen onbewoonde wildernis en over twee aan de Alpen gelijke

bergketenen, die meer dan 100 millioenen dollars zal moeten kosten,

voor eene uiterst kostbare praalvertooning moeten houden. Inderdaad

toch liggen nog slechts enkele steden langs deze haan verstrooid, zooals

de Zoutzeestad der Mormonen
, Yirginia-City met de naburige oorden

in het beroemde zilverdistrict van Washoe in Ncvada. Maar dit Washoo-

district alleen betaalde reeds in het jaar 1863
,

dat is drie jaren na zijne

eerste bevolking, 3' millioenen dollars aan vracht voor goederen uit

jCalifornie ; 3000 vrachtwagens bezorgden den invoer van do lovensnood-

wendigheden, het materieel voor do mijnwerken enz. on den uitvocr

der zilverbaren
,

en de weg, dien men voor een half milliocn dollars over

de Siërra Nevada had aangelegd, bragt in het bovengenoemde jaar meer

dan 200,000 dollars tolgeld op. En nog voel belangrijke! - dan dit

plaatselijk verkeer is het vervoer van de oostclijkc staten naar San

Francisco en omgekeerd. Reeds in het jaar 1860 werden volgens

officiële opgaven van do Missouri uit meer dan 36 millioenen pond

waren op 6922 vrachtwagens naar het westen vervoerd en tot 1864
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waren deze cijfers gestegen tot 50 millioenen ponden aan goederen en

10000 wagens ,
hetwelk een vrachtgeld van 5 millioenen dollars uit-

maakte. Men moot daarom aannemen
,

dat tegenwoordig, nu het getal

der bevolking der westelijke staten en territoriën aanmerkelijk gestegen

is en nog stijgt, ten minste 10 millioen dollars vrachtgeld jaarlijks voor

plaatselijke behoefte en doorvoer van goederen langs de lijn der baan

betaald worden, welligt echter eenc nog veel hoogcrc som. Zekerlijk

zoude zich niet reeds voor de verbinding van deze eerste baan eene

maatschappij tot den bouw van eene tweede meer zuidelijk gelogen

gevormd en dezen aanleg reeds van St. Louis over Springlicld hebben

aangevangen, zoo geene ruime rente van het daaraan bestede kapitaal

met eenige zekerheid verwacht kon worden.

Yoor de daaraan palende landstreken zal deze spoorweg de grootste

weldaad zijn, omdat de kostbaarheid van het vervoer wezenlijk de

grootste hindernis is, die hare welvaart en aanwas in den weg staat.

Zoo kostte b.v. volgens feed, von eichthoves de ton hooi in den herfst

van 18G3 te 'Washoe 200’dollars en meer, haver 15 tot 30 van onze

centen het pond, in het oostelijker gelegen Eeese-rivier gebied het pond

hooi 48 cent, het pond haver 96 cent. Te Washoe kostten 1000 voet

(83 kubiek voet) timmer- en bouwhout 60 tot 80 dollars, aan de

Eeese-rivier 500 dollars. Yan San Erancisoo tot het laatstgenoemde

district 'werden 24 tot 36 cent vracht per pond betaald. Een ontzag-

gelijke aanwas dor productie en des handels is na de voltooijing van

den spoorweg in die oorden even zoo onvermijdelijk als in alle andere

landen, waar menschen, die lust en bekwaamheid voor arbeid hebben,

op een dankbaren bodem leven.

Maar niet alleen voor hot westen der Yereenigde Staten heeft deze

grootste der tegenwoordige spoorwegondernemingen hare gewigtige be-

teekenis. Zij zal mogelijkerwijze op het geheele wereldverkeer eenen

wezenlijken invloed uitoefenen, daar zij het transport van de Atlan-

tische tot de Zuidzeehavcns van Noord-Amerika van 22 tot 10 dagen

verkort en een hoofdbestanddeel zal uitmaken van de lijn, op welke

men hot spoedigste van den Noord-Atlantischen Oceaan naar oostelijk

Azië zal kunnen reizen.

Naar dr. a. peteemaxn’s Mittheilwngen über wichtige neue JErforschtm-

yen auf dein Gesammtyebiete der Oeographie , 1867, X, p. 381.

Dr. A. T. Reitsma.


