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Voorwoord 

Tijdens mijn verblijf in Sevilla in het academiejaar 2005-2006 in het kader van het 

uitwisselingsproject van Erasmus heb ik interesse gekregen voor Latijns-Amerika en haar 

geschiedenis, iets waar ik voorheen zo goed als niets van wist. Naarmate het jaar vorderde en 

ik meer contact kreeg met de cultuur en de personen van het continent, nam de 

nieuwsgierigheid toe. Ik voelde me net zoals een van de vele Europeanen die tijdens de 

koloniale periode voet aan wal zetten in Latijns-Amerika en zich verwonderden over alles wat 

ze op hun weg ontmoetten. Uiteindelijk werd mij duidelijk dat Latijns-Amerika een erg rijke 

geschiedenis had, gaande van de prekoloniale tijd met de bevolking van het continent en zijn 

grote culturen, over de koloniale tijd met teloorgang van de indianen en de Europese 

overheersing, tot de hedendaagse tijd met de talrijke onafhankelijkheidsstrijden en de intense 

culturele en sociale vermenging met nagenoeg alle volkeren van de wereld. 

Mijn bijzondere aandacht voor Brazilië werd opgewekt door enkele kennissen die ik had in 

Sevilla. Zij leerden mij dat Brazilië veel meer is dan enkel samba, voetbal en favelas, veel 

meer dan de hier bekende clichés. Zij leerden mij dat Brazilië, evenals zijn bevolking en 

geschiedenis, tegelijk tragisch en vreugdevol was. Een van de vele aspecten die mij voordien 

volledig vreemd waren, de enorme inbreng van Europese en andere immigranten in Brazilië, 

leek mij een interessant gegeven om eens van dichterbij te bestuderen. Onmiddellijk ging ik 

op zoek naar de eventuele inbreng van Belgische immigranten en, jawel, die was er. Alhoewel 

ze niet groot was, bleek het toch niet eenvoudig om een compleet beeld weer te geven van dit 

fenomeen.  

Vooraleer aan het echte werk te beginnen, zou ik graag nog promotor professor Luc François 

en co-promotor professor An Vranckx bedanken voor de hulp die ze mij een volledig jaar 

aangeboden hebben. Ik ben er mij terdege van bewust dat ze mij steeds geholpen waar en 

wanneer mogelijk en ben hen daar erg dankbaar voor. Vervolgens zou ik graag mijn dank 

betuigen aan de heer Eddy Stols, die dankzij zijn persoonlijke en professionele verleden geldt 

als voornaamste autoriteit in België op vlak van de Braziliaanse cultuur en geschiedenis, de 

heer Frank Caesterker, medewerker van de vakgroep Nieuwste Geschiedenis gespecialiseerd 

in de migratie, mevrouw Magda Vlaeminck, medewerkster in het Archief van het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken in Brussel, en mevrouw Regina Lootens, die mij vanuit Brazilië met 
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welwillendheid haar persoonlijke kennis van het verleden van haar voorvader August Lootens 

heeft bijgebracht. Ten slotte verdienen mijn vriendin Queliane en mijn familie een speciale 

vermelding omdat ze mij het nodige doorzettingsvermogen hebben gegeven om dit onderzoek 

tot een goed eind te brengen. 
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Inleiding 

Migratie is een fenomeen van alle tijden. Mensen trekken, noodgedwongen of op eigen 

initiatief, naar andere gebieden in de hoop zich van een beter bestaan te verzekeren, om een 

nieuw leven te beginnen. Het onderwerp van ons onderzoek is de Belgische emigratie naar 

Brazilië tussen 1889 en 1915. Vooreerst moeten hieromtrent twee zaken verduidelijkt worden, 

namelijk de vragen: waarom emigratie naar Brazilië en waarom net in die periode? De keuze 

voor Brazilië is eerder voor de hand liggend. Brazilië is na Argentinië het Latijns-

Amerikaanse land dat het grootste aantal immigranten heeft ontvangen. Daarbij rijst 

onmiddellijk de vraag of deze vaststelling ook geldig is voor de Belgische migratie naar 

Latijns-Amerika. De afbakening van de periode tussen 1889 en 1914 heeft een dubbele reden. 

Enerzijds wordt 1889 als beginjaar genomen omdat dit het jaar was dat de Braziliaanse 

Republiek gevestigd werd en tevens het jaar dat Brazilië de omvangrijkste migratiestroom 

onderging. Anderzijds nemen we 1914 als eindjaar omdat toen de Grote Oorlog uitbrak in 

Europa en de migratie vanuit de Europese landen zo goed als stilviel. Eens deze periode 

afgebakend is, zullen we onderzoeken of er sprake is van continuïteit of net niet.  

De Belgische emigratie naar Brazilië voltrok zich in de specifieke context van het 

bevolkingsproces van Latijns-Amerika. Het continent, slechts 400 jaar voordien ‘ontdekt’ 

door de Europeanen, was nog in grote mate onbewoond. Dit was zeker het geval voor 

Brazilië, een land dat ongeveer de helft van het Latijns-Amerikaanse grondgebied bedekt. 

Vanaf de ontdekking in 1492 maakte het continent kennis met de Europese bevolking. Er 

kwam een kleine, maar betekenisvolle kolonisatiegolf op gang., alhoewel dit doorgaans 

beperkt bleef tot enkele geïsoleerde nederzettingen. Bovendien werden deze nederzettingen 

bevolkt door een beperkt aantal verschillende Europese bevolkingsgroepen, hoofdzakelijk 

Portugezen en Spanjaarden, uiteraard. Niettemin vonden ook andere bevolkingsgroepen, zoals 

Frans, Britten en Nederlanders, hun weg naar Latijns-Amerika. Ten slotte werd ook het 

Afrikaanse element geïntroduceerd in Latijns-Amerika door de slavenhandel. Van een actieve 

bevolkingskolonisatie was toen evenwel geen sprake. 

Na de onafhankelijkheidsstrijd in het begin van de 19e eeuw kwam vervolgens de tweede 

kolonisatiegolf op gang in Latijns-Amerika. In Brazilië nam deze concrete vormen aan vanaf 

het jaar 1824 met de stichting van de Duitse kolonie São Leopoldo. In hun kielzog trokken 
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andere, zowel Europese, als niet-Europese bevolkingsgroepen naar het land, aangetrokken 

door de overvloed aan onbewoond land. Zo ontvluchtten de Europese immigranten het 

dichtbevolkte Europa en trachtten een nieuw leven te beginnen in Latijns-Amerika. 

Tegelijkertijd stimuleerden de jonge Latijns-Amerikaanse naties de immigratie, en dit 

omwille van verschillende redenen. In Brazilië waren de nood aan arbeidskrachten voor de 

landbouw en de drang naar de branqueamento of verblanking van de bevolking de 

voornaamste beweegredenen voor het stimuleren van de immigratie.  

Het Archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel vormt het vertrekpunt voor 

ons onderzoek naar de Belgische emigratie naar Brazilië tussen 1889 en 1915. Niettemin dient 

te worden gezegd dat het archief grotendeels slechts fragmentopnamen weergeeft, vaak 

persoonlijke indicaties binnen het kader van de Belgische emigratie naar Brazilië. De 

beperking dat we enkel met Belgische bronnen kunnen werken, zorgt ervoor dat een 

aanzienlijk deel van ons onderzoek ook zal berusten op literaire bronnen. Niettemin zal het 

onderzoek in grote mate de indeling die we hebben opgesteld aan de hand van het archief 

volgen, waarbij het grote onderscheid gemaakt wordt tussen het verleden van de migranten in 

en het vertrek uit België enerzijds en de aankomst en de toekomst van de migranten in 

Brazilië anderzijds. 

Eerst en vooral lijkt het ons nuttig om een beeld te vormen van de sociaal-economische en 

politieke context in zowel België, als Brazilië. Elk historisch gebeuren speelt zich namelijk af 

in een bepaalde context. Men kan die context onmogelijk negeren, noch herleiden tot een 

minimum. Wat was de specifieke situatie in beide landen waarin het migratieproces zich 

voltrok? Leert deze contextualisering ons iets bij over het migratieproces? Komen er 

duidelijke beweegredenen aan het licht? Vervolgens dienen we de de Belgische emigratie 

naar Brazilië tussen 1889 en 1914 te plaatsen in het bredere kader van de toenmalige 

migratiestromen in de wereld en meerbepaald in Latijns-Amerika. Het is vanzelfsprekend dat 

Brazilië niet het enige Latijns-Amerikaanse land was dat immigranten ontvangen heeft. 

Welke positie bekleedt Brazilië ten overstaan van de andere Latijns-Amerikaanse landen met 

betrekking tot de migratie. Wat waren de determinerende factoren voor de immigratie naar het 

ene land en niet naar het andere? Kunnen we hier spreken van enige logica?Is er hieromtrent 

enige logica te ontdekken?  
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Daarna zullen we het algemene kader verlaten om dieper in te gaan op de Belgische emigratie 

naar Brazilië. Deze vond reeds plaats vóór de bespreken periode. Wat waren de 

vestigingsplaatsen in die tijd? Welk profiel hadden de Belgische emigranten? Ten slotte 

zullen we vaststellen in welke mate er gelijkenissen of verschillen merkbaar zijn. Deze 

moeten dan later op gepaste wijze aangetoond worden. Het is vervolgens van belang om ook 

oog te hebben voor het legislatieve kader van de migratie in de periode 1889-1914. De 

wetgeving kan namelijk beschouwd worden als voorafspiegeling van de migratie, aangezien 

de overheid over de macht beschikken om het migratieproces te stimuleren, zijn eigen gang te 

laten gaan of net te verbieden. Alhoewel de massa van migranten steeds samengesteld is uit 

individuen, zijn de bovenliggende structuren steeds van doorslaggevend belang.Wat is de 

concrete uitwerking van de Belgische en Braziliaanse wetgeving? Stemmen ze enigszins 

overeen of werken ze elkaar tegen? Zijn er ten slotte temporele verschillen merkbaar tussen 

de verschillende regeringen? Men zou verwachten dat dit in Brazilië zeker het geval was, 

gezien de overgang van het Keizerrijk naar de Republiek. Was dit werkelijk zo? Waren er 

duidelijke verschillen inzake de migratiepolitiek tussen beide bestuursvormen?  

Vervolgens zullen we overgaan tot een beschouwing van de organen die de migranten 

inlichtten en raadgevingen verschaften. Deze bleken namelijk essentieel te zijn in het 

migratieproces. Hier treffen we een tegenstelling aan tussen de Belgische en de Braziliaanse 

overheid, die beiden hun redenen hadden voor het stimuleren of belemmeren van de migratie. 

Van Braziliaanse zijde was de propaganda essentieel voor het aantrekken van migranten, 

terwijl men in België in de eerste plaats dacht aan het welzijn van de migranten. De 

voornaamste bron voor het onderzoek naar dit aspect van het migratieproces was de 

briefwisseling van de Belgische vertegenwoordigingen in Brazilië en de Braziliaanse 

vertegenwoordigers in België met het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel. Wat was 

de bijdrage van deze organen tot het migratieproces? Als laatste stap in het thuisland vervulde 

het transport naar Brazilië een voorname rol, al wordt dit vaak over het hoofd gezien. Hoe 

werd dit transport georganiseerd? Wie waren de verantwoordelijken? Lieten de overheden er 

zich ook mee in of liet men de emigranten alles op eigen houtje regelen? Was dit transport 

bovendien toegankelijk voor iedereen of waren enkel de bemiddelde klassen in staat om 

dergelijk transport te betalen?  

Ten slotte komen we aan bij het belangrijkste deel van ons onderzoek, namelijk de migratie 

van Belgen naar Brazilië. We zullen pogen te achterhalen hoeveel Belgen er ongeveer zijn 
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uitgeweken naar Brazilië, al is dit omwille van talrijke belemmeringen, zoals illegale 

migratie, onvolkomenheden in de administratie en dergelijke, niet het hoofddoel van ons 

onderzoek. Bovendien zijn migranten meer dan enkel een nummer, zowel in het verleden, als 

vandaag de dag. Indien we meer willen te weten komen over de individuele migranten, dienen 

oog te hebben voor hun achtergrond. Kunnen we ons een beeld vormen van hun sociale 

afkomst? Wat is de geografische herkomst en in welke beroepssectoren concentreren ze zich? 

Zijn er op dit vlak verschillen merkbaar met de migratie in vroegere tijden? Zijn er ook trends 

waarneembaar in het migratieproces? Na hun aankomst in Brazilië, waar vestigen de 

migranten zich? In welke beroepssectoren worden ze tewerkgesteld? Zijn hier opnieuw trends 

en eventuele verschillen met vroegere tijden merkbaar? Wat was vervolgens de invloed van 

de migranten op de Braziliaanse samenleving? Waar en hoe droegen ze bij tot een verbetering 

van de samenleving? Wat is ten slotte de sociale situatie van de migranten in Brazilië? Waren 

hier verschillen merkbaar tussen de migranten die zich onlangs hadden gevestigd en zij die 

reeds enige tijd in Brazilië verbleven? Het is immers niet evident te verhuizen naar een 

volledig nieuwe omgeving, met eigen gewoonten en gebruiken die grondig verschillen van 

die van het vaderland. De assimilatie aan de nieuwe omgeving vereist ongetwijfeld enige tijd. 

Soms kon de grote concentratie van migranten zelfs tot opstanden leiden, al was dit een uiterst 

zeldzaam fenomeen. Vervolgens zien we in Brazilië dat de assimilatie een wederzijds proces 

is dat het specifieke karakter van de natie en haar cultuur zal bepalen. Waarin uitte deze 

wederzijdse assimilatie zich? Welke invloed hebben de emigranten gehad op het culturele en 

sociale leven in Brazilië? 

Ten slotte zouden we nog willen opmerken dat we in ons onderzoek doorgaans de term 

migrant/migratie zullen gebruiken in plaats van emigrant/emigratie en immigrant/immigratie 

omdat een te talrijk gebruik van deze laatste termen in onze mening tot misverstanden en 

onnodige ingewikkeldheden zou kunnen leiden. Het mag immers duidelijk zijn dat we het 

enkel over Belgische burgers hebben die uitwijken naar Brazilië. Daarnaast merken we op dat 

we steeds over hij/hem spreken. Dit eveneens om een te ingewikkelde structuur van de tekst 

te vermijden. Uiteraard willen we niemand bevoordelen, noch benadelen.  
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1 Algemeen 

1.1 Politieke en sociaal-economische context in Brazilië 

1.1.1 Politieke context 

In 1889 moest het Tweede Keizerrijk of Segundo Reinado van dom Pedro II plaatsmaken 

voor de Republiek. De stichting van de Republiek op 15 november 1889 was het 

onmiddellijke gevolg van een militaire coup van een groep jonge officieren uit Rio de Janeiro. 

De bourgeoisie van plantagehouders uit São Paulo had echter weinig vertrouwen in dit 

militaire regime. Dit zorgde ervoor dat de eerste jaren van de Republiek werden gekenmerkt 

door een grote chaos als gevolg van de twisten tussen de militairen en de bourgeoisie 1. De 

Eerste Republiek, bijgenaamd de República Velha, zette in zekere mate de constitutionele 

continuïteit van het Keizerrijk voort. Pas in 1930 werd deze stabiliteit voor het eerst op de 

proef gesteld wanneer de oligarchische Paulista Júlio Prestes het in de presidentsverkiezingen 

haalde van Getúlio Vargas en er een nationale opstand uitbrak onder leiding van Vargas. 

Naast politieke stabiliteit was er ook territoriale eenheid en homogeniteit tijdens de República 

Velha.  

Niettemin leek de jonge Republiek tijdens haar eerste jaren af te stevenen op totale 

verscheurdheid en instabiliteit. De Europese naties profiteerden hier ten volle van door hun 

invloedssferen in Brazilië nauwkeurig af te bakenen. Zo liet Groot-Brittannië zijn invloed 

gelden in de Nordeste, terwijl Frankrijk en Duitsland zich vooral richtten op het zuidoosten en 

het zuiden, respectievelijk de deelstaten Rio de Janeiro en Rio Grande do Sul. De Belgische 

koning Leopold II probeerde, gevoed door zijn kolonialistische honger, op zijn beurt voet aan 

grond te krijgen in de deelstaten Mato Grosso en Amazonia. Pogingen tot kolonisatie van 

deze staten, gelegen diep in het Braziliaanse binnenland, draaiden echter op niets uit. 

Niettegenstaande de imperialistische interesses van de Europese naties in Brazilië, duurde het 

enige tijd voor ze het republikeinse regime daadwerkelijk erkenden. Dit vaak omwille van het 

feit dat ze een zekere wederdienst verwachtten van de bestuurders. Zo hoopte België in ruil 

                                                 
1 Bethell, L. ‘Cambridge History of Latin America. 5: C. 1870-1930’, Cambridge University Press, Cambridge, 
1986, 951 p. 



Hoofdstuk 1 Algemeen 

10/159 

voor de erkenning een royale vergoeding af te dwingen voor de door de Belgische 

gasmaatschappij te Rio de Janeiro geleden schade 2. 

Aanvankelijk werd het republikeinse regime vertegenwoordigd door een voorlopig bestuur of 

Governo Provisório. Dit was samengesteld uit eminente, gematigde republikeinen die in veel 

gevallen nog dienst hadden gedaan tijdens het Keizerrijk. Eén van hen was Rui Barbosa, de 

minister van Financiën, die, als officieuze eerste minister, probeerde het vertrouwen van de 

nationale en internationale zakenwereld in de Braziliaanse economie terug te winnen. 

Niettemin waren de eerste twee presidenten, Deodoro de Fonseca en Floriano Peixoto, beide 

militairen. De federale Republiek van de Verenigde Staten van Brazilië of Estados Unidos do 

Brasil was samengesteld uit deelstaten die zeker in de helft van de gevallen onder leiding 

stonden van militaire machthebbers. Elk van deze deelstaten had een eigen grondwet, 

assemblée en provinciehoofd. De bevoegdheden van de deelstaten speelden zich vooral af op 

vlak van militaire organisatie, immigratiepolitiek, heffing van douanerechten en uitvoer, zodat 

ze al bij al een ruime bewegingsvrijheid genoten. De macht van federale overheid daarentegen 

was vooral geconcentreerd op financiën en buitenlandse investeringen. Het is evenwel 

opvallend dat de politieke macht in handen was van de militairen, terwijl de grote 

oligarchieën van de bourgeoisie de sociale macht uitoefenden.  

De uitvoerende macht was in handen van een voor vier jaar gekozen president. Bovendien 

bepaalde men dat de president niet kon worden herkozen uit vrees voor de vestiging van een 

dictatoriaal regime, zoals dit in sommige Latijns-Amerikaanse naties het geval was. De 

president was steeds bijgestaan door een vice-president. Beiden werden rechtstreeks gekozen, 

al vond de verkiezing aanvankelijk plaats binnen de Constituente.  

De wetgevende macht vervolgens lag bij de Kamer en Senaat, waarvan de leden 

respectievelijk voor drie en negen jaar werden verkozen. In de regel vertegenwoordigde elk 

kamerlid 70.000 burgers en had elke deelstaat, evenals het federale district Rio de Janeiro 

recht op drie senatoren. Een tweederdemeerderheid in Kamer en Senaat konden het 

presidentiële veto ongedaan maken. Daarnaast hadden beide instellingen zeggenschap in de 

toekenning van de federale subsidies. Aanvankelijk was het kiesrecht algemeen en 

enkelvoudig zonder census, al moet daarbij gezegd worden dat vrouwen, analfabeten, 

dienstplichtigen en leden van religieuze orden uitgesloten waren van het stemrecht. Wel zakte 

                                                 
2 Stols, E. ‘Brazilië: vijf eeuwen in dribbelpas’ Acco, Leuven, 1996, 478 p. 
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de kiesbare leeftijd van 25 naar 21 jaar. Belangrijk was het decreet van 14 december 1889. Dit 

bepaalde dat alle buitenlanders die reeds vóór 15 november 1889 in het land gevestigd waren, 

automatisch genaturaliseerd werden, tenzij ze hiertegen verzet aantekenden binnen de zes 

maanden na de publicatie van het decreet. Bovendien verkregen ook alle buitenlanders die 

twee jaar na de datum van uitvaardiging van het decreet in het land verbleven de Braziliaanse 

nationaliteit. De naturalisatie hield in dat ze recht hadden op de burgerlijke en politieke van 

het Braziliaanse volk. Zodoende konden ze alle openbare ambten bekleden behalve dat van 

staatshoofd 3. Als gevolg van de afwezigheid van stemplicht was de opkomst bij de 

verkiezingen doorgaans erg laag, zodat veel politici uit het Keizerrijk mandaat konden 

vernieuwen en behouden. 

De rechterlijke macht op haar beurt kreeg een grotere onafhankelijkheid, zowel op federaal 

niveau, als op het niveau van de deelstaten. Het opperste federale gerechtshof, het Supremo 

Federal, werd opgericht met 15 voor het leven benoemde rechters. Aan het strafwetboek 

voegde men een strengere toon toe om zo een alternatief te bieden aan het arbitraire en 

persoonlijke geweld ten tijde van het Keizerrijk. Het burgerlijke wetboek, samengesteld in 

1899, werd uitgedragen als het pronkstuk van juridisch idealisme. De scheiding tussen Kerk 

en Staat werd reeds op 17 januari 1890 per decreet afgekondigd. Vervolgens werd ze verder 

uitgewerkt met de inrichting van de burgerlijke stand en het burgerlijke huwelijk, de 

erkenning van volledige godsdienstvrijheid, de secularisatie van de kerkhoven, het verbod op 

godsdienstonderwijs en kerkelijke symbolen in de staatsinstellingen en de afschaffing van de 

subsidies aan de Kerk. Met deze maatregelen liep de Republiek voor op verschillende 

Europese republieken, zoals Frankrijk en Portugal. De clerus legden zich hier vrij 

gemakkelijk bij neer, temeer omdat de religieuze congregaties nu vrijheid van rekrutering en 

handeling kregen. Pogingen tot politisering van de katholieke beweging, vooral onder Duitse 

en Belgische impuls, draaiden evenwel op niets uit. Aan de andere kant ontstond er evenmin 

een sterke laïciserende ideologie van staatswege. Uiteindelijk waren deze veranderingen het 

voorwerp van het politieke spel en drongen ze nauwelijks door tot het volk. 

De militaire macht, hoe sterk ze ook was, kende een grote rivaliteit tussen het leger en de 

marine enerzijds en tussen de aanhangers van Deodoro en Peixoto anderzijds. Het leger en de 

marine waren de twee belangrijkste pijlers van het voorlopige bewind, maar werden vaak 

tegen elkaar uitgespeeld in de machtsstrijd tussen de president en het Congres of Constituente. 

                                                 
3 Decreet  nr.58-A van 14 december 1889 
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Niettegenstaande de eensgezindheid over de noodzaak aan openbare orde, werden de militaire 

en burgerlijke kringen het namelijk weldra oneens over de doeleinden van de 

ordehandhaving, de methodes en verantwoordelijkheden. Een eerste conflict vond plaats toen 

president Deodoro zijn dictatoriale trekjes uitte door zijn macht proberen te vergroten in het 

voordeel van de militairen en hij daardoor in aanvaring kwam met het Congres. Toen hij 

vervolgens aanstalten maakte om het Congres te ontbinden, stuitte hij op hevig verzet van de 

marine die hem dwong ontslag te nemen. Deodoro werd opgevolgd door de vice-president 

Peixoto, die zich weldra ontpopte tot een heerser met een ijzeren hand.  

In 1892 werd de stabiliteit van het regime eens te meer op de proef gesteld. Enerzijds werd 

door kolonel Barbosa in Mato Grosso de República Transatlântica de Mato Grosso 

uitgeroepen 4. Anderzijds brak een burgeroorlog uit in Rio Grande do Sul, wat de situatie in 

de federale staat nog ontvlambaarder maakte. De president van deze deelstaat, Júlio de 

Castilhos, stond een sterk positivistisch bestuur voor, met een minimale parlementaire 

controle en de mogelijkheid tot herverkiezing. Toen hij dit alles bij wet vastgelegd had, kwam 

hij in aanvaring met de aanhangers van Gaspar da Silveira Martins, verdedigers van het 

liberale federalisme. De strijd tussen de separatisten en federalisten was tevens de strijd tussen 

de verstedelijkte klasse en de middenklasse aan de ene kant en de grote veeboeren op het 

platteland aan de andere kant. Het conflict nam steeds grotere proporties aan, tot het dreigde 

uit te dijen naar de in het noorden van Rio Grande do Sul gelegen deelstaat Santa Catarina. 

Daar vonden de opstandelingen de steun van de marine. Bovendien leken de Europese naties, 

en in het bijzonder Portugal, sympathie te koesteren voor de opstandelingen. Dit zette het volk 

aan tot xenofobie en zelfs anti-Portugese rellen. Uiteindelijk slaagde president Peixoto erin de 

opstand te bedwingen en liet hij de opstandelingen deporteren naar Amazonia. Niettemin was 

het duidelijk voor Peixoto dat de grenzen van de Verenigde Staten van Brazilië nog niet de 

minste stabiliteit vertoonden. 

Peixoto, bekend om zijn nationalistische en populistische trekjes, maakte reeds snel duidelijk 

dat hij een volledig mandaat van vier jaar wou uitoefenen. Dit was echter tegen de zin van de 

federalistas uit São Paulo, die politiek bevoordeeld werden door Rodrigues Alves, de Minister 

van Financiën onder Peixoto. De deelstaat had zich dankzij de koffieplantages opgewerkt tot 

politiek en economisch zwaartepunt van Brazilië. De plantagehouders ontwikkelden er, in 
                                                 
4 Stols, E. ‘Belges au Mato Grosso et en Amazonie ou la récidive de l’aventure congolaise (1895-1910)’ in: 
Morelli, A. e.a. ‘Belgische emigranten: oorlogsvluchtelingen, economische emigranten en politieke 
vluchtelingen uit onze streken van de 16e eeuw tot vandaag’, EPO, Berchem, 1999, p. 229-247 
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nauwe samenwerking met juristen, ingenieurs en technici een streng hiërarchisch, zelfs 

oligarchisch bestel, gekenmerkt door een ronduit moderniserende en succesvolle 

bestuurspraktijk. Bovendien organiseerden ze zich vanaf 1893 onder leiding van Francisco 

Glicério in de Republikeinse Federalistische Partij of Partido Republicano Federalista (PRF), 

die een uitwerking was op nationaal vlak van de Partido Republicano Paulista (PRP). Deze 

moest een alternatief bieden voor het continuismo van Floriano Peixoto. Hun programma 

bestond uit de onvoorwaardelijk verdediging van de grondwet, het herstel van het budgettaire 

evenwicht, het openbare krediet en de promotie van het staatsonderwijs. Dankzij de 

terughoudende houding van de militaire machtshebbers zagen de plantagehouders hun macht 

groeien, zodat uiteindelijk in 1894 Prudente de Morais het presidentschap verwierf als 

kandidaat van de PRP. Hij was de eerste verkozene van de partij in het Congres en tevens de 

eerste burger die in staat was om het presidentschap te verwerven. Bovendien was hij de 

eerste burger zijn die zijn presidentiële mandaat (1894-1898) zou voltooien. Zijn belangrijkste 

verdienste was het bijleggen van de twisten met de Europese naties. Opmerkelijk is evenwel 

dat PRP reeds snel uiteenviel, temeer omwille van het voortdurende weerwerk van de 

zogenaamde florianistas, de aanhangers van Peixoto. Het militaire machtsorgaan zou zich in 

de volgende jaren evenwel langzaamaan terugtrekken uit het politieke leven, zodat de 

consolidatie van de republikeinse staatsvorm naderhand voltooid werd.  

Vervolgens kwam het er dus op neer om het oligarchische systeem te institutionaliseren. De 

Paulista Manuel Ferraz de Campos Sales (1898-1902) trachtte dit te verwezenlijken door 

middel van drie doelstellingen: een einde maken aan de onenigheid tussen de uitvoerende en 

wetgevende macht, de oppositie binnen de deelstaten herleiden tot een minimum en een 

eensgezindheid bereiken tussen het federale bestuur en dat van de deelstaten. Deze politiek, 

bijgenaamd de política dos governadores, moest de basis vormen voor het oligarchische 

systeem. Campos wou de oppositie op lokaal niveau neutraliseren door de lokale 

machthebbers te steunen op voorwaarde dat zij het centrale bestuur zouden steunen. Met het 

oog hierop werd de Comissão de Verificação opgericht die in het Congres de geloofsbrieven 

van de verkozenen uit elke deelstaat onderzocht en goedkeurde en er zodoende over waakte 

dat alleen vertegenwoordigers van de feitelijke machtshebbers konden zetelen en dus zeker 

ook de wetsvoorstellen van de regering ondersteunen. Dit zorgde ervoor dat de 

vertegenwoordigers die reeds in de vorige legislatuur hadden gezeteld hun ambt konden 

voorzetten. Het systeem had tot gevolg dat de alliantie van de grote koffiemagnaten van São 

Paulo en Minas Gerais met om het even welke oligarchie in de kleinere deelstaten werd 
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bezegeld. Daarnaast zorgde Campos Sales ook voor een aanzienlijke vooruitgang op vlak van 

het buitenlandse beleid. Hij dwong respect af van de Europese gesprekspartners en poogde de 

rivaliteit met Argentinië teniet te doen. In dat kader vond er in 1899 een wederzijds 

staatsbezoek plaats met de Argentijnse president Júlio Roca, gevolgd door de erkenning van 

de Braziliaanse soevereiniteit over een deel van het Missiones-gebied in het westen van Rio 

Grande do Sul. In 1901 waren er evenwel spanningen tussen Brazilië en Bolivia omwille van 

de Boliviaanse provincie Acre. Even leek een oorlog in de maak, maar dit werd bedwongen 

door het Verdrag van Petrópolis van 17 november 1903 onder leiding van de nieuwe 

president, de Paulista Francisco de Paula Rodrigues Alves (1902-1906). Dit verdrag bepaald 

dat Bolivia de provincie zou afstaan aan Brazilië in ruil voor een fikse afkoopsom en toegang 

tot de Atlantische Oceaan via de aanleg van een door Brazilië gefinancierde spoorweg langs 

de Madeirarivier doorheen de Amazone. 

Al bij al bleef de republikeinse democratisering dus een dode letter, aangezien de 

oligarchische groepen er in slaagden hun greep op het staatsbestel te behouden en zelfs te 

versterken. Niettemin kwamen de vertegenwoordigers van andere deelstaten dan São Paulo en 

Minas Gerais minsten evenveel, zoniet meer aan bod in de regeringen en de federale diensten. 

Het staat wel vast dat de president, als vertegenwoordiger van een van de twee belangrijkste 

deelstaten, steeds zijn eigen stempel kon drukken op het bestuur. Langzamerhand 

ontwikkelden de deelstaten naargelang hun tradities en middelen vrij uiteenlopende 

bestuursculturen. Tegelijkertijd verwierven de openbare diensten steeds meer competentie en 

dwongen ze respect af. De oligarchische elites, die onlosmakelijk verbonden waren met het 

bestuur, transformeerden zich tijdens deze evolutie in een moderne elite. 

Al die tijd beheersten de oligarchie van São Paulo en de PRP het politieke toneel, alhoewel de 

steun van de deelstaat Minas Gerais meerdere malen onontbeerlijk bleek. Niettemin duurde 

het tot 1897, het jaar van de stichting van de Partido Republicano Mineiro, vooraleer deze 

deelstaat enig gewicht kon leggen in de weegschaal van de nationale politiek. In 1906 kwam 

bovendien Afonso Pena als eerste Mineiro aan het hoofd te staan van de Braziliaanse staat. 

Omwille van zijn overlijden in 1909 moest hij echter vroegtijdig afscheid nemen van het 

presidentschap. Nilo Peçanha uit Rio de Janeiro voltooide het laatste jaar van Pena’s regering. 

Uiteindelijk werd de nationale politiek beheerst door de twee machtigste deelstaten, namelijk 

São Paulo en Minas Gerais. De alliantie tussen deze staten kreeg de bijnaam café com leite, 

verwijzend naar de belangrijkste producten uit beide staten, namelijk koffie en melk.Vanaf 
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president Venceslau Brás Pereira Gomes (1914-1918) zou alliantie bestendigd worden in de 

presidentsopvolging, zodat afwisselend een Paulista en een Mineiro aan het hoofd stonden 

van de Braziliaanse Republiek. 

Ondertussen had de deelstaat Rio Grande do Sul ook op de voorgrond getreden van het 

politieke toneel. Dit hadden de Gaúchos te danken aan de senator Pinheiro Machado die erin 

geslaagd was een aanzienlijk netwerk van allianties uit te bouwen ten behoeve van de 

deelstaat. Hierdoor had Rio Grande do Sul allianties verworven met enkele satellietstaten in 

het noordoosten. Daarnaast trachtte Machado met de oprichting van de Partido Republicano 

Conservador (PRC) in 1909 een nationaal platform te creëren voor de oligarchische 

groeperingen. De eerste mogelijkheid die de deelstaat te beurt viel om zich te laten gelden op 

nationaal niveau was tijdens de presidentsopvolging in 1909, wanneer ze de maarschalk 

Hermes da Fonseca, bijgenaamd o Gaúcho naar voren schoven als presidentskandidaat. Het 

feit dat een militair de deelstaat zou afvaardigen als president was allerminst verwonderlijk, 

gezien de sterke verbondenheid tussen de oligarchie van de Gaúchos en het militaire apparaat. 

Deze affiniteit was onder meer het gevolg van de positivistische ideologie die te bespeuren 

was in lokale politiek en het leger. Bovendien waren de economische en financiële 

beleidslijnen van het bestuur van Rio Grande do Sul overeenkomstig met de idealen van het 

militaire apparaat 5. Behalve op zijn militaire achterban, kon Fonseca ook rekening op de 

steun van de deelstaat Minas Gerais. Zijn tegenkandidaat Rui Barbosa daarentegen genoot de 

steun genoot van de staten São Paulo en Bahia. Hij beschikte over een meer stedelijke 

achterban en pleitte hoofdzakelijk in het voordeel van de burgerlijke vrijheden, cultuur en 

liberale tradities. Anderzijds verzette hij zich tegen een oligarchisch en autoritair beleid van 

de Republiek. Niettemin was hij een fervent voorstander van een sterk centraal bestuur, 

terwijl Fonseca de voorkeur gaf aan een grote autonomie van de deelstaten. Fonseca’s 

houding kan eerder gezien worden als een uiting van het particularisme van de Gaúchos dan 

van de ideologie van de militaire macht. Uiteindelijk haalde Hermes da Fonseca het van 

Barbosa in de verkiezingen van 1910. Zijn beleid werd gekenmerkt een verregaande opdeling 

in de besluitvorming in drie sectoren, namelijk de oligarchieën van Minas Gerais en Rio 

Grande do Sul, hijzelf als president en een groep militairen. In 1914 zou hij vervolgens 

worden opgevolgd door de Mineiro Venceslau Brás (1914-1918). 

                                                 
5 Het bestuur van de deelstaat was sterk gekant tegen de uitvoer van landbouwproducten en verdedigde met man 
en macht de prijzenstabilisatie door middel van conservatieve fiscale maatregelen. Dit beleid werd steeds 
gevoerd met goedkeuring van het militaire apparaat, in: Stols, E. ‘Brazilië: vijf eeuwen in dribbelpas’ 
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1.1.2 Sociaal-economische context 

Op het einde van de negentiende eeuw was er een opmerkelijke inhaalbeweging op vlak van 

modernisering. Deze was onder andere te danken aan de financiële stabilisatie die gepaard 

ging met een voortreffelijke groei en een voordelige buitenlandse politiek. Deze groei 

compenseerde de ineenstorting van de Braziliaanse economie aan het begin van de Republiek 

als gevolg van de speculatiegolf of encilhamento in de jaren 1888-1891. Deze was 

veroorzaakt door de stichting van honderden nieuwe ondernemingen, die hun actief op de 

beurs brachten. De wisselkoersen daalden als gevolg van de overvloedige geldomloop tot een 

historisch dieptepunt. Bovendien ondervond de Braziliaanse economie de weerslag van de 

financiële crisis in Argentinië die het vertrouwen van de internationale geldschieters diep 

geschokt had. President Campos Sales trachtte de crisis te bezweren door middel van een 

deflatoire politiek. Hierdoor hoopte hij de nationale munt, de milréis, te herwaarderen en de 

buitenlandse schulden af te lossen. 

Niettegenstaande de grote inspanningen van de eerste presidenten, werd de economische 

heropleving door de Brazilianen vooral gezien als een onderwerping aan het internationale 

imperialisme. De overheid toonde zich vrijgevig met allerhande concessies en rentegaranties 

aan buitenlandse ondernemingen en was tevens in staat om grootse openbare werken en 

diensten te patroneren. Er werd een intense bouwpolitiek ontplooid die de steden het urbane 

karakter zou verschaffen dat we nu nog steeds kennen. In São Paulo was dit proces reeds 

ingezet vanaf 1872 met de constructie van straatverlichting op gas. Later was ook Rio de 

Janeiro aan de beurt, gevolgd door de andere grote steden. Zo werd bijvoorbeeld tussen 1984-

1897 gewerkt aan de aanleg van een gloednieuwe hoofdstad van Minas Gerais, Belo 

Horizonten. In Rio de Janeiro was de urbanisatie tevens een reactie tegen de gele koorts die er 

in de jaren 1890 hevig woedde en vele slachtoffers had gemaakt. De uitbouw van de haven en 

de massale afbraak van krotten stuitte evenwel op verzet van de bevolking. Die interpreteerde 

de bouwpolitiek namelijk als een poging ter legitimatie van het meesterschap van de elites en 

de vestiging van hun nieuwe paternalisme 6.  

De buitenlandse economische betrekkingen verbeterden aanzienlijk in deze periode. Enerzijds 

was er een intense economische samenwerking met de Europese naties en Noord-Amerika. 

Deze landen investeerden veel kapitaal en kennis in Brazilië, terwijl de Braziliaanse industrie 

                                                 
6 Stols, E. ‘Brazilië vijf eeuwen in dribbelpas’ 
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instond voor de uitvoer naar deze landen. Niettemin waren de relaties doorgaans eerder 

eenrichtingsverkeer dan wederzijds. Het Braziliaanse bestuur dwong echter wel veel respect 

af van de Verenigde Staten dankzij haar neo-monroeïstische politiek. Voor de aanleg van de 

spoorlijn tussen Madeira en Mamoré werd vooral beroep gedaan op immigranten die door 

middel van propaganda aangetrokken werden. De Europese instanties raadden hun 

landgenoten evenwel ten strengste af om zich daarheen te wenden 7.  

Lange tijd waren de zogenaamde fazendas of plantages de voornaamste pijler van de 

Braziliaanse economie. Doorgaans waren de plantages volledig gebaseerd op de monocultuur 

van één bepaald product, zij het suiker, koffie of katoen. Deze landbouwstructuur hield alle 

vormen van modernisatie in de landbouw en de industriële groei tegen. Na de afschaffing van 

de slavernij in 1888 moesten de fazendeiros enigszins inbinden en nam het aantal fazendas 

geleidelijk af, alhoewel de plantages nu niet langer door zwarte slaven, maar door blanke 

immigranten tewerkstelden. De Braziliaanse economie was hoofdzakelijk gebaseerd op de 

uitvoer van primaire goederen en de invoer van afgewerkte goederen. Dit en het koloniale 

verleden zorgden ervoor dat de buitenlandse greep op de economie heel sterk was. Ook 

verschillende Belgische ondernemingen lieten hun invloed gelden. 

Vanaf het midden van de negentiende eeuw was de koffieteelt de belangrijkste sector. Het 

belang ervan bleef toenemen naar het einde van de eeuw toe. De inkomsten stegen jaarlijks, 

terwijl de prijs voortdurend daalde 8. Behalve de economische vooruitgang, kende de 

koffieteelt eveneens een geografische verschuiving. Terwijl ze zich op het einde van de 

achttiende eeuw vooral concentreerde in de toenmalige provincie Rio de Janeiro, verschoof 

haar zwaartepunt via de Paraíbavallei in Minas Gerais naar het westelijke deel van São Paulo. 

Deze deelstaat werkte zich dan ook op tot koffiestaat bij uitstek. De afschaffing van de 

slavernij betekende een grote tegenslag voor de plantagehouders omdat een belangrijke groep 

van goedkope arbeidskrachten opeens wegviel. Deze tegenslag werd echter weldra 

weggewerkt door de komst van de blanke immigranten, die in veel gevallen beter werk 

leverden dan de slaven. Bovendien was de sector in staat om verder uit te breiden dankzij de 

                                                 
7 A.B.Z. nr. 2971 IX: artikel uit De Staatscourant van 14 juni 1910 
8 De prijs daalde van 86 tot 104,25 reais per kilo in 1894 tot 32 tot 66,75 reais in 1897, in: A.B.Z. nr. 2971: 
Province de Saint-Paul: industrie caféière 
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steeds toenemende vraag naar koffie in de wereld 9. Het bestuur van de deelstaat São Paulo 

voerde zelfs een verbod in tegen de verdere uitbreiding van de koffieteelt.  

De toegenomen vraag werd ruimschoots opgevangen door een groter aanbod, alhoewel dit in 

veel gevallen leidde tot overproductie. De overproductie zorgde er op haar beurt voor dat een 

groot deel van de fazendeiros ten onderging en gedwongen werden om hun eigendom te laten 

hypothekeren omdat ze niet langer in staat waren om hun schulden zelf te dragen. Uiteindelijk 

werkte het merendeel van de fazendeiros met andermans kapitaal. Een groot deel van de 

fazendeiros werd ten slotte opgeslorpt door frequenter voorkomende crises op het einde van 

de negentiende eeuw. De eerste ernstige crisis greep plaats in het jaar 1882 als gevolg van de 

overproductie en de te sterke prijsdalingen die daarop volgden. Later werd de sector 

meermaals het slachtoffer van de sterke dalingen van de waarde van de nationale munt, zoals 

in 1893 en 1902. Deze crises zouden zich steeds vaker en heviger herhalen in de loop van de 

twintigste eeuw.  

Eveneens van belang voor de Braziliaanse exporteconomie, was het suikerriet, dat via de 

Atlantische eilanden reeds vroeg en op grote schaal werd aangeplant. De teelt ervan strekte 

zich uit van de deelstaat Pará in het noordoosten tot de deelstaat Paraná, net onder São Paulo. 

Het zwaartepunt van de teelt, die overigens de eenvoudigste was van alle teelten, 

concentreerde zich aanvankelijk in het noordoosten, al werden er steeds meer 

suikerrietplantages opgericht in Rio de Janeiro en São Paulo. De grond vereiste geen 

bijzondere voorbereiding voor de suikerrietteelt. Men hoefde enkel de plant aan te planten en 

de natuur deed de rest van het werk. Bovendien kon de oogst bijzonder groot zijn, wat winst 

betekende voor de eigenaar. Tot de zeventiende eeuw was Brazilië de grootste producent van 

suikerriet, mede dankzij de grote vraag naar suiker door de Hollandse kolonisatoren in 

Pernambuco. In de loop van de zeventiende eeuw richtten de Hollanders zich evenwel op de 

Antillen, zodat Brazilië haar eerste plaats verloor aan de eilandengroep. Niettemin was er op 

het einde van de achttiende eeuw een felle heropbloei van de teelt dankzij het succes van 

koffie, thee en andere zoete dranken en de hogere suikerprijzen op de wereldmarkt, al 

slaagden de suikerrietproducenten er niet in om hun vroegere koppositie te heroveren. In de 

loop van de negentiende eeuw werd de suikerrietteelt grotendeels gemechaniseerd en 

gecentraliseerd in engenhos centrais of centrale productie-eenheden. De centralisatie zorgde 

                                                 
9 De Braziliaanse koffie-industrie was er in geslaagd om drievierde van de wereldmarkt te veroveren, in: Stols, 
E. ‘Brazilië: vijf eeuwen in dribbelpas’ 
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ervoor dat de kleine producenten beetje bij beetje het onderspit moesten delven. Tegelijk met 

dit proces, kwam de nadruk van de teelt voortaan te liggen op de binnenlandse in plaats van 

de buitenlandse markt. 

Andere sectoren van de exporteconomie, zoals tabak, katoen, cacao en hout, hadden allemaal 

aan belang ingeboet ten voordele van de koffie- en suikerteelt. De rubberproductie in het 

noordoosten van Brazilië verzeilde langzaamaan in een dieptepunt onder invloed van de 

concurrentie van Maleisië en Kongo. Niettemin bleef het lange tijd één van de belangrijkste 

exportproducten van de Braziliaanse economie. De talrijke goud- en diamantmijnen waren 

ondertussen over hun hoogtepunt heen als gevolg van de uitputting sinds het midden van de 

achttiende eeuw. De ontginning ervan concentreerde zich hoofdzakelijk in de deelstaat Minas 

Gerais, die trouwens haar naam dankt aan de mijnontginning. Anderzijds kenden de 

ertsmijnen een sterke opgang dankzij het gebruik van primitieve hoogovens vanaf het midden 

van de achttiende eeuw. Op het einde van de negentiende eeuw openden zich vervolgens 

nieuwe perspectieven voor de uitvoer van de ijzererts naar Europa en de Verenigde Staten. De 

productiestijging werd mogelijk gemaakt door de uitbouw van een uitgebreid 

spoorwegennetwerk en aangepaste uitvoerhavens.  

Zoals gebleken is, had de Braziliaanse landbouw te kampen met een groot gebrek aan 

diversiteit en intensiviteit. In de loop van de negentiende eeuw werden evenwel grote 

inspanningen gedaan om de landbouwstructuur te veranderen door middel van de uitbouw van 

het landbouwonderwijs en de oprichting van proefstations. Hiervoor werd beroep gedaan op 

agronomen, die in veel gevallen van buitenlandse afkomst waren, zoals de agronomen van de 

landbouwscholen van Leuven en Gembloux. De monocultuur zorgde ervoor dat men enkel in 

staat was om de duurste producten uit te voeren. De export werd namelijk vooral gedragen 

door de koffieteelt en de rubberproductie, twee producten die bovendien hoofdzakelijk in 

handen waren van buitenlandse trusts. De andere producten werden slechts vervaardigd voor 

de lokale Braziliaanse markt. Ondanks het aanzienlijke productieniveau, leefde een groot deel 

van de Braziliaanse bevolking van geïmporteerde goederen die door de Portugese 

kleinhandelaars aan erg hoge prijzen te koop werden aangeboden. Alhoewel de Braziliaanse 

landbouw nooit uitsluitend gericht was op de exportproductie, leed ze erg onder de neergang 

ervan 10.  

                                                 
10 A.B.Z. nr. 2971 IX: Inlichtingen over de publieke opinie in Brazilië 
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De industriële expansie ving pas aan vanaf het begin van de twintigste eeuw. Tot op dat 

moment werd de industrie gekenmerkt door een sterke regionaal, sectoraal en sociaal 

karakter, wat een verklaring biedt voor de grote mate van isolatie waarin het Braziliaanse 

industrie zich lange tijd bevond. Dit alles was het gevolg van de overheidscontrole op de 

industrie. Daarnaast gaven de patroons de voorkeur aan een geografische verspreiding van de 

industrie om sociale woelingen, zoals die in die tijd plaatsvonden in Europa, te vermijden. 

Daarom werden verschillende sectoren verhuisd naar de buitenwijken van de steden en zelfs 

naar het platteland. Dit stelde hen evenwel in staat om aantrekkelijke voorzieningen uit te 

bouwen met voldoende woongelegenheid, schooltjes en ontspanningsmogelijkheden. 

Niettemin waren er reeds vroeg industriële nieuwigheden aanwezig in de grote 

bevolkingscentra. Zo kenden de transport- en communicatiemiddelen onder invloed van de 

exporteconomie een snelle opgang. De afwezigheid van een degelijke technische vorming 

werd opgevangen door Brazilianen die universiteitsstudies volgden aan buitenlandse 

universiteiten en door het aantrekken van buitenlandse ingenieurs en technici naar Brazilië.  

Niettemin bestonden er verschillende remmen op de industrialisatie. In de eerste plaats was er 

de grote overheidscontrole die door de bevoordeling van buitenlandse ondernemingen, de 

ontplooiing van een eigen Braziliaanse industrie lange tijd in de weg stond. Vervolgens 

kampte de Braziliaanse economie voortdurend een groot tekort aan papiergeld en 

wisselbrieven. Geleidelijk deed het krediet zijn intrede in de Braziliaanse economie, maar dit 

bracht geen kapitaalstroom op gang als gevolg de vele beleggingen van Braziliaanse 

renteniers in het buitenland. Daarnaast was er ook veel buitenlands kapitaal aanwezig, 

aanvankelijk in de exporteconomie en overheidsdiensten, later ook in de privé-nijverheid. De 

oprichting van de Siderurgía Belgo-Mineira in 1921 was hier een sprekend voorbeeld van.  

Ten derde was er een voortdurend tekort aan arbeidskrachten. Dit probleem werd evenwel 

gecompenseerd door de massa-immigratie op het einde van de negentiende eeuw. De invloed 

van de immigranten liet zich sterk voelen in het Braziliaanse industrialisatieproces en in het 

bijzonder in de steden. Tijdens de laatste jaren van het Keizerrijk wendden steeds meer 

immigranten zich immers naar de urbane centra om er aan de slag te gaan als arbeiders, 

gekwalificeerde technici of ondernemers. De Europese inbreng zorgde zodoende voor de 

overname van de technische geest en de gespecialiseerde arbeid door de Braziliaanse industrie 
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11. De massale inbreng van immigranten betekende tevens een aanzienlijke uitbreiding van de 

binnenlandse markt. Een laatste belemmering voor de industrialisatie was het voortdurende 

tekort aan grondstoffen en energie. Ondanks de overvloedige aanwezigheid van grondstoffen 

in de Braziliaanse bodem, duurde het immers lange tijd vooraleer deze de industrie bereikten. 

Net zoals op heden nog steeds het geval is, waren veel producten goedkoper indien ze 

ingevoerd werden in het buitenland dan dat ze in eigen land geproduceerd werden. 

In tegenstelling tot het aarzelende Keizerrijk, stuitte de moderniserende Republiek evenwel op 

verzet van de lagere bevolkingslagen. In haar streven naar politieke emancipatie en 

economische vooruitgang volgens het Westerse model, moest de elite afrekenen met het 

verzet van de lagere bevolkingsklassen. Om uiting te geven aan hun onverschilligheid ten 

opzichte van de gevestigde orde groepeerde de landelijke bevolking zich in religieuze 

bewegingen. Dergelijke groeperingen die, naar analogie met de legende van Dom Sebastião, 

hoopvol wachtten op de verlosser werden toepasselijk sebastianistische groeperingen 

genoemd. Vanaf het begin van de Republiek namen de spanningen tussen dergelijke 

groeperingen en de overheid toe, temeer omdat ze de overheid beschouwden als een soort 

Antichrist. Een simpele vorm van verzet was de weigering om belastingen te betalen. Een van 

de meest markante sebastianistische bewegingen was die van de Conselheiro onder leiding 

van Antônio Vicente Mendes Maciel, bijgenaamd Antônio Conselheiro. De leden van deze 

beweging, gegroeid uit een groep religieuze fanatici, hadden zich gevestigd in een commune 

in Canudos in het noorden van de deelstaat Bahia. Uiteindelijk telde de commune ongeveer 

20.000 tot 30.000 inwoners. Ondanks ettelijke aanvallen van de federale ordediensten, waren 

ze in staat om lange tijd weerstand te bieden. Op een bepaald moment vermoedden de 

republikeinse machtshebbers zelfs dat ze het slachtoffer waren van een complot va de 

aanhangers van het gevallen Keizerrijk. Niettemin moest de Conselheiro in oktober 1897 zijn 

meerdere erkenning in het federale leger na de grootse expeditie naar Canudos. Het hoofd van 

de leider Antônio Conselheiro werd afgehakt en verstuurd naar Salvador de Bahia. 

Uiteindelijk had de hele episode, opgetekend door Euclídes da Cunha, correspondent van O 

Estado de São Paulo, het leven gekost aan maar liefst 15.000 personen. 

Andere sebastianistische bewegingen volgden in de voetsporen van de Conselheiro. 

Kenmerkend voor het sebastianisme was dat het dezelfde eigenschappen bezat als het 

                                                 
11 Diégues Júnior, M. ‘Imigração, urbanização e industrialização (estudios sobre alguns aspectos da contribução 
cultural de imigrante no Brasil)’, Ministério de Educação e Cultura, Rio de Janeiro, 1964, 385 p. 
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Nordeste, het gebied waar het merendeel van deze bewegingen gevestigd was, namelijk de 

isolatie, de eeuwenlange métissage, de harde en dorre natuurlijke omgeving en de sociaal-

economische tegenstellingen. Niettemin kwam het ook elders in Brazilië voor, zelfs in het 

zuiden met zijn betere geografische en economische mogelijkheden en zijn groter aantal 

Europese immigranten. De beweging van Contestado onder leiding van José Maria is een 

voorbeeld van een dergelijke beweging in het zuiden, meer bepaald op de grens van de staten 

Paraná en Santa Catarina. In tegenstelling tot de Conselheiro beperkte de beweging zich niet 

tot één bepaald plaats, maar verspreidde ze zich onder militaire druk over de hele regio. In 

1915 werd de beweging vervolgens opgedoekt na de hardhandige repressie van het leger. 

Een veel groter gevaar dan dergelijke spirituele bewegingen bedreigde de machthebbers 

vanuit de steden. Vooral in Rio de Janeiro, dat met zijn één miljoen inwoners de grootste stad 

was van Brazilië, ontwikkelde zich een aanzienlijk revolutionair potentieel als gevolg van de 

toevloed van bevrijde slaven en honderdduizenden immigranten. De lokale machthebbers 

werden er op verschillende gelegenheden geconfronteerd met ernstige opstanden, zoals de 

Revolta da Vacina in november 1904. De overheid had namelijk maatregelen getroffen om de 

geelzucht die de stad teisterde, uit te roeien. Dit trachtte men onder meer te bereiken door de 

verplichte vaccinatie tegen de geelzucht en de evacuatie van personen die in zogenaamde 

onhygiënische huizen leefden. Daarop brak een opstand uit onder het volk, die weldra 

bijgestaan werd door de militairen. Uiteindelijk draaide de opstand uit op een massale chaos 

met moedwillige vernielingen van gaslantaarns en trams en een dertigtal doden en 945 

gevangenen tot gevolg. Niet minder hardhandig was de repressie na de Revolta da Chitaba in 

1910. Deze opstand was het gevolg van het verzet van de matrozen van de nationale marine 

tegen de nog bestaande lijfstraffen in de marine. De opstand verspreidde zich aan sneltempo 

en omdat de overheid de eisen van de matrozen inzake hogere soldij en betere 

levensomstandigheden geenszins kon inlossen, ging men over tot de gevangenneming van 

ongeveer duizend personen. Net zoals het geval was na de Revolta da Vacina, werd een groot 

deel van de opstandelingen gedeporteerd naar de uithoeken van Amazonia. 

Een andere groep die steeds meer vervreemde van de maatschappij waren de arbeiders. 

Vertrouwd met de ideeën van het communistische klassenbewustzijn groepeerden ze zich 

vanaf de jaren 1890 in syndicale en politieke verenigingen. Op die manier werd het 

collectieve bewustzijn van de arbeidersbeweging overal verspreid. Niettemin was de 

arbeidersbeweging niet in staat om een rol van betekenis te spelen op het politieke toneel. Het 
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machtigste drukkingmiddel voor de arbeidersbewegingen, de stakingen, kwam voor vanaf het 

einde van de negentiende eeuw. Ze waren doorgaans echter klein van omvang en beperkt van 

impact. Bovendien was de arbeidersbeweging in die periode weinig georganiseerd omwille 

van het bijzondere en complexe proces van de Braziliaanse industrialisatie. Het duurde tot de 

jaren 1920 vooraleer er een goed georganiseerde arbeidersbeweging op de voorgrond zou 

treden. 

1.2 Sociaal-economische en politieke context in België 12 

1.2.1 Politieke context 

Het einde van de negentiende eeuw in België was een erg woelig tijdperk, gekenmerkt door 

verschillende sociale conflicten. Het meest op de voorgrond tredend conflict is de opkomst 

van het socialisme in een klimaat van sociale oproer. Aanvankelijk werden de belangen van 

de arbeiders behartigd door de christen-democratische fractie van de katholieke partij. 

Ondertussen kende de socialistische beweging evenwel een sterke groei die uitmondde in de 

oprichting van de Belgische Werkliedenpartij (BWP) in 1885. De partij was samengesteld op 

basis van een conglomeraat van verschillende organisaties en instellingen en genoot 

aanvankelijk haast uitsluitend de steun van Vlaamse en Brusselse zijde. Het algemeen 

stemrecht was hun voornaamste strijddoel omdat ze meenden dat dit de minimumvereiste was 

voor het kunnen binnentreden in het Parlement dankzij de mobilisatie van de grote massa. De 

slagkracht van de BWP en hun sociale politiek versterkten zich in ijltempo door de 

gebeurtenissen tijdens de eerste helft van het jaar 1886, toen een bijeenkomst voor de 

vijftigste verjaardag van de Parijse Commune in Luik de aanleiding gaf tot een algemene 

opstand van de Waalse arbeiders. De nationale machthebbers, die duidelijk begrepen hadden 

dat ze ook oog moesten hebben voor de arbeidersklasse, voelden zich hierdoor gedwongen tot 

sociale hervormingen. Bovendien vergrootten de progressieve partijen hun invloed op het 

politieke terrein ten nadele van de traditionele partijen.  

Ondertussen ging de BWP verder met het organiseren van massademonstraties voor de 

verdediging van haar belangrijkste politieke doel: het algemeen stemrecht. Weldra kregen ze 

hierin de steun van de liberale partij, wat de katholieken, onder leiding van de Beernaert, en 
                                                 
12 Dumoulin, M., Witte, E., Deneckere, G. e.a. ‘Nieuwe geschiedenis van België I (1830-1905)’, Lannoo, Tielt, 
2006, 678 p. en Dumoulin, M., Witte, E., Deneckere, G. e.a. ‘Nieuwe geschiedenis van België II (1905-1950)’, 
Lannoo, Tielt, 2006, 656 p. 
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koning Leopold II voldoende schrik inboezemde. Niettemin zag de katholieke partij zich eind 

1890 gedwongen om de procedure voor de herziening van het stemrecht in gang te steken, 

omdat ze meende dat een te grote kloof tussen de machthebbers en de buitenparlementaire 

beweging te allen prijze moest vermeden worden. Leopold II van zijn kant eiste een meer 

repressieve houding van de regering, alhoewel hij uiteindelijk ook instemde met een 

hervorming van het kiesstelsel, al was het onder bepaalde voorwaarden 13. Uiteindelijk werd, 

onder druk van de algemene staking in het begin van de maand, op 20 mei 1891 het 

wetsvoorstel-Janson goedgekeurd. Dit wetsvoorstel schreef een grondwetsherziening voor. 

Niettemin duurde het, onder meer door de verdeeldheid in het liberale kamp, nog tot april 

vooraleer men volledig akkoord was over een grondwetsherziening.  

Na de aanvaarding van de grondwetsherziening door het parlement werden nieuwe 

verkiezingen uitgeschreven, waarin de liberale oppositie zijn schade inhaalde op de 

katholieken 14. Daarna was het aan de Constituante, samengesteld uit katholieken, liberalen en 

een progressieve fractie van radicale liberalen en christen-democraten, om een akkoord te 

bereiking over hoe de grondwetsherziening er uiteindelijk zou uitzien. Het voorstel van 

Janson om een het zuiver algemeen stemrecht vanaf 21 jaar door te voeren, werd als eerste 

verworpen in april 1893. Voor de socialisten was dit een reden om een volgende algemene 

staking te bevelen. Deze koppige houding van de socialisten zorgde er echter voor dat hun 

bondgenootschap met de radicale liberalen en christen-democraten ten einde was. Deze 

laatsten voegden zich naar de mening van de regering, zodat uiteindelijk het voorstel van 

Nyssens voor algemeen meervoudig stemrecht opgenomen werd in de grondwetsherziening 

van 7 september 1893. Ondertussen was er van toegeving aan de voorwaarden van Leopold II 

geen sprake meer.  

Het meervoudige stemrecht hield in dat bepaalde categorieën personen recht hadden op twee 

of meer bijkomende stemmen. Gehuwde personen van 35 jaar of ouder met wettige 

nakomelingen en een jaarlijkse persoonlijke belasting van vijf frank op de woning hadden 

recht op één bijkomende stem, evenals eigenaars van gebouwen met een minimale waarde 

van tweeduizend frank en houders van een spaarboekje van de ASLK met een minimumrente 

                                                 
13 Deneckere formuleert de voorwaarden als volgt: “1) het recht om het Belgische grondgebied uit te breiden;  2) 
de overheveling van de politie van de gemeenten naar de centrale staat om beter opgewassen te zijn tegen 
straatsprotest; 3) garanties in verband met de troonopvolging, het familievermogen en de koninklijke 
huwelijkspolitiek en 4) de instelling van het koninklijk referendum om het koninklijk gezag te versterken.” 
14 De katholieken hadden 91 kamerzetels (-3) en de liberalen 61 (+17). In de Senaat verloren de katholieken 1 
zetel, zodat ze uitkwamen op 46, terwijl de liberalen er 12 wonnen en op 30 uitkwamen. 
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van honderd frank per jaar. Daarnaast ontvingen personen met een diploma van hoger 

onderwijs en huisvaders-eigenaars twee bijkomende stemmen. Dit leidde ertoe dat het 

kiezerskorps aanzienlijk uitbreidde 15. 

Na het ontslag van de regering Beernaert in maart 1894, werden er diezelfde maand nog 

vervroegde verkiezingen gehouden. Alhoewel de katholieken stevig in het zadel bleven, 

betekenden de verkiezingen een enorm succes voor de socialistische partij, die uit het niets 28 

zetels verwierven in het Parlement. Op gemeentelijk vlak waren de verkiezingen eveneens een 

voltreffer voor de socialisten, wat tot groot wantrouwen leidde bij de conservatieven. De 

grondwetsherziening liet het Parlement evenwel toe om ook een herziening van de 

gemeentelijke kieswet, die bepaalde dat sommige personen recht hadden op maar liefst vier 

stemmen, door te voeren. Dit lokte grote ergernis uit bij de socialisten, de radicale liberalen en 

de aanhangers van priester Daens. Ondanks hun verzet, werd de herziening uiteindelijk 

goedgekeurd door de katholieke meerderheid in april 1895. Deze parlementaire meerderheid 

van de katholieken was het gevolg van het principe van de absolute meerderheid. Dit zorgde 

ervoor dat de socialisten en liberalen, alhoewel ze de helft van het kiezerskorps achter zich 

hadden, nog niet de helft van het aantal katholieke zetels bekleedden. Als antwoord hierop 

opende de progressieve fractie de strijd voor de evenredige vertegenwoordiging. Wanneer de 

eerste minister Vandenpeereboom begin 1899 het wetsontwerp van de Minister van 

Binnenlandse Zaken Schollaert 16 voorstelde in het Parlement, brak er grote onenigheid uit. 

Deze breidde zich uit tot in de straten van de grote steden en in het bijzonder van Brussel. De 

stad werd herschapen tot een waar slagveld, waardoor het land op de rand van een revolutie 

kwam te staan. Daarom zag de eerste minister zich genoodzaakt om afstand te doen van het 

voorstel en bovendien ontslag te nemen. Uiteindelijk werd een aangepast meerderheidsstelsel, 

gebaseerd op de evenredige vertegenwoordiging, goedgekeurd door de nieuwe katholieke 

eerste minister de Smet de Naeyer.  

Bij de eerste verkiezingen volgens het nieuwe systeem verloren de katholieken de macht ten 

voordele van de liberalen. Niettemin bleven de katholieken nog steeds aan het hoofd van de 

regering. De socialisten, die enkele zetels hadden gewonnen, hervatten weldra met de steun 

                                                 
15 Van 136.755 kiezers vóór de hervormingen tot 1.370.687 kiezers na de hervormingen. 
16 Dit voorstel hield in dat de evenredige vertegenwoordiging enkel zou toegepast worden in de vier grote 
arrondissementen (Brussel, Leuven, Antwerpen en Gent) die elk minstens zes volksvertegenwoordigers en drie 
senatoren afvaardigen. Schollaert deed dit voorstel omdat men er van uitging dat de katholieken sowieso terrein 
zouden verliezen in deze arrondissementen. 
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van de liberalen hun strijd voor het algemeen eenvoudig stemrecht. Uit vrees voor nieuwe 

stakingen bereidde Leopold II reeds ordemaatregelen voor. Bovendien drong hij er eind 1901 

bij de Minister van Binnenlandse Zaken Trooz ten strengste op aan dat er geenszins een 

grondwetsherziening zou worden doorgevoerd. De verwerping van het socialistische voorstel 

tot hervorming van de gemeentelijke en provinciale kieswet betekende vervolgens het begin 

van nieuwe protestacties, al verliepen ze deze keer vreedzaam. In april 1902 ontaarde de 

situatie echter door de afkondiging van een nieuwe algemene staking, die evenwel snel werd 

ingetoomd. Bij de verkiezingen in mei van dat jaar triomfeerden de katholieken wederom, 

alhoewel het duidelijk werd het kartel van liberalen en socialisten in de oppositie steeds meer 

terrein won. In 1905 werden de volksvertegenwoordigers vervolgens voor de eerste maal 

verkozen volgens het systeem van de evenredige vertegenwoordiging. Tevens werden 

bepalingen doorgevoerd met betrekking tot de kandidaat-volksvertegenwoordigers en de 

kiezers 17. Niettegenstaande de ogenschijnlijke democratisering van het verkiezingsproces, 

hielden deze maatregelen een bestendiging van de katholieke macht in. Ondertussen 

vertoonde het katholieke bolwerk steeds meer barsten door de vorming van een jonge 

rechterzijde die zich verzette tegen het conservatisme van hun partijgenoten.  

Deze jonge fractie van de katholieke partij leidde vervolgens in 1907 tot de val van de 

regering De Smet de Naeyer. Bij de stemming over de mijnwetgeving bleek immers dat er een 

grote verdeeldheid heerste in het katholieke kamp. Dit zette de eerste minister ertoe aan om 

het ontslag van de regering in te dienen. De achterliggende idee van dit ontslag was evenwel 

de onmacht van de eerste minister om zijn regering te overtuigen van de standpunten van 

Leopold II met betrekking tot Congo. Deze regering werd opgevolgd door de regering De 

Trooz. Niettegenstaande de korte regeringstijd van deze regering – het regeringshoofd De 

Trooz overleed op het einde van het jaar 1907 – volbracht ze twee belangrijke 

verwezenlijkingen. In de eerste plaats creëerde deze regering twee nieuwe ministerposten: die 

van Publieke Werken en van Kunsten en Wetenschappen. De laatste was een Ministerie van 

Onderwijs avant la lettre. Ten tweede plaats zocht de regering een toenadering tot de 

rechterzijde van de katholieke partij door de benoeming van de christendemocraten Georges 

Helleputte en Jules Renkin. Voor het overige stond het bestuur van De Trooz volledig in het 

teken van Congo. De overname van de Onafhankelijke Congostaat die in de maak was, bracht 

                                                 
17 De minimumleeftijd van de kandidaat-senatoren werd vastgesteld op 40 jaar, die van de kandidaat-kamerleden 
en kiezers 25 jaar. De kandidaat-senatoren moesten bovendien een cijns van 1.200 frank betalen of een 
kadastraal inkomen van minstens 12.000 frank hebben. De kiezers konden een bijkomende stem verkrijgen, 
naargelang de categorie waarin ze werden ingedeeld. 
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de hele natie in beroering. Na de verkiezingen van 1908, die nadelig uitdraaiden voor de 

katholieken en liberalen, werd de Belgische machtsovername in Congo voltooid op 15 

november. Niettemin bleven de spanningen in de politieke wereld en binnen de katholieke 

partij onverminderd voortduren.  

De dood van Leopold II in december 1909 veroorzaakte een grote koersverandering in de 

nationale politieke wereld. De troonopvolger Albert I, die omgeven was door een groep 

liberalen, was het namelijk op meerdere punten oneens met de visies van zijn oom. Onder 

invloed van de koning hadden de verkiezingen van juli 1910 dan ook een sterk antiklerikaal 

karakter. De verkiezingen draaiden dan ook nadelig uit voor de katholieke partij. Opnieuw 

werden enkele christendemocraten binnengeloodst in de regering, zodat de katholieke partij 

haar jarenlange macht geleidelijk zag verminderen. 

1.2.2 Sociaal-economische context 

De laatste decennia van de negentiende eeuw waren dus in grote mate getekend door de 

ingrijpende veranderingen op vlak van de sociale politiek. Ook de niet socialistische 

groeperingen waren zich bewust van de hoge noodzaak van sociale hervormingen, zoals de 

katholieke Arthur Verhaegen, de leider van de Antisocialistische Werkliedenbond van Gent 
18. Het was de bedoeling van de conservatieven om de socialisten te ontnemen van hun 

achterban door middel van het doorvoeren sociale hervorming. Slechts op die manier zou men 

de ‘gevaarlijke arbeidersklasse’ in de pas kunnen laten lopen. Dit moet tevens bekeken 

worden in de economische context waarin de consumenten niet langer enkel als producenten, 

maar ook als consumenten werden beschouwd. Sociale hervormingen waren een 

onontbeerlijk middel om dit doel te bereiken. 

In de context van de sociale hervormingen trad vanaf de jaren 1880 het sociaal verweer op de 

voorgrond. Dit kwam er op neer dat men de maatschappij wilde behoeden van criminelen, 

onruststokers en ander uitschot, ten einde de verloedering van de maatschappij tegen te gaan. 

Deze mentaliteitsverandering kwam er onder invloed van Adolphe Prins, hoogleraar strafrecht 

aan de ULB, die behandeling van dergelijke ‘sociale gevallen’ nuttiger en efficiënter achtte 

                                                 
18 Deneckere verwijst in deze context naar een brief van oktober 1894 die Verhaegen naar Leopold II verstuurde, 
waarin hij de koning wees op de “serieuze grieven van de arbeiders tegen de economische organisatie, namelijk 
de menselijke arbeid als koopwaar, tegen de mens als productiemachine, de instabiele lonen, de lange 
arbeidsduur, de nachtarbeid en zondagsarbeid, de ongezonde industrie, de slechte arbeidsomstandigheden en de 
vrouwen- en kinderarbeid”. 
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dan straf. Hij werd in zijn ideeën gesteund door andere intellectuelen, die het gedachtegoed op 

hun beurt overdroegen aan de verschillende politieke bewegingen. Uiteindelijk werd deze 

vorm van heropvoeding van de onderdanen in het strafrecht opgenomen dankzij de verlicht 

aristocraat Lejeune. Onder zijn ministerschap werd in 1891 eveneens de wet op bedelarij en 

landloperij uitgevaardigd. Deze wet schreef de oprichting van verbeteringshuizen voor deze 

categorie personen. Lejeune gaf tevens de aanzet tot het invoeren van het onderscheid tussen 

volwassenen en jongeren in het strafrecht. Niettemin werd deze wet pas in 1912 doorgevoerd 

door de toenmalige Minister van Justitie, Carton de Wiart. Ten behoeve van de jongeren 

werden eveneens verbeteringsinstellingen opgericht. In die periode werd eveneens de term 

ontoerekeningsvatbaarheid geïntroduceerd. Behalve deze ‘abnormaliteiten’ werd alcoholisme, 

een sociale ziekte, net zoals tuberculose en syfilis, ook als een gevaar voor de maatschappij 

beschouwd. Bovendien legde men het verband tussen alcoholisme en geslachtsziekten. 

Daarom werd een nationaal verbod uitgevaardigd tegen de verkoop van alcohol in bordelen. 

De verkoop van sterke alcoholische dranken werd ingeperkt en absint werd zelfs volledig 

verboden, alhoewel deze drank nooit veel geconsumeerd werd. Dit alles leidde ertoe dat het 

bierverbruik sterk toenaam op het einde van de negentiende eeuw. 

Ter bevordering van de integratie van de arbeidersklasse in de burgerlijke maatschappij werd 

eveneens een uitvoerige sociale wetgeving doorgevoerd. De vrouwen- en kinderarbeid werd 

gereglementeerd en de eerste stappen werden gezet in de richting van de invoering van de 

leerplicht voor kinderen van zes tot veertien jaar, die evenwel pas in 1914 bekrachtigd werd. 

Vervolgens voerde men in 1911 het verbod op de mijnarbeid voor vrouwen en jongeren 

jonger dan 12 jaar door. De sociale wetgeving ten behoeve van de kinderen werd verder 

uitgebreid door de wet-Wiart op de bescherming van het kind die in 1914 bekrachtigd werd. 

De late uitvoering van deze maatregelen was grotendeels te wijten aan de tegenstand van de 

katholieke regering onder het voorwendsel dat de staat niet mocht raken aan de autoriteit van 

de huisvader en dat het fabriekswerk de kinderen discipline en opvoeding bijbracht. 

Weliswaar belangrijker waren de economische beweegredenen voor het instandhouden van de 

kinderarbeid. Kinderen waren namelijk erg goedkope werkkrachten.  

Verder maakte de huisvestingswet van 1889 het aangaan van leningen voor de aankoop van 

een woonst gemakkelijker voor de arbeiders. In dat verband moet ook gewezen worden op de 

aanzienlijke groei van de dorpen rondom de steden die gestimuleerd werd door de katholieke 

regeringen. Ze meenden namelijk dat de stedelijke milieus plaatsen van verderf waren en 
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verkozen daarom om de bevolking zover mogelijk van dergelijke plaatsen te weerhouden. In 

ruil daarvoor werd door de uitgifte van het goedkope treinabonnement de pendelarbeid 

gestimuleerd. Op die manier slaagde men erin om een grote arbeidsmarkt te creëren. Een 

andere belangrijke verwezenlijking was de herziening van de wet op de ziekenfondsen van 

1851 in 1894 en de daaropvolgende uitvaardiging van de wet op de pensioenen. De wet op de 

ziekenfondsen was niet zozeer een toegeving aan de eisen van de arbeiders, maar eerder een 

middel ter versterking van de bestaande christelijke ziekenfondsen en het in de pas doen lopen 

van de arbeiders. De ziekteverzekering zou vervolgens vanaf 1911 verplicht worden voor elke 

werknemer. Ten slotte werden ter bescherming van de arbeiders in 1903 de wet op de 

arbeidsongevallen en in 1905 de wet op de verplichte zondagsrust doorgevoerd, alhoewel 

deze laatste slechts door weinig patroons werd opgevolgd. 

De vrouwen vormden een andere zogenaamde zwakke bevolkingsgroep waarvoor men 

aandacht had in deze periode. In het openbare leven werden zij niet als volwaardige burgers 

beschouwd en alle verzet dat uitging van de vrouwenbewegingen, stuitte op grote 

onverschilligheid bij de machthebbers en de samenleving in zijn geheel. De Kerk en staat 

vormden een onlosmakelijke eenheid van ideeën op dat vlak en zorgden voor de 

instandhouding van de patriarchale maatschappij. De vrouw werd beschouwd als 

handelingsonbekwaam en moest daarom onderworpen worden aan de macht van de man. De 

opkomst van de fabrieksarbeid zorgde voor het ontstaan van het onderscheid tussen de 

arbeidster en de huisvrouw. Niettemin bleef de ‘vrouw aan de haard’ het ideaal van de tijd, 

zeker in tijden van maatschappelijke crises, zoals die op het einde van de negentiende eeuw. 

De reglementering van de fabrieksarbeid en de daarmee gepaard gaande eis tot de oprichting 

van huishoudscholen waren twee uitingen van dit ideaal. De socialistische ijver om vrouwen 

uit de fabrieken te weren was niet zozeer het gevolg van feministische overwegingen, maar 

eerder van het patriarchale gedachtegoed. Hier kwamen economische en morele 

overwegingen samen omdat enerzijds de vrouwenarbeid de beschikbare arbeid voor mannen 

beperkte en anderzijds de vrouw volledig verantwoordelijk was voor de opvoeding van de 

kinderen.  

Het recht op vrouwenarbeid was dus niet zozeer de inzet van de vrouwelijke emancipatie. De 

controle over de vruchtbaarheid daarentegen wel. De Gentse Emilie Claeys was hier een 

belangrijke voorvechtster van, alhoewel haar roep naar geboortebeperking weinig weerklank 

vond; zeker niet in de katholieke milieus in België. Niettemin volgde zelfs de socialistische, 
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noch liberale beweging dergelijk discours. De prostitutie wekte vreemd genoeg meer 

bezorgdheid in de maatschappij. Zo werden er toevluchtshuizen opgericht voor slachtoffers 

van vrouwenhandel en ontstond er een belangrijke abolitionistische beweging, waartoe ook de 

BWP toetrad in 1891. 

De nationale politiek werd tijdens de eerste decennia van de twintigste eeuw geconfronteerd 

met twee belangrijke sociale thema’s: de legerdienst en de Schoolkwestie. Omdat België 

kampte met een voortdurend tekort aan manschappen als gevolg van het zogenaamde 

lotelingensysteem 19. Dit was een vorm van dienstplicht waarbij de dienstplichtigen de 

mogelijkheid hadden om een plaatsvervanger te ‘kopen’. Dit kwam er op neer dat men, indien 

men over voldoende geld beschikte, helemaal geen dienstplicht moest vervullen. 

Geconfronteerd met de uitwassen van dit systeem, eisten de progressisten en 

christendemocraten de invoering van de algemene dienstplicht. Omwille van de tegenstelling 

tussen de katholieken en liberalen en de progressisten en christendemocraten, was de regering 

gedwongen om een compromis te vinden voor het probleem. Het eerste compromis bepaalde 

dat er één man per gezin de dienstplicht moest vervullen. Aangezien het systeem van de 

plaatsvervanging gehandhaafd bleef, kwam er reeds snel oppositie tegen het wetsontwerp. 

Uiteindelijk kwam men overeen dat het lotelingensysteem en de plaatsvervanging zouden 

worden afgeschaft en dat er een dienstplicht zou ingesteld worden van 15 maanden, met 

vrijstelling voor de clerici. Aan de vooravond van de oorlog, werd het de regering vervolgens 

duidelijk dat ze maatregelen moest treffen om de Belgische krijgsmacht uit te breiden. 

Belastingsverhogingen en bijkomende accijnzen waren evenwel een noodzakelijk kwaad om 

deze maatregelen ten uitvoer te brengen. Omdat deze manoeuvres niet voldoende bleken, was 

de regering bovendien genoodzaakt om nog een lening aan te gaan. Dit zorgde ervoor dat de 

uitgaven voor de nationale defensie ongeveer 15% uitmaakten van de totale begroting van het 

jaar 1914.  

De inzet van de Schoolkwestie was de opleiding van kinderen en jongeren. Men wilde komen 

tot een gelijke subsidiëring van beide schoolnetten, namelijk het vrije en het openbare net. Het 

wetsontwerp om de kosten van het onderwijs te verdelen onder de drie gezagsniveaus, 

                                                 
19 Dit systeem, een overblijfsel uit de Napoleontische periode, bestond erin dat men uit de dienstplichtigen een 
bepaald aantal rekruten lootte die hun dienstplicht moesten vervullen. De rijke burgers konden evenwel dienst 
doen op het plaatsvervangingssysteem, dat hen toeliet om zich vrij te kopen van de legerdienst om die te laten 
vervullen door iemand uit te lagere bevolkingsklasse. In: Vermandere, M. ‘Door gelijke drang bewogen? De 
socialistische partij en haar jeugdbeweging: 1886-1944’, in Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, SOMA, 
Brussel, 2001, 8, p. 224-256 
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namelijk de staat, de provincies en de gemeenten, zorgde voor grote verdeeldheid in de 

politieke wereld.Opnieuw kwam het tot een krachtmeting tussen de katholieken en de 

liberalen en socialisten. Het verschil is nu echter dat koning Albert I de tweede groep steunde 

in plaats van de katholieken. Zo dwong de koning de katholieke regering Schollaert er 

onrechtstreeks toe om ontslag te nemen. Zoals verwacht, schoof de overgangsregering onder 

leiding van de Broqueville de Schoolkwestie op de lange baan. De Schoolkwestie kwam 

vervolgens terug op de politieke agenda wanneer minister Poullet in juni 1913 het 

wetsontwerp voor de schoolplicht indiende. Behalve de schoolplicht voor kinderen tot 14 jaar, 

schreef het wetsontwerp ook een salarisverhoging voor de onderwijzers en de toekenning van 

subsidies aan vrije scholen voor. Alhoewel deze laatste maatregel de oppositie van de 

socialisten en liberalen veroorzaakte, werd het wetsontwerp in mei 1914 definitief omgezet in 

een wet. Niettemin behielden de katholieken enig wantrouwen tegenover de wet omdat de 

kinderen nu niet langer konden worden ingezet als werkkrachten in de landbouw. 

België heeft steeds een bijzondere relatie gehad met het buitenland. Alhoewel het vaak 

bestempeld werd als een klein en onmachtig landje, was het op vele plaatsen in de wereld 

vertegenwoordigd, en niet het minst door middel van Belgisch kapitaal. Na de ernstige 

economische crisis van het einde van de jaren 1880 werkten alle geïndustrialiseerde naties op 

hun eigen manier aan het herstel. In tegenstelling tot buur Duitsland slaagde België er niet in 

om zijn industrie onmiddellijk te veranderen. De traditionele sectoren zoals de 

metaalconstructie, staal- en steenkoolindustrie bleven doorslaggevend en kenden zelfs nog 

een groeiperiode. De nieuwe industrieën, zoals de chemie- en elektriciteitssector, kwamen 

slechts geleidelijk van de grond. Ter ondersteuning van de verdere industrialisatie was er 

grote nood aan externe expansie in de vorm van directe en indirecte investeringen in het 

buitenland. Daarom ging men op zoek naar buitenlandse markten voor de export van de eigen 

industriële goederen en de import van buitenlandse voedingswaren en primaire goederen. 

Daarnaast was er ook een behoefte aan hogere winsten voor de geaccumuleerde kapitalen. 

Doorgaans werd aan deze behoeften voldaan binnen het Europese continent, maar vanaf het 

einde van de negentiende eeuw zien we dat de Belgische economische wereld zijn grenzen 

verlegde tot buiten Europa. Zowel Belgisch kapitaal, als Belgische onderdanen waren het 

voorwerp van deze expansiepolitiek.  

De kapitaalstromen geraakten steeds minder verbonden met de natie-staat. Dit blijkt eveneens 

uit de wet op naamloze vennootschappen uit 1873, waarbij het kapitaal naargelang de 
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vestigingsplaats van de onderneming, in handen was van Belgen, maar ook van buitenlanders. 

Tussen 1873 en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werden bijna 10.000 naamloze 

vennootschappen opgericht, waarvan 78% tussen 1894 en 1913. Indien we kijken naar de 

activiteiten in het buitenland van deze ondernemingen, zien we dat slechts 14% ervan hun 

activiteiten volledig richten op het buitenland, terwijl ruim 30% van het totale kapitaal in die 

periode wordt gecreëerd 20. Dumoulin vermeldt in zijn werk een tabel in verband met de 

geografische verspreiding van de Belgische kapitalen in het buitenland op basis van de 

jaarlijkse lijsten van de vennootschappen van Frère 21. De tabel vertelt ons dat de 

kapitaalinvesteringen in Latijns-Amerika sterk toegenomen zijn sinds de jaren 1880 om 

vervolgens uit te komen op vier maal zoveel in het eerste decennium van de twintigste eeuw 
22. Latijns-Amerika neemt op die manier na Rusland en Zuid-Europa de derde plaats in wat 

betreft de Belgische investeringen in het buitenland. De Belgische ondernemingen spitsen 

zich vooral toe op de metaalindustrie, machinebouw, steenkoolwinning en trein- en 

tramsector. De belangrijkste Belgische onderneming in Brazilië zal, niet verwonderlijk, de in 

1921 de Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira zijn, een bedrijf dat zich toespitst op de 

staalproductie. 

De Belgische groeperingen met activiteiten in het buitenland vormen ware machtscentra in 

eigen land. De koploper op dit vlak is de Société Generale, die dankzij het opnemen van 

andere instellingen onder haar vleugels uitgroeit tot één grote instelling met onnoemelijk veel 

vertakkingen. Deze vertakkingen zijn zowel van financiële en economische, als van sociale 

aard. Zo zijn er veel zakenlui die zich verbinden aan universiteiten om vervolgens de beste 

vakmensen over te nemen van deze universiteiten 23. De diplomatieke vertegenwoordigers 

van de Belgische natie behoorden evenzeer tot dit netwerk. Hun functie als promotors van de 

nationale ondernemingen verschafte hen immers veel macht en invloed. Een belangrijke 

groep gediplomeerden zijn de ingenieurs, die aangenomen werden door de ene of andere 

onderneming om daarna in hun dienst naar het buitenland te worden gezonden. Op die manier 

zijn verschillende Belgische ingenieurs naar Brazilië gezonden. De dichte netwerken tussen 

deze verschillende functionarissen waren de afspiegeling van hun ideologische en culturele 

                                                 
20 Dumoulin, M., Witte, E., Deneckere, G. e.a. ‘Nieuwe geschiedenis van België II (1905-1950)…’ 
21 Frère, L. ‘Étude historique des sociétés anonymes belges’, 11, Brussel, s.d., in: Dumoulin, M., Witte, E., 
Deneckere, G. e.a. ‘Nieuwe geschiedenis van België II (1905-1950)…’ 
22 Volgens de gegevens kennen de Belgische investeringen in Latijns-Amerika de volgende evolutie: 1874-1883: 
2,5 miljoen frank; 1884-1893: 68,33 miljoen; 1894-1903: 103,12; 1904-1913: 267,28 miljoen frank. Dit alles 
levert een totaal op van 441,23 miljoen frank, oftewel een 15% van de totale som van 2.911,59 miljoen frank van 
Belgische investeringen in het buitenland. . 
23 Zoals Solvays relaties met de ULB en die van Empain met de KUL. 
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verwantschap. Ze groeien uit tot ware dynastieën die op vlak van belang haast kunnen 

concurreren met de koningshuizen. 

Een bijzonder fenomeen in die periode zijn kolonies van buitenlanders in België. De 

buitenlanders, doorgaans afkomstig uit de buurlanden, trokken spontaan naar ons land om er 

te werken. Van georganiseerd ronselen van buitenlanders was er toen immers nog geen 

sprake. Ze werden tewerkgesteld in de meest uiteenlopende sectoren, gaande van de industrie 

en ambachten over de ambtenarij tot de handel. De Duitse aanwezigheid liet zich vooral 

voelen in de handel. Zij vormden tevens de best georganiseerde migrantengemeenschap met 

eigen persorganen en onderwijsinstellingen. Daarnaast lieten ze ook op cultureel vlak hun 

invloed gelden, alhoewel ze daarin moesten concurreren met de Fransen. In feite schipperden 

zowel de Belgische publieke opinie, als de nationale politiek voortdurend tussen deze twee 

naties. Het liberale, progressieve zuiden toonde vooral interesse voor het antiklerikale 

Frankrijk, terwijl het katholieke noorden eerder zijn gelijke vond in Duitsland. Dit is tevens 

het gevolg van de ietwat neerbuigende houding die deze twee naties er op nahielden ten 

opzicht van België. Duitsland en Frankrijk wilden dan ook niets liever dan de aanhechting 

van het kleine België. Niettemin was men zich in België goed bewust van het succes van het 

zogenaamde ‘Belgische model’, namelijk het hoge niveau van het nationale onderwijs, de 

succesvolle economische activiteiten in het buitenland, de overname van Congo en de 

kwaliteiten van de in het buitenland werkzame landgenoten.  

België kende een zeer beperkte emigratie, temeer wanneer we zien dat de immigratie vanaf 

1901 reeds groter was dan de emigratie. Frankrijk oefende lange tijd een grote 

aantrekkingskracht uit voor de Belgische emigranten die er zich tijdelijk of permanent 

vestigden. Naast het steenkoolbekken in de Pas-de-Calais en de textielindustrie ontvingen de 

Franse plattelandsgebieden ook veel Belgische emigranten, die er doorgaans als 

seizoensarbeiders aan de slag gingen. Alhoewel dit het grootste aandeel van de Belgische 

emigratie betrof, kan deze vorm van uitwijking omwille van zijn geografische nabijheid en 

gelijklopende cultuur niet volledig beschouwd worden als emigratie.  

De uitwijking naar Noord-Amerika kan daarentegen beschouwd worden als een meer pure 

vorm van het fenomeen. In 1910 zouden er haast 50.000 Belgen gevestigd zijn in de 

Verenigde Staten, tegenover 9.500 in Canada. Hier dienen we echter rekening te houden met 

het feit dat Belgen vaak werden ingeschreven als Duitsers of Fransen, zodat het niet om totale 
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cijfers gaat. Volgens Dumoulin zijn deze twee verschijningsvormen echter niet de meest 

opvallende, maar wel de Belgische specialisten die in dienst treden van buitenlandse 

regeringen enerzijds en de Belgen in Rusland anderzijds. De eerste categorie was volgens de 

voornoemde auteur samengesteld uit personen die door middel van hun aanwezigheid in de 

hogere kringen van de samenleving waarin ze zich bevonden, probeerden om economische 

activiteiten te ontplooien in het voordeel van de Belgische natie. De emigratie naar Rusland 

bestond vooral uit hoogopgeleide personen die er in dienst traden bij Belgische 

ondernemingen. Behalve een hoger loon, ontvingen de migranten er gratis huisvesting en een 

vergoeding voor de reis. Ter plaatse organiseerden de migranten zich doorgaans in gesloten 

Belgische gemeenschappen. Zoals we later zullen zien, kwam dit fenomeen evenzeer voor in 

Brazilië 24.  

 

jaar 
Zuid-

Amerika 
Noord-
Amerika Afrika jaar 

Zuid-
Amerika 

Noord-
Amerika Afrika 

1889 2924 1569 37 1902 159 1376 58 

1890 367 1316 38 1903 180 1745 95 

1891 222 1430 42 1904 220 1893 85 

1892 297 2196 40 1905 174 2162 101 

1893 157 1859 42 1906 357 3015 152 

1894 144 363 53 1907 283 3808 129 

1895 108 657 50 1908 205 1628 122 

1896 122 358 55 1909 288 1840 138 

1897 114 330 38 1910 330 3270 213 

1898 92 289 71 1911 266 1948 188 

1899 79 375 74 1912 256 2510 494 

1900 56 701 80 1913 421 4051 522 

1901 59 876 35 totaal 7880 41565 2952 

Tabel 1: belangrijkste bestemmingen van Belgische migranten 

De bovenstaande tabel, gebaseerd op Willcox, geeft de Belgische intercontinentale migratie 

tussen 1889 en 1913 weer 25. We nemen evenwel enkel de gegevens van Amerika en Afrika 

in beschouwing omdat de Belgische emigratie naar de andere continenten verwaarloosbaar is. 

We stellen vast dat het aandeel van de uitwijking naar Noord-Amerika ongeveer 80% 

bedraagt. Zuid-Amerika volgt met slechts 15% ver achter Noord-Amerika. De overige 5% 

zijn voor de rekening van Afrika. Het hoge immigratiecijfer van Zuid-Amerika in 1889 was 

het gevolg van de massale inwijking naar dit gebied in de jaren 1888 en 1889. Vervolgens 

                                                 
24 Cf. Belgische emigratie naar Brazilië in 19e eeuw. 
25 Tabel ‘Intercontinental emigration of citizens by country of destination, 1884-1912’, in: Willcox, W.F. 
‘International migrations’, Gordon and Breach, New York, 1969, 1112 p. 
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daalde de emigratiestroom naar Zuid-Amerika tot een dieptepunt tussen 1894 en 1901. 

Nadien was er een lichte stijging, gepaard met een stabilisatie. Niettemin werden de 

recordcijfers van het einde van de jaren 1880 niet meer geëvenaard. De uitwijking naar 

Noord-Amerika op zijn beurt kende een gelijkmatig verloop. Evenals in Zuid-Amerika, was 

er in Noord-Amerika een daling van de Belgische inwijking tussen 1894 en 1901. Daarna 

steeg de emigratie om ten slotte een hoogtepunt te bereiken aan de vooravond van de Eerste 

Wereldoorlog. De emigratie naar het Afrikaanse continent was beperkt tot aan de 

eeuwwisseling. Vanaf het begin van de twintigste eeuw steeg het cijfer systematisch om, 

evenals Amerika, een hoogtepunt te bereiken aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog.  

Algemeen beschouwd bleef de Belgische uitwijking een marginaal fenomeen. Niettemin had 

de economische expansiepolitiek een belangrijke plaats op de politieke agenda. Brazilië was 

evenzeer het voorwerp van deze expansiepolitiek, al moet gezegd worden dat het land als 

gevolg van zijn specifieke sociaal-economische context een gewillig voorwerp was 26. Het 

Belgische expansionisme werd echter lange tijd gekenmerkt door een grote verdeeldheid 

onder de aanhangers ervan. Pas in 1903 kwam er een samensmelting van de verschillende 

expansionistische verenigingen. De Federatie ter Verdediging van de Belgische Belangen in 

het Buitenland werd echter werd echter weldra opnieuw het voorwerp van onderlinge 

verdeeldheid, zodat het haar doel, de vorming van een Belgische patriottische 

expansiebeweging, niet bereikt. Op het einde van de jaren 1910 werd evenwel een nieuwe 

impuls gegeven aan het expansionisme door de oprichting van het tijdschrift L’Expansion 

belge in 1908 en de Société belge d’Expansion nationale. Ondertussen werd aan de focus op 

economische activiteiten uitgebreid naar het sociale, politieke en culturele vlak.  

In de loop van de negentiende eeuw kende België een forse bevolkingstoename die in grote 

mate, zoniet uitsluitend, te danken was aan de industrialisatie van het land. Tussen 1831 en 

1913 groeide de Belgische bevolking met maar liefst 102% 27. Het verstedelijkingsproces van 

de verschillende provincies, met Antwerpen en Brabant voorop, is zo ingrijpend dat de 

                                                 
26 Brazilië had zich net bevrijd op politiek en administratief vlak van de Portugese overheersing en trachtte deze 
onafhankelijkheid te behouden door zich te onderwerpen aan het expansionisme van de Europese naties, zoals 
Engeland en België. In: Di Mambro, G. ‘As relações belgo-brasileiras: 1830-1921’, in Revista electrônica de 
Historia do Brasil, Juiz de Fora, MG, Brasil, 4, 2000, , nr. 1 jan./jun., p. 24-29 
27 De Belgische bevolking steeg van 3.786.000 in 1831 tot 7.639.000 in 1913, in: Dumoulin, M., Witte, E., 
Deneckere, G. e.a. ‘Nieuwe geschiedenis van België I (1830-1905)…’ 



Hoofdstuk 1 Algemeen 

36/159 

stedelijke bevolking de plattelandsbevolking reeds overtreft rond de jaren 1890 28. Eerder 

landelijke gebieden, zoals West-Vlaanderen en Luxemburg, daarentegen kenden een meer 

gematigde groei. Opmerkelijk is dat de bevolkingstoename in Oost-Vlaanderen evenmin 

spectaculair was, maar dit is te wijten aan de emigratie van haar bevolking naar Noord-

Frankrijk en Wallonië. Wat betreft de beroepssectoren kunnen we een aanzienlijke 

verschuiving zien van de landbouw naar de industrie en handel. In de loop van de twintigste 

eeuw zal de teloorgang van de landbouw ten voordele van de secundaire en tertiaire sector 

zich verder doorzetten. 

De landbouw was gedurende de negentiende eeuw amper geëvolueerd en werd op het einde 

van de eeuw daarom steeds vaker getroffen door crises. Deze crises waren vooral het gevolg 

van structurele oorzaken. De massale productie en uitvoer van landbouwproducten uit de 

koloniale gebieden en Rusland leidde ertoe dat de Belgische landbouwers hun producten niet 

langer konden verkopen aan de vooropgestelde prijs, wat op zijn beurt een sterke prijsdaling 

tot gevolg had. De boerenstand zag het gevaar hiervan in en ging daarom over op de 

modernisering van de landbouwtechnieken en de teelt van andere gewassen. Rond de 

eeuwwisseling werden er vervolgens enorme inspanningen gedaan om de landbouw er 

opnieuw bovenop te krijgen. Deze inspanningen wierpen weldra hun vruchten af, al verliepen 

ze niet zonder problemen. De landbouwproductie verdubbelde haast overal, maar de 

hygiënische omstandigheden waarin de landbouwers hun arbeid uitoefenden liet op zijn minst 

gezegd te wensen over. Bovendien waren de inkomsten van de landbouwers niet in 

overeenkomst met de verkoopprijzen op de markt. Het sociale leven van de boerenstand was 

daarentegen rijkelijk gevuld dankzij de vele kroegen op het platteland en de verschillende 

verenigingen waarvoor ze zich inzetten.  

Niettegenstaande de vele ongelukken die de landbouw troffen, genoot de boerenstand de 

onvoorwaardelijke steun van de verschillende katholieke regeringen. Deze steun was 

voornamelijk gebaseerd op het besef van de katholieken dat de landbouw essentieel was voor 

de voedselvoorziening van de nationale bevolking en dat de landbouwers een aanzienlijk deel 

van de electorale achterban van de katholieke partij vormden. Ter bescherming van de 

landbouw richtte de staat verschillende instellingen op, zoals de Hoge Raad en de provinciale 

commissies voor de Landbouw, en ontwikkelde talrijke vormen van dienstverlening aan de 

                                                 
28 Bracke, E. en Vanhaute, E. ‘Economische en sociale geschiedenis van de Nieuwste Tijden’, Academia Press, 
Gent, 2005, 185 p. 
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landbouwers. De initiatieven van de privé-sector, die het niet altijd eens was met de 

overheidsmaatregelen, lieten evenwel niet op zich wachten. Zo werd in 1914 de Belgische 

Boerenbond opgericht met het oog op het verlenen van advies en bijstand aan de Vlaamse 

landbouwers. Opmerkelijk is evenwel dat deze evolutie ongeveer tien jaar eerder in gang 

schoot in het zuiden van het land dan in Vlaanderen, al zouden de verenigingen er nooit een 

dergelijke omvang en invloed bereiken als in Vlaanderen. Ten slotte dient te worden 

opgemerkt dat behalve landbouwers, ook edellieden en ambachtslui woonachtig waren op het 

platteland die zich elk bezighielden met hun specifieke activiteiten. 

Zoals gezegd, was de industrie de belangrijkste beroepssector van het industriële België. 

Volgens gegevens uit 1910 waren de metaalindustrie en de textielsector de grootste 

tewerkstellingssectoren. Met betrekking tot de textielsector dient evenwel te worden 

opgemerkt dat deze arbeid zowel in werkplaatsen, als thuis kon worden verricht. 

Tegelijkertijd verliest deze sector alsmaar meer terrein aan de zware industrieën. Alhoewel de 

thuisarbeid bepaalde voordelen inhield, werd ze evenzeer blootgesteld aan wanpraktijken, 

zoals die van het zogenaamde truckstelsel29. Op dit vlak biedt de industrie meer zekerheden 

voor de arbeiders, al dient te worden gezegd dat men ook daar wanpraktijken aantrof. Deze 

wanpraktijken hadden, zoals we eerder reeds hebben gezien, vooral betrekking op de vrouwen 

en kinderen.  

Door middel van de oprichting van de Nationale Commissie van de Kleine Burgerij nam de 

overheid maatregelen ter bescherming van de kleine producent en de middenstander omdat ze 

meent dat die ‘klem zitten tussen kapitaal en werk’, wat volgens Dumoulin niet waar was. 

Enerzijds hadden ze schrik dat ze zouden worden opgeslorpt door grootwarenhuizen en 

anderzijds dat ze over niet voldoende kapitaal zouden beschikken. Dit laatste is echter niet 

volledig waarheid, aangezien de middenstanders er doorgaans op zijn minst voldoende 

kapitaal op nahielden om een eigen zaak op te richten, iets wat van de arbeiders niet kon 

gezegd worden. De overheid beschouwde de kleine burgerij vooral als veilige buffer tussen de 

hogere burgerij en de arbeidersklasse en was er vast van overtuigd dat deze buffer dan ook in 

stand moest gehouden worden. Dit trachtte men te bereiken door de oprichting van 

beroepsverenigingen aan te moedigen en het beroepsonderwijs te stimuleren. Niettemin zijn 

                                                 
29 Dit is een stelsel waarbij de arbeiders een deel van hun loon moeten besteden in aan hun onderneming 
toebehorende winkels, in: Dumoulin, M., Witte, E., Deneckere, G. e.a. ‘Nieuwe geschiedenis van België I (1830-
1905)…’ 
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de verschillende katholieke regeringen er nooit in geslaagd om fundamentele veranderingen 

door te voeren.  

1.3 Migraties in Latijns-Amerika tijdens de 19e-20e eeuw 

Alvorens dieper in te gaan op immigratie in Brazilië in de negentiende en twintigste eeuw, 

achten we het nuttig om dit proces te plaatsen in het bredere kader van de immigratie in 

Latijns-Amerika in deze periode. Zoals we zullen zien, vormde Brazilië immers eerder 

uitzondering dan regel in het Latijns-Amerikaanse migratieproces. Aanvankelijk beperkte de 

immigratie in de Spaanse gebieden zich vooral tot Mexico en Peru. Een uitgesterkt land als 

Argentinië ontving als gevolg van de sterke Indiaanse aanwezigheid en de afgelegen ligging 

slechts een beperkt aantal Europese inwijkelingen. In het begin van de negentiende eeuw 

bevonden er zich weliswaar reeds een 3,3 miljoen blanken in de Spaanse gebieden. We 

moeten hierbij evenwel verduidelijken dat de term blanke in deze context betrekking heeft op 

zowel personen van Iberische afkomst, als de zogenaamde criollos, een kruising van een 

inboorling met een blanke 30. 

De onafhankelijkheid van de voormalige koloniale staten betekende een radicale ommekeer in 

de migratiepolitiek van de verschillende landen. De jonge onafhankelijke landen hieven alle 

restricties met betrekking tot de immigratie op. Zelfs op Cuba, dat nog steeds onder Spaanse 

heerschappij stond, werd de immigratie van niet-Iberische personen toegelaten vanaf 1817. 

De enige regel was dat de immigranten het katholieke geloof moesten aanhangen, maar 

weldra werd dit opgeheven in sommige landen. In totaal zouden er zich tussen 1824 en 1924 

ongeveer negen miljoen Europeanen in Latijns-Amerika gevestigd hebben. Het grootste deel 

van de Europese immigranten dat naar de Nieuwe Wereld trok, vestigde zich echter in Noord-

Amerika. Opvallend is bovendien dat de immigratie in Latijns-Amerika aanzienlijk later op 

gang kwam dan die in het noorden. Tussen 1816 en 1850 zouden slechts 200.000 Europeanen 

zich gevestigd hebben in Latijns-Amerika, en in het bijzonder in de Plata-staten 31 en Brazilië. 

Aanvankelijk vestigden er zich veel handelaars, al hielden die het weldra voor bekeken als 

gevolg van de precaire situatie in Latijns-Amerika. Vervolgens waagden kleine groepen 

soldaten en avonturiers hun kans. Voorbeelden hiervan zijn de Britse en Ierse soldaten die de 

                                                 
30 Emmer, P.C. en Mörner, M. ‘European expansion and migration: essays on intercontinental migration from 
Africa, Asia and Europe’, Berg, New York, 1992, 312 p. 
31 Deze benaming verwijst naar de landen waar de Rio de la Plata vloeit, namelijk Argentinië, Paraguay en 
Uruguay. 



Hoofdstuk 1 Algemeen 

39/159 

troepen van Simon Bolívar vervoegden enerzijds en de verliezers van de revoluties in Europa, 

zoals de Italiaan Garibaldi, anderzijds 32. Het merendeel van de immigranten vestigde zich 

echter in landbouwerskolonies, zoals die in Chili, Venezuela, Peru en Brazilië. Daarnaast 

werden ook veel immigranten aangetrokken door de stedelijke milieus, waar ze doorgaans 

tewerkgesteld werden in de handel, ambachten en vrije beroepen.  

De afschaffing van de slavenhandel in 1850 gaf vervolgens een nieuwe impuls aan de 

immigratie in Latijns-Amerika. De getroffen sectoren trokken migranten aan ter vervanging 

van de slavenarbeid. Nog steeds waren de immigranten vooral van Europese afkomst, 

alhoewel het aandeel van de Aziatische bevolkingsgroepen naderhand toenam. Zo trokken 

grote groepen Chinese en Japanse migranten naar Peru en in mindere mate naar Cuba en 

Colombia. Tot op heden is een groot deel van de Peruaanse bevolking van Aziatische 

afkomst. Niettemin duurde het tot de jaren 1880 vooraleer er een massale migratiestroom op 

gang kwam. In de eerste plaats was deze het gevolg van de naderende afschaffing van de 

slavernij en de daarmee gepaard gaande noodzaak aan mankracht. Bovendien kampte Europa 

in deze periode met een groot demografisch overschot, zodat de stap naar de massale migratie 

snel gezet was. Daarnaast waren als gevolg van vroegere contacten de vooroordelen die 

voorheen bestonden ten opzichte van de immigranten sterk afgezwakt.  

Uiteindelijk waren slechts enkele Latijns-Amerikaanse landen het voorwerp van de massa-

immigratie. In volgorde van belang waren dit Argentinië, Brazilië, Cuba, Uruguay en Chili. 

Maar liefst 75% van de totale immigratie in Latijns-Amerika vond plaats in Argentinië en 

Brazilië. Er zouden zich ongeveer 600.000 immigranten gevestigd hebben in Uruguay en 

Cuba, met dien verstande dat het bevolkingsaantal in Uruguay slechts de helft bedroeg van 

dat van Cuba. Bijgevolg was de demografische impact van de immigratie veel groter in 

Uruguay dan in Cuba. Andere landen, zoals Venezuela en Paraguay, ontvingen eveneens een 

aanzienlijk deel immigranten, al was het verblijf van de meerderheid van de immigranten 

slechts tijdelijk. In Mexico had men te kampen met hetzelfde fenomeen. Bovendien werd de 

immigratie er afgeremd door de instabiele situatie die heerste bij aanvang van de twintigste 

eeuw.  

                                                 
32 Bethell, L. ‘Cambridge History of Latin America. 4: C. 1870-1930’, Cambridge University Press, Cambridge, 
1986, 676 p. 
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De massa-immigratie bestond in hoofdzaak uit personen van Zuid- en Oost-Europese 

afkomst. De Italiaanse immigranten zetten vooral koers naar Brazilië en Argentinië. In 

Argentinië vestigden zich zelfs meer Italianen dan Spanjaarden, wat hoogst opmerkelijk is 

gezien het verleden van het land als kolonie van het Spaanse Rijk. De regionale afkomst van 

de Italianen was gelijkaardig in beide landen. Aanvankelijk kwam de migranten bijna 

uitsluitend uit het noorden van Italië, terwijl aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog de 

zuiderlingen het overwicht hadden. De Spanjaarden vestigden zich in de eerste plaats in de 

voormalige Spaanse kolonies. Brazilië ontving eveneens een groot deel Spaanse immigranten, 

al werden ze daar in aantal overtroffen door de Portugezen. Waarschijnlijk lag de culturele 

verbondenheid aan de basis van de massale uitwijking van de Zuid-Europeanen naar Latijns-

Amerika, alhoewel we dit niet mogen overschatten 33. Zo zien we dat niet minder dan één 

vierde van de immigranten in Brazilië en één zevende van de immigranten in Argentinië van 

niet-Latijnse afkomst waren. Het betrof behalve Noord-Europeanen ook personen van 

Slavische en Arabische afkomst. 

Anderzijds waren er landen die zo goed als geen immigranten ontvingen, zoals het grootste 

deel van de Centraal-Amerikaanse landen en die in het Andesgebergte, behalve Peru. 

Niettemin was de buitenlandse aanwezigheid ook in deze gebieden voelbaar. De manier 

waarop de immigranten binnendrongen in de samenleving was weliswaar volledig 

verschillend. Zo profileerden de Europeanen er zich vooral als bankiers en plantagehouders, 

terwijl ze zich in landen zoals Brazilië en Argentinië eerder onderaan de maatschappelijke 

ladder bevonden. Deze rol werd in Centraal-Amerika en de Andeslanden eerder vervuld door 

Chinese en Caribische immigranten. 

1.4 Immigratie in Brazilië 

1.4.1 Immigratie vóór de 19
e
 eeuw 

Het eigenlijke begin van de immigratie in Brazilië ving aan vanaf de ontdekking van het land 

door Pedro Alvés Cabral in het jaar 1500, al bleef dit lange tijd een erg marginaal fenomeen 
34. De immigratie in Brazilië kwam goed op gang vanaf het decennium van de jaren 1530. 

                                                 
33 Emmer, P.C. en Mörner, M.,op.cit. 
34 Macías Dominguez, I. ‘Historia de la conquista de América’, curso 2005-2006 de la Universidad de Sevilla, 
Sevilla, 205 p. 
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Zonder al teveel tegenstand van de inheemse bevolking, vestigden er zich in de eerste eeuw 

na de kolonisatie een 30.000 immigranten in Brazilië. Niettemin is dit cijfer hoogst onzeker 

als gevolg van de afwezigheid van betrouwbare kwantitatieve informatie. Het is opvallend dat 

elke bevolkingsgroep zich vestigde in een welbepaald gebied in Brazilië. Algemeen 

beschouwd, kunnen we stellen dat de Fransen zich in het kielzog van de Normandische 

ontdekkingsreizigers in de kustgebieden vestigden, de Nederlanders in het noorden en 

noordoosten, Spanjaarden van de Rio de la Plata tot en met Santa Catarina en Paraná en Joden 

in Minas Gerais. Belangrijk was evenzeer de inbreng van het zwarte element. De Afrikanen 

werden massaal ingevoerd vanuit West-Afrika om in Brazilië slavenarbeid te vervullen op de 

plantages in dienst van blanke meesters. In de loop der eeuwen zouden vijf tot acht miljoen 

zwarten naar Brazilië gevoerd zijn 35. De zwarte bevolking concentreerde zich vooral in de 

kustgebieden van het noorden tot de streek van São Paulo. Niettemin bevonden ze zich ook in 

het zuiden, al was de slavenarbeid daar niet zo wijdverspreid als elders in Brazilië. Ten slotte 

verbleven er ook reizigers, priesters, handelaars en wetenschappers van Duitse, Italiaanse en 

Britse nationaliteit op Braziliaanse bodem. De laatste vorm van migratie gebeurde, in 

tegenstelling tot de georganiseerde bevolkingsmigraties, op individuele basis. Niettemin 

slaagden velen van deze individuen erin grote faam te verwerven in hun nieuwe thuisland.  

De eerste echte immigratiepogingen dateren uit de achttiende eeuw, al was dit nog steeds in 

beperkte mate. De Provisão Régia, door de Portugese kroon uitgevaardigd op 9 augustus 

1747, verleende de vrije toegang aan buitenlanders die geen vazallen waren van soevereinen 

met grondgebied in Amerika. Deze maatregel stond in scherp contrast met de Spaanse 

gebieden, waar enkel onderdanen van de Spaanse Kroon welkom waren. De provisie bepaalde 

evenwel dat de migrant aanhanger van het katholieke geloof moest zijn. Volgens de 

Braziliaanse historica Maria Luiza Marcílio zouden er zich in de loop van de achttiende eeuw 

400.000 migranten hebben gevestigd in Brazilië. Niettemin zou de ware migratiestroom pas 

op gang komen vanaf de negentiende eeuw.  

                                                 
35 2,5 miljoen volgens Curtin, in: Curtin, P.D. ‘The Atlantic slave trade: a census’, University of Wisconsin 
Press, Madison, 1969, 338 p. 
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1.4.2 Immigratie vanaf de 19
e
 eeuw 

In de negentiende eeuw vonden er twee belangrijke ontwikkelingen plaats die de 

demografische situatie van het land grondig zouden veranderen 36.  

In de eerste plaats was er de stichting van het Verenigd Koninkrijk Portugal-Brazilië in 1808. 

De stichting van deze Monarchie hield tevens de opschorting van de koloniale status van 

Brazilië in. Deze verandering werd gesymboliseerd door de overplaatsing van de Portugese 

Cortes van Lissabon naar Rio de Janeiro. Op 8 januari van dat jaar kondigde de prins-regent 

João vervolgens de opening van de Braziliaanse havens of aberto dos portos af, wat de 

instroom van immigranten mogelijk maakte. Voordien had de Portugese kroon de instroom 

van immigranten in de havens streng gecontroleerd en beperkt. Deze op het eerste zicht kleine 

ingreep zal een enorme impact hebben op de demografische ontwikkeling van Brazilië.  

Een tweede ontwikkeling was de afscheuring van Brazilië van de Portugese metropool en de 

daaropvolgende onafhankelijkheidsverklaring op 1 december 1822. Deze twee 

ontwikkelingen maakten het land toegankelijk voor de massale instroom van immigranten in 

de loop van de negentiende eeuw als gevolg van de demografische explosie van de Europese 

bevolking.  

Deze demografische explosie vertaalde zich vooral in een aanzienlijke uitbreiding van de 

Europese staten op politiek vlak. Deze expansie werd gestimuleerd door de recente 

ontwikkelingen op vlak van transport en communicatie, belichaamd door de uitvinding van 

respectievelijk de stoomboot en de telegraaf. De exodus Bovendien beïnvloedden de crises in 

de landbouw en de politiek de exodus van Europeanen uit hun thuisland.  

Net zoals de andere Latijns-Amerikaanse naties, schortte het jonge Brazilië dus het grootste 

deel van zijn koloniale restricties met betrekking tot de instroom van buitenlanders op en 

opende het zijn deuren voor hoofdzakelijk Europese immigranten. De Braziliaanse overheid 

had uiteraard ook zijn redenen voor het stimuleren van de immigratie. Algemeen gezien 

waren het er vier 37: 

                                                 
36 Diégues Júnior, M. ‘Imigração, urbanização e industrialização…’ 
37 Geets, S. ‘Marie van Langendonck. Biografie van een negentiende eeuwse koloniste naar Brazilië’, 
onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUG, Gent, 1998, 192 p. 
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1. Aanvankelijk was er de noodzaak om de onbewoonde gebieden in het zuiden te bevolken 

met het oog op het vormen van een soort menselijke buffer tegen de opdringerige 

Spanjaarden, gevestigd in de Plata-staten Uruguay, Paraguay en Argentinië. Na de 

onafhankelijkheid van Brazilië in 1822 waren de mankrachten nodig voor de verdediging 

tegen eventuele machtsaanspraken van Portugal. 

2. In de tweede plaats was er de dringende behoefte aan landbouwproducten. Deze waren 

noodzakelijk om de nationale exporteconomie in stand te houden en om het land te 

verzekeren van een permanente voedselvoorziening. Het was de bedoeling dat de 

immigranten deze taak op zich zouden nemen, terwijl de Portugees-Braziliaanse bevolking 

zou instaan voor de exporteconomie. 

3. Vervolgens was er vanaf de afschaffing van de slavernij in 1888 een dringende behoefte 

aan arbeidskrachten. Deze behoefte ontstond reeds vanaf de afschaffing van de slavenhandel 

in 1850, alhoewel het tot 1888 zou duren vooraleer de slavernij definitief verboden werd. De 

immigranten moesten dan instaan voor de arbeid die voordien door de slaven werd 

uitgevoerd. Men voortaan sprak van vrije arbeid, al had de arbeid vaak nog een sterk serviel 

karakter. Bovendien waren de buitenlandse arbeidskrachten noodzakelijk voor de 

ondersteuning van de industriële groei van Brazilië. 

4. Ten slotte was de drang naar de branqueamento of ‘verblanking’ van de bevolking een 

essentiële factor in de immigratie in Brazilië. Men wou het inheemse en zwarte element, 

geconcentreerd in respectievelijk het Braziliaanse binnenland aan de ene kant en van het 

Nordeste tot de provincie São Paulo aan de andere kant, herleiden tot een minimum door 

middel van de invoer van blanke Europese bevolkingsgroepen. Deze drang werd grotendeels 

ingegeven door de idee van de raciale superioriteit van de Europeanen 38. 

Na de aberto dos portos in 1808 kwam de immigratie geleidelijk op gang. De eerste groepen 

immigranten bestonden vooral uit individuen die deel uitmaakten van het Portugese koloniale 

imperium. Zo vestigden vijftig families uit de Azoren zich na de verdrijving uit hun land 

vanaf 1812 in kolonies in de provincie Espíritu Santo. Aanvankelijk oefenenden de zuidelijke 

provincies Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná en São Paulo de grootste 

                                                 
38 Viapiana Curra, E. ‘Emigração européia’, Pró-reitoria de Pós-graduação e pesquisa, Universidade de Caxias 
do Sul, 1983, 26 p. 
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aantrekkingskracht uit op de immigranten en dit omwille van zowel sociale, als economische 

redenen. In de eerste plaats was er het gebied vrij grote landbouwondernemingen of latifundia 

en was er bijgevolg geen slavenarbeid aanwezig. Dit zou de immigranten de mogelijkheid 

geven om zich te wijden aan de vrije arbeid. In de tweede plaats was het gebied grotendeels 

onbewoond, zodat de immigranten dankzij de concessie van gronden zeker waren dat men aan 

de slag zou kunnen als landbouwer op een eigen klein landbouwbedrijf of minifundia. De 

immigrant-landbouwer legde er zich toe op de teelt van reeds bekende, Europese 

landbouwproducten, evenals de teelt van Amerikaanse gewassen, zoals de aardappel. 

Opmerkelijk was evenwel dat de eerste immigranten zich vooral richtten tot streken die niet 

direct met de productie van exportproducten verbonden waren, terwijl de zwarte slaven zelf 

opgezogen werden door de gebieden met monocultuur, die kenmerkend was voor het 

Portugese systeem van grootgrondbezit. 

De eerste massale migrantenstromen in Brazilië kwamen op gang vanaf 1824 met de 

oprichting van de Duitse kolonie São Leopoldo, nabij Porto Alegre in Rio Grande do Sul. Van 

daaruit werden nieuwe kolonies gesticht, zoals Três Forquilhas en São Pedro de Alcântara das 

Torres. De koninklijke en de provinciale wetgevingen stimuleerden de ontplooiing van de 

immigratie in de provincie door middel van concessies die de aankomst en de vestiging van 

immigranten vereenvoudigde. De kolonisten genoten dus talrijke voordelen, al zou enkel São 

Leopoldo in staat in zich op te werken tot regionaal centrum. De economie van de kolonie 

steunde op de landbouw, de ambachtelijke vervaardiging van verbruiksgoederen en de 

industrie. Bovendien had de kolonie twee belangrijke afzetmarkten, namelijk de nabijgelegen 

provinciehoofdstad Porto Alegre en de voortdurende militaire conflicten die het gebied rond 

de Rio de la Plata gedurende de negentiende eeuw teisterden. De regionale infrastructuur 

werd verbeterd onder invloed van de gestegen vraag naar goederen vanuit het leger, wat 

tegelijkertijd de interregionale handel bevorderde en ten slotte tot de industrialisering van de 

provincie Rio Grande do Sul zou leiden 39. 

In die periode waren er ook in de andere provincies kolonisatiepogingen, al waren deze erg 

sporadisch en in de meeste gevallen weinig succesvol. Zo kreeg de Azoreaanse kolonie 

gesticht in 1812 in de provincie Espírito Santo pas navolging in het jaar 1847 met de 

oprichting van Côlonia Santa Isabel. Het gebied was echter weinig vruchtbaar zodat ook deze 

kolonie lange tijd de enige van de provincie bleef. Daarnaast werden verschillende kolonies 

                                                 
39 Geets, S. ‘Marie van Langendonck…’ 
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gesticht in de provincie São Paulo, maar ook deze bleven weinig succesvol gedurende de 

eerste helft van de 19e eeuw. De eerste kolonie aldaar was die van Santo Amaro. Deze kolonie 

was gesticht in 1827 en werd reeds vanaf het begin gekenmerkt door een sterk gewelddadig 

karakter. Zo sterk zelfs dat de bestuurder de overheid in 1828 verzocht om zich beter te 

kunnen bewapenen tegen nieuwelingen 40.  

Al vlug droeg de keizerlijke regering, die het financiële juk van de crisis van de jaren 1830 

steeds moeilijker kon dragen, de bevoegdheid voor de oprichting van kolonies langzaamaan 

over aan de provinciale regeringen. Ondertussen werd de immigratiewetgeving verder 

uitgewerkt. Zo werd in 1831 een decreet uitgevaardigd dat stelde dat de overtocht niet langer 

gratis was, maar dat de immigrant contractueel verplicht werd zijn schuld door arbeid af te 

lossen. Een wet uit 1832 bepaalde vervolgens dat de immigranten na vier jaar verblijf de 

Braziliaanse nationaliteit konden verkrijgen, wat in 1843 herleid werd tot twee jaar. 

Vervolgens verwierven de provincies in 1834 het recht om provinciale kolonies op te richten. 

Een wet uit 1835 koppelde de haventaks van de schepen omgekeerd evenredig aan het aantal 

kolonisten dat zij aan boord hadden en bepaalde dat de kolonisten gedurende de eerste drie 

jaar na hun aankomst niet mochten verlaten. Bovendien mochten ze zelf geen land kopen, 

pachten of huren, en geen ander beroep uitoefenen dan dat van landbouwer. Deze wetgeving 

illustreert dat het conflict bestond tussen de centrale regering en de aristocratie van 

plantagehouders, die goedkope arbeiders zocht om op hun plantages te werken, terwijl de 

regering juist vrije boeren wilde installeren in het zuiden van Brazilië. 

De immigratie was echter nog steeds een marginaal fenomeen als gevolg van het voortbestaan 

van de slavernij. Deze situatie veranderde na de invoering van de wet van 28 oktober 1848 die 

bepaalde dat elke provincie zes legua quadrada 41 onbeheerd land zou ontvangen van de 

keizerlijke regering dat uitsluitend bestemd was voor de kolonisatie en niet door slaven 

bewerkt mocht worden. De kolonisten verwierven eigendomsrechten over hun land, als ze het 

in maximaal vijf jaar tijd konden ontginnen. Zoniet werd hun land terug aan de provincie 

overgedragen 42. Deze maatregel was vooral het gevolg van de financiële crisis die het land 

teisterde. De overheid zag zich niet meer in staat om het juk van de immigratie alleen te 

dragen en droeg de bevoegdheid daarom over aan de provincie en privé-ondernemingen. In de 

                                                 
40 Diégues Júnior, M. ‘Imigração, urbanização e industrialização…’ 
41 De legua is een afstandsmaat die overeenkomt met 6.000 meter. Zes vierkante legua is dus 216km² 
42 Artikel 16 van de wet nr. 514 van 28 oktober 1848. In: Diégues Júnior, M. ‘Imigração, urbanização e 
industrialização…’ 
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provincie Rio Grande do Sul werd de eerste provinciale kolonie, Santa Cruz, reeds gesticht in 

1849.  

In die tijd werden ook de eerste kolonies gesticht in de andere provincies. In Santa Catarina, 

de provincie ten noorden van Rio Grande do Sul, werd reeds in 1820 een kleine nederzetting 

gesticht onder leiding van kolonel Agostinho Alves Ramos. In 1850 stichtten Duitse 

kolonisten vervolgens in dezelfde Itajaívallei de kolonie Blumenau. In navolging daarvan 

verspreidden de verschillende kolonies zich over de hele provincie als een olievlek en nam het 

aantal verschillende nationaliteiten gelijkmatig toe. In tegenstelling tot de mislukte Belgische 

kolonisatiepoging van Charles Van Lede overleefde het grootste deel van de kolonies in Santa 

Catarina dankzij de uitstekende ligging, namelijk in de nabijheid van de zee, de overvloedige 

beschikbaarheid van vruchtbare gronden en de economische mogelijkheden. Slechts later 

waagden de immigranten zich aan vestigingen in het binnenland. 

De provincie Paraná kende een min of meer gelijklopend kolonisatieproces als Santa 

Catarina. De eerste kolonie, Côlonia Teresa, werd er gesticht in het jaar 1847 door de 

Belgische arts Jean Maurice Faivre, gevolgd door de kolonie Superagui in 1852. Deze eerste 

pogingen, en in het bijzonder de Belgische, waren echter weinig succesvol. Als gevolg 

daarvan duurde het tot 1868 vooraleer er opnieuw kolonisatiepogingen ondernomen werden. 

Opmerkelijk is wel dat er gedurende het decennium 1868-1878 maar liefst zestig nieuwe 

kolonies opgericht werden. Deze lagen echter onregelmatig verspreid over het grondgebied 

van de provincie en waren samengesteld uit een groot aantal verschillende nationaliteiten, 

zoals Duitsers, Russen, Italianen en ten slotte Polen. De verscheidenheid aan nationaliteiten 

nam sterk toe vanaf de jaren zeventig van de 19e eeuw. Vanaf 1874 worden massaal Italiaanse 

immigranten ontvangen in Brazilië, die zich, in tegenstelling tot de Duitse landbouwers-

immigranten, vooral vestigen in urbane en industriële centra. Bovendien was de Duitse 

immigratie erg gedifferentieerd, zowel op vlak van religie en periode, als op vlak van 

politieke ideologie.  

In de provincie São Paulo kwam de immigratie slechts laat op gang. Alhoewel in 1827 de 

eerste kolonie Santo Amaro gesticht werd, ontplooide de immigratie zich pas vanaf het 

decennium 1870. Terwijl de immigratie in Brazilië voorheen eerder een Germaans karakter 

had, zullen vanaf deze periode ook andere nationaliteiten, en in de eerste plaats Italianen, hun 

intrede doen. De Italianen wendden zich in groten getale naar de zuidelijke staten en in het 
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bijzonder naar São Paulo. Tot op heden is ongeveer de helft van de bevolking van São Paulo 

van Italiaanse afkomst. De kolonies die toen gesticht werden, zoals São Caetano, São 

Bernardo en Santana, gingen later deel uitmaken van de stad São Paulo. Dit proces van 

kolonies die zich later integreerden in een grootstad zien we eveneens in de stad Curitiba in de 

provincie Paraná. Het aantal kolonies in São Paulo bleef evenwel beperkt omwille van het 

voortbestaan van de latifundia en de koffieteelt. Dit werd opgevangen door de tewerkstelling 

van de immigranten in de urbane en industriële activiteiten van de stad.  

Tijdens het decennium 1870 vond er een enorme toename van de immigratie in Brazilië 

plaats. In São Paulo alleen al was er tussen 1870 en 1890 een vertienvoudiging van het aantal 

immigranten, namelijk van 1.275 naar 168.127. Deze toename was vooral te danken aan 

organisaties zoals de Sociedade Central de Imigração en de Sociedade Promotora da 

Imigração, die in Europa propaganda verspreidde ten gunste van de migratie naar Brazilië en 

in veel gevallen ook het transport regelde. De migratiegolf werd eens te meer versterkt door 

de afschaffing van de slavernij in 1888.  

De voornaamste reden voor het traag op gang komen van de kolonisatie was het voortbestaan 

van de slavernij. De slavernij en de immigratie hielden elkaar al die tijd in evenwicht. 

Niettemin ontwikkelde zich vanaf het begin van het Keizerrijk een abolitionistische beweging 

die streefde voor de afschaffing van de slavernij.Zo was keizer Dom Pedro I een fervente 

tegenstander van de slavernij en zag hij zelfs af van een uitgebreide huishoudelijke staf. 

Anderen deelden zijn standpunt, al primeerden de economische argumenten vaak op de 

humanitaire. Zo zou de slavernij nadelig zijn voor de landbouw en belemmerde het de 

economische vooruitgang. Joaquim Nabuco (1849-1910) was zelfs van mening dat de 

slavernij nadelig was voor de hele Braziliaanse samenleving 43. Wanneer in 1850 de 

slavenhandel echter werd afgeschaft en er dus geen nieuwe slaven ingevoerd werden, werd de 

strijd voor de afschaffing van de slavernij heviger dan ooit. Uit vrees voor het ineenstorten 

van de economie liet men immigranten invoeren, die voortaan de arbeid van de slaven zouden 

vervullen. De slavernij stierf een langzame dood, die evenwel versneld werd door de 

verschillende wetten met betrekking tot de slavenbevolking. Een eerste stap in de richting van 

de afschaffing was de wet van visconde do Rio Branco, bijgenaamde de Lei do Ventre Livre 

of wet van de vrije buik in 1871. Deze schreef voor dat er voortaan geen onvrijen meer 

                                                 
43 Hij schreef zijn betoog voor de afschaffing van de slavernij neer in O Abolicionismo, in: Bethell, L. 
‘Cambridge History of Latin America. 4: C. 1870-1930’, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, 676 p. 
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konden geboren worden. Bovendien werd bepaald dat kinderen tot hun acht jaar bij hun 

moeder en meester moesten blijven en deze laatste pas voor de emancipatie van de slaaf een 

vergoeding kreeg. Indien de jonge vrijgeborene tot zijn 21 jaar bij de meester bleef werken, 

verviel het recht op de schadeloosstelling. 

Ondertussen werd ook fondsen opgericht om slaven vrij te kopen, zowel op initiatief van de 

staat, als op privé-initiatief. De slaven die niet konden wachten tot hun vrijkoping of vrijlating 

ondernamen nog steeds pogingen om te ontsnappen aan hun slavenbestaan. Het leger stond 

dan in voor de opsporing, al weigerden ze dit nog te doen vanaf 1885. Vervolgens werd in 

1875 een wet gestemd, de zogenaamde wet Saraiva Cotegipe, die bepaalde dat slaven ouder 

dan 65 jaar automatisch de vrijheid verkregen. In 1885 werd dit uitgebreid tot slaven boven de 

60 jaar, mits ze nog drie jaar voor hun meester bleven werken. Ten slotte ondertekende de 

regentes, prinses Isabel, in afwezigheid van de keizer, de Lei Redentora die de slavernij 

helemaal en zonder schadeloosstelling afschafte 44. De afschaffing van de slavernij zou van 

kapitaal belang zijn voor het verloop van de rest van de Braziliaanse geschiedenis. Vanaf nu 

werden er massaal migranten geïntroduceerd, die in veel gevallen dezelfde arbeid moesten 

verrichten als de vroegere slaven. 

                                                 
44 Stols, E. ‘Brazilië: vijf eeuwen in dribbelpas’ 
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2 Belgische emigratie naar Brazilië 

2.1 Chronologie 

2.1.1 Belgische emigratie naar Brazilië vóór 1889 

De Belgische uitwijking naar Brazilië, en bij uitbreiding naar Latijns-Amerika, vanaf de 

Belgische onafhankelijkheid tot aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog wordt door 

Everaert in twee periodes opgedeeld 1. De eerste fase, die loopt van 1830 tot 1845, wordt 

gekenmerkt door een sporadische emigratie. Vervolgens breekt de periode aan van de vrije en 

ongeordende emigratie van 1846 tot 1914. 

2.1.1.1 Sporadische emigratie (1830-1845) 

De basis voor de studie van het aantal landgenoten dat in deze periode is uitgeweken naar 

Latijns-Amerika is de enquête 23 juli 1845 van het Ministerie van Justitie. Deze enquête 

bevat de vermelding van de provincie van waar de emigranten afkomstig waren, hun beroepen 

en bestemmingen. In totaal zouden tachtig personen uitgeweken zijn naar Brazilië, al dient te 

worden opgemerkt dat de gegevens niet compleet zijn. Zo ontbreken de gegevens voor de 

provincie Namen en zijn die van Henegouwen, Oost-Vlaanderen, Luik en Luxemburg 

onvolledig. Opvallend is niettemin het aandeel van de provincies Oost- en West-Vlaanderen 

in de migratie. In de tweede plaats was de Luxemburgse migratie naar Brazilië enigszins 

belangrijk, terwijl de andere provincies nauwelijks invloed hadden op het migratieproces. 

Daarnaast dient te worden opgemerkt dat in de twee Vlaamse provincies vooral de landelijke 

gebieden migranten afleverden. 

De emigratie had, net zoals de toenmalige maatschappij, een sterk agrarisch karakter. Naar 

schatting was de helft van de uitwijkelingen tewerkgesteld in de landbouw. De grootste groep 

bestond uit het huispersoneel dat op de boerderijen werkzaam was, gevolgd door 

landbouwers, werklui en dagloners. De ambachtslui en werklui uit de proto-industrie vormden 

                                                 
1 Everaert, J. ‘De Belgische emigratie naar Latijns-Amerika tijdens de XIXde eeuw (1830-1914). Socio-
demografische analyse van een voorlopige statistiek’, in Studia Historica Gandensia, RUG, Gent, 15, 1977, 200, 
p. 83-115 
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slechts een beperkt deel van het totale migrantenaantal. In de laatste plaats waren er de zeelui 

en personen met vrije beroepen. Doorgaans waren de laaggeschoolde migranten afkomstig uit 

Oost- en West-Vlaanderen en Luxemburg, terwijl de andere provincies vooral 

gekwalificeerde migranten afleverden.  

Vanaf 1843 vat de fase aan van de geleide kolonisatie. De snelle industrialisatie in België had 

ervoor gezorgd dat de lagere bevolkingsklassen door de mazen van het net vielen. Als 

oplossing hiervoor zocht de overheid naar een middel om de armoede van de bevolking uit te 

roeien. De eerste Belgische kolonisatiepoging staat op naam van Ludgero Joseph Nelis, 

afkomstig uit Zele, die in 1843 een contract sloot met de overheid van de provincie São Paulo 

voor de invoering van de vlasteelt in Brazilië en voor de oprichting van de kolonie Pedra Lisa 

in de buurt van Campos. Charles Joseph Nelis, broer van Ludgero, stond in voor het ronselen 

van de migranten. Uiteindelijk slaagde hij erin om 110 jonge boeren 2tussen twintig en 

tweeëndertig jaar, 14 vrouwen en 15 kinderen tussen twaalf en veertien jaar rond zich te 

verzamelen. Na een inspectie naar hun arbeidsbekwaamheid en moraliteitsgaranties door de 

Braziliaanse consul-generaal te Brussel en de consul te Antwerpen, kon de groep eind 1843 

inschepen in Duinkerke met bestemming Brazilië. Bij aankomst in Rio de Janeiro in januari 

1844 bleven er slechts 95 personen over van de oorspronkelijke groep, namelijk 56 

vrijgezellen, 9 koppels, 6 jonge meisjes en 15 kinderen. Enkele personen hadden zich niet 

aangemeld bij de inscheping en bovendien had de overtocht tot 8 sterfgevallen geleid. Na 

enige tijd nam de Braziliaanse overheidssteun echter af en begon de kolonie uiteen te vallen. 

Enkele personen wendden zich daarop naar het Belgische consulaat in de provincie Rio de 

Janeiro, terwijl anderen besloten terug te keren naar hun vaderland 3.  

Eveneens in het jaar 1844 trok een honderdtal Belgische migranten in het kielzog van de 

Brugse ondernemer Charles Van Lede naar Brazilië. Daar vestigden ze zich in de door 

Charles van Lede gestichte kolonie Ilhota, genoemd naar het eilandje in de rivier Itajaí, in de 

provincie Santa Catarina. Deze kolonie had evenwel een interessante voorgeschiedenis. De in 

1838 opgerichte Société de Commerce de Bruges, een vereniging van Brugse ondernemers en 

grondbezitters, had met het oog op het bevorderen van de handel met Brazilië in 1841 de 

Compagnie belgo-brésilienne de Colonisation gesticht. In 1842 werd Van Lede, als lid van de 

                                                 
2 98 emigranten volgens Everaert, in: Everaert, J.op.cit. 
3 Stols, E. ‘Belges au Mato Grosso et en Amazonie ou la récidive de l’aventure congolaise (1895-1910)’ in: 
Morelli, A. e.a. ‘Belgische emigranten: oorlogsvluchtelingen, economische emigranten en politieke 
vluchtelingen uit onze streken van de 16e eeuw tot vandaag’, EPO, Berchem, 1999, p. 229-247 
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Brugse maatschappij, samen met zijn neef Jules de Lavaleye en de ingenieur Joseph Philippe 

Fontaine, naar de Braziliaanse provincie Santa Catarina gezonden. In hun zoektocht naar 

gronden geschikt voor de ontginning en commercialisering van delfstoffen verkregen ze een 

grondconcessie van de Braziliaanse overheid. Het contract dat de grondconcessie zou 

bekrachtigen, stelde evenwel de voorwaarden dat Van Lede jaarlijks minimum 100 migranten 

zou vestigen in de kolonie en dat het vennootschap zou beschikken over een kapitaal van 

minsten zes miljoen frank. In ruil daarvoor zouden de Belgische migranten onderworpen 

worden aan de wetten van de plaatselijke samenleving en zouden hun kinderen de 

Braziliaanse nationaliteit verwerven.  

In België groeide het wantrouwen tegenover Van Lede, intussen teruggekeerd van Brazilië, 

bij de leden van de Société, de Belgische zaakgelastigde in Rio de Janeiro, De Jaegher en de 

Braziliaanse consul te Brussel. Ze verdachten hem ervan dat hij enkel uit was op persoonlijk 

succes en rijkdom. Daarom werden in 1843 zowel de Société de Commerce de Bruges, als de 

Compagnie belgo-brésilienne de Colonisation ontbonden. Van Lede slaagde er in met de 

steun van enkele Belgische ondernemers en van het koninklijke Hof in de Compagnie snel her 

op te richten. Bij zijn terugkomst in Brazilië in het jaar 1844 kreeg hij echter te horen dat 

contract niet geautoriseerd was door de Braziliaanse overheid. Daarom besloot hij om in eigen 

naam, namelijk zonder de steun van de Belgische overheid, gronden op te kopen. Eind 

augustus 1844 vertrok de boot ‘Jean van Eyck’ uit Oostende met 109 migranten 4 van 

voornamelijk West-Vlaamse en Antwerpse afkomst aan boord. Opmerkelijk was dat hij de 

raadgevingen van de Belgische instanties en van De Jaegher in de wind sloeg door personen 

die noch landbouwers, noch houthakkers waren met zich mee te nemen 5. Bij hun tussenstop 

in Rio de Janeiro en de aankomst in Desterro, het huidige Florianópolis, scheidden zich echter 

enkele migranten zich van de groep af. Uiteindelijk vestigden de 96 overgebleven migranten 

zich in de Colônia Belga in de Itajaí-vallei 6.  

In 1845 werd het concessiecontract wél goedgekeurd, alhoewel Van Lede nog steeds niet 

voldeed aan de Braziliaanse eisen om honderd personen per jaar te introduceren in de kolonie 

en om een dokter onder de migranten te hebben. Bovendien had men enkele vroegere 

                                                 
4 114 emigranten volgens Everaert. In: Everaert, J.,op.cit. 
5 A.B.Z. nr. 2971 I: Renseignements fournis par le consul belge à Porte Alègre, Lüdovitz 
6 Stols, E. ‘Belges au Mato Grosso et en Amazonie…’ in: Morelli, A. e.a. ‘Belgische emigranten…’ 
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bepalingen weggelaten uit het contract 7, zodat Van Lede zich gedwongen voelde om zijn 

zaak verder te regelen in België. Net voor zijn vertrek stelde hij vervolgens Philippe Fontaine 

aan als directeur van de kolonie, die uiteindelijk het nefaste lot van de kolonie zou bezegelen. 

Ondertussen bleven de migranten toestromen in de kolonie. De Belgische aanwezigheid ging 

echter gepaard met de nodige ongeregeldheden. Zo werd de bemanning ‘Jean van Eyck’ 

beschuldigd van het transporteren van smokkelwaren, die zogezegd bestemd waren voor de 

Belgische consul in de provincie, Charles Sheridan 8. Uiteindelijk belandde de bemanning in 

de Braziliaanse gevangenis.  

Daarnaast waren er ook rellen tussen de Belgen onderling en met Fontaine. Deze laatste 

heerste als een tiran over ‘zijn’ kolonie en betaalde de kolonisten systematisch te weinig voor 

de arbeid die ze leverden. Dit leidde tot spanningen die hij tot bloedens toe neersloeg. 

Bovendien verkocht hij een groot deel van de bezittingen van de Compagnie. Ten slotte 

verkocht hij, alvorens naar België te vluchten, in 1847 de gronden van de Compagnie aan 

Duitse kolonisten en liet hij de kolonisten met zo goed als niets achter. Uiteindelijk 

verhuisden de kolonisten naar Duitse en Italiaanse kolonies, waar ze meer vruchtbare gronden 

die minder blootgesteld waren aan overstromingen aantroffen. Daar werden ze bijgestaan 

door later aangekomen Belgische migranten, die zich er op zelfstandige basis vestigden. Dit 

alles leidde ertoe dat er tegen het einde van de 19e niet langer sprake was van een Belgische 

kolonie 9.  

In 1847 stichtte de arts Jean Maurice Faivre de kolonie Côlonia Teresa in de provincie Paraná 
10. Deze kolonie zou echter weldra in de vergetelheid verdwijnen. Eveneens in 1847 vestigde 

zich een groep van vijfentwintig Belgische migranten in een Duitse kolonie in het oerwoud 

van de provincie Rio Grande do Sul 11. Uiteindelijk verlieten ze deze plaats reeds snel om 

zich te vestigen in Porto Alegre. Ze gingen er aan het werk als huisman of als arbeiders die 

schepen in– en uitladen. Daarnaast was ook een groot deel tewerkgesteld in de vele 

steenkoolmijnen in Rio Grande do Sul. Niettemin vroegen velen onder hen de repatriatie 

aangevraagd, iets wat de consul echter niet kon uitvoeren. De repatriatie van migranten was 

immers ten strengste verboden door de Braziliaanse overheid. De Belgische consul in Rio 

                                                 
7 Bijvoorbeeld het recht op ontginning. In: Maselis, P. ‘Van de Azoren tot de Zuidpool: Alle Belgische kolonies 
in de zes continenten (1451-1916)’, Roularta, Roeselare, 2005, 419 p. 
8 Stols, E. ‘Belges au Mato Grosso et en Amazonie…’ in: Morelli, A. e.a. ‘Belgische emigranten…’ 
9 Maselis, P. ‘Van de Azoren tot de Zuidpool…’ 
10 Diégues Júnior, M. ‘Imigração, urbanização e industrialização…’ 
11 A.B.Z. nr. 2971 I: Renseignements fournis par le consul belge à Porte Alègre, Lüdovitz 
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Grande do Sul meende dat de situatie van de Belgische kolonisten, niet bepaald gekenmerkt 

door hun zware arbeid, in de provincie er niet op zou verbeteren zolang ze zich vestigden in 

het oerwoud. 

Uiteindelijk bleek dat de geleide kolonisatie niet de meest succesvolle manier van uitwijking 

was. De compagnieën waren doorgaans slechts georganiseerd en een intense overheidssteun 

bleef uit. Bovendien was er geenszins sprake van selectie onder de migranten. Het antwoord 

op alle mislukkingen van de Belgische kolonisatiepogingen was de vrije en ongeordende 

emigratie vanaf 1846. Deze migratievorm werd eens te meer gestimuleerd door het beleid de 

non-interventiepolitiek dat de overheid vanaf 1855 afkondigde.  

2.1.1.2 Vrije en ongeordende emigratie (1846-1914) 

Bij aanvang van deze fase heerste er een zware landbouwcrisis in België. De crisis 

veroorzaakte een aanzienlijke migratiegolf van in hoofdzaak Belgen uit het noordelijke 

landsgedeelte. Veel migranten kozen voor de uitwijking naar Brazilië, waar de Belgische 

migrantengemeenschappen in Santa Catarina in sterke mate aangroeiden. De migranten waren 

vooral jonge landbouwers en dagloners uit West-Vlaanderen en Antwerpen. Daarnaast 

ontvingen de provincies Rio de Janeiro en, weliswaar in mindere mate, Rio Grande do Sul 

grote groepen migranten. In totaal weken tussen 1846 en 1848 ongeveer 2.000 migranten van 

allerhande nationaliteiten uit naar Brazilië. Opmerkelijk in deze periode was het groeiende 

aantal Duitse migranten, voornamelijk afkomstig van het Rijnland, dat emigreerde via de 

haven van Antwerpen. 

Toen de migratiegolf vanaf 1848 leek te verminderen, legden de migratieagentschappen en 

rederijen zich massaal toe op het ronselen van migranten, zowel in binnen- als buitenland. Het 

duurde evenwel een decennium vooraleer deze politiek daadwerkelijk zijn vruchten afwierp. 

In het jaar 1858 werd vervolgens een recordaantal van 2.500 migranten naar Brazilië 

verscheept. Deze heropbloei van de migratie was echter niet alleen te danken aan de 

inspanningen van de migratieagentschappen. Meer zelfs, ze was nog meer het gevolg van de 

nieuwe migratiepolitiek van de Braziliaanse overheid die migranten aantrok om zogezegd 

nieuwe kolonies te vormen. In werkelijkheid werden de migranten namelijk grotendeels 

ingezet het systeem van de fazendas of plantages. De fazendeiros of plantagehouders kampten 

sinds de afschaffing van de slavenhandel in 1850 met een schrijnend tekort aan 
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arbeidskrachten en trachtten dit tekort op te vangen door de tewerkstelling van blanke 

immigranten. Vanaf het moment dat de Europese instellingen weet kregen van deze malafide 

praktijken en de daarmee gepaard gaande slechte behandeling van hun migranten, trachtten ze 

dit te bekampen met alle middelen. Zo vaardigde de Pruisische regering op het einde van de 

jaren 1850 een uitwijkingsverbod naar Brazilië uit. De Belgische overheid stelde zich niet zo 

radicaal op maar nam zich wel voor strengere controle op de migratiestroom. De immigratie 

vanuit deze landen kende een lichte daling tijdens deze periode, maar verdwijnen deed ze in 

geen geval. Zo vestigden zich grote groepen Duitsers, Zwitsers en drie Belgen op de fazenda 

van de senator Vergueiro in Ibicaba, provincie São Paulo 12. Dankzij de invoering van nieuwe 

landbouwtechnieken groeide deze fazenda uit tot het modelvoorbeeld voor de omgeving. 

Eveneens in deze periode ontving de Belgische emigratie naar Brazilië een nieuwe impuls. 

Verschillende Britse maatschappijen waren namelijk op zoek naar arbeidskrachten voor de 

aanleg van spoorweglijnen en aangezien België de naam had van een ronselparadijs te zijn, 

kwamen ze al gauw terecht bij Belgische migranten. Zodoende kwam in 1858 ongeveer 240 

Belgische arbeiders aan in het noordoostelijke Recife en vestigden er zich in een kolonie die 

weldra 500 zielen zou tellen 13. Al even gauw ontstonden echter de eerste problemen. 

Sommigen ontvluchtten de kolonie, terwijl anderen kozen voor een beter betaalde arbeid. De 

arbeidsomstandigheden waren bovendien erg zwaar. Daarom deden de migranten in januari 

1859 hun beklag bij de Belgische consul van de provincie Pernambuco. Deze beval de 

overheid van de provincie een onderzoek te doen naar de situatie in de kolonie. Het rapport 

dat volgde op het onderzoek was evenwel allerminst in het voordeel van de Belgen. De 

patronen klaagden namelijk steen en been over de voortdurende dronkenschap van de 

migranten. Bovendien bleek dat de Belgen erg goed gehuisvest waren en steeds goed te eten 

kregen.  

Ondertussen had een deel van de gevluchte migranten zich in de provinciale hoofdstad Recife 

gevestigd, waar ze zich ledig hielden met bedelen. Hun onfatsoenlijke manieren tegenover 

voorbijgangers, hun dronkenschap en knokpartijen lokten grote ergernis uit bij de lokale 

overheid, zodat die de Belgische consul uiteindelijk beval de landgenoten te repatriëren. De 

                                                 
12 De namen van de Belgische migranten waren: Jean Baptiste Laby, Jean José Marigue, Henri Pullinkx. In 
Hartung, D. ‘Negócios internacionais’, Qualitymark, Rio de Janeiro, 2001, 360 p. 
13 Alhoewel verwijzend naar dezelfde bron (Gonzalves De Mello, ‘Trabalhadores belgas em Pernambuco (1859-
1863)’, in: Boletim del Instituto J. Nabuco de pesquisas sociais, Recife, 1989, 8, pp. 13-37), heeft Everaert het 
over slechts 180 Belgische spoorwegarbeiders. In 1858 zouden er 133 Belgen aan de slag zijn gegaan, 47 het 
daaropvolgende jaar. 
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Braziliaanse overheid weigerde echter de repatriatie te betalen omdat het volgens hen niet 

ging om migranten, maar om contractarbeiders. Uiteindelijk bracht dit avontuur de Belgische 

migratie in Brazilië opnieuw in een slecht daglicht. Dit noopte de Belgische overheid om zich 

te bezinnen over de emigratie. Voortaan diende men ongetwijfeld meer oog te hebben voor de 

sociale afkomst in plaats van alle uitschot het land uit te sturen. De spontane migratie naar 

braakliggende gronden in de provincies Minas Gerais 14, Espírito Santo en Rio Grande do Sul 

liet men echter de vrije loop. 

Een opmerkelijke episode van de Belgische emigratie naar Brazilië was die van Marie Van 

Langendonck, een spirituele vrouw uit Brabant die in 1857 haar zonen vervoegde in de 

kolonie van Santa Maria de Soledade. Haar eerlijkheid en lichte naïviteit wekte een grote 

nieuwsgierigheid en openheid op ten opzichte van de plaatselijke bevolking. Ze toonde 

interesse voor hun gewoontes en gebruiken, hun voedsel en medische kennis. Ze verzette zich 

tegen de slavernij, al was het omdat het gevaar bestond dat het onzedelijke gedrag van de 

zwarten de blanken zou besmetten omwille van het dichte contact. Bovendien had ze sterke 

vooroordelen tegenover de Belgische migranten die in de kolonie woonden, als waren het 

allen gedetineerden en landlopers die begiftigd waren met ‘alle aardse ondeugden’ 15. Bij 

haar terugkomst in België merkte ze echter hoe moeilijk het was voor de lagere 

bevolkingsklassen om te overleven in de samenleving, zodat ze besloot om zich voortaan in te 

zetten voor de oprichting van nieuwe Belgische kolonie in het gebied van de vroegere 

jezuïetenmissies, in het westen van de provincie Rio Grande do Sul.  

De provincie Rio Grande do Sul kende haar topjaren van emigratie op het einde van de jaren 

1850 en liet de provincies Rio de Janeiro, Pernambuco en São Paulo ver achter zich. 

Alhoewel de migratie een overwegend Duits karakter had, was het Belgische aandeel niet te 

verwaarlozen. Op basis van de gegevens van de migratiedienst van de regering zien we dat in 

totaal 500 Belgen uitweken naar Brazilië in deze periode 16. De sociale herkomst van de 

Belgische migranten is evenwel moeilijk te achterhalen. Algemeen beschouwd kunnen we 

stellen dat het overwegend soldaten en landlopers betrof. België kampte na de 

                                                 
14 In het kielzog van een amalgaam van Europese immigranten, zwarte slaven, indianen en Brazilianen van alle 
bevolkingslagen, namen enkele Belgen deel aan de verkenning van het dal van de Mucuririvier in de provincie 
Minas Gerais. In: Horta Duarte, R. ‘Olhares Estrangeiros. Viajantes no vale do rio Mucuri’, in Revista Brasileira 
de Historia, São Paulo, 22, 2002, 44, s.p. 
15 Stols, E. ‘Belges au Mato Grosso et en Amazonie…’ in: Morelli, A. e.a. ‘Belgische emigranten…’, EPO, 
Berchem, 1999, p. 229-247 
16 Dit in tegenstelling tot de cijfers van Stols, die zegt dat er zich alleen al in Pernambuco 500 Belgen vestigden 
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onafhankelijkheidsstrijd namelijk met een teveel aan soldaten, waar men op een of andere 

manier van af moest. Een van de mogelijkheden bleek de uitwijking naar Brazilië te zijn. Er 

zijn slechts weinig exacte gegevens voorhanden van het jaar 1858. In dat jaar in totaal 181 

Belgen uit naar Brazilië. De meerderheid van hen waren ongeschoolde arbeiders, gevolgd 

door ambachtslui en landbouwers. Daarnaast kunnen we vaststellen dat het vooral volwassen 

mannen betrof, afkomstig uit Antwerpen en in veel mindere mate uit Oost-Vlaanderen en 

Brabant 17.  

Tijdens de jaren 1860 kende de emigratie naar Latijns-Amerika een tijdelijke heropleving 

dankzij de Burgeroorlog in Noord-Amerika en de daarmee gepaard gaande daling in de 

migratie naar dit gebied. Vervolgens was er een terugval zodat de migratieagenten gedwongen 

waren de hulp van de overheid in te roepen. Ondertussen verloor Brazilië alsmaar meer terrein 

aan Argentinië op vlak van immigratie. Vanaf de jaren 1870 stak migratie naar Argentinië 

steeds boven Brazilië uit. Niettemin moet hierbij worden opgemerkt dat veel migranten die 

koers zetten naar Argentinië er slechts korte tijd verbleven. Vaak reisden ze haast 

onmiddellijk door naar de plaats van bestemming, in veel gevallen Brazilië. Deze 

zogenaamde transit-migratie of heruitwijking vond echter ook plaats in de migratie naar 

Brazilië, alhoewel in mindere mate.  

De Belgische diplomaten bleven zich verzetten ondertussen tegen het systeem van de 

kolonisatie door contractarbeiders, maar dit protest bleef een dode letter aangezien de 

Belgische overheid vanaf 1855 de non-interventiepolitiek had afgekondigd. Bovendien wezen 

de diplomaten op het negatieve karakter van de migratie omdat de Belgen zouden kampen 

met ernstige aanpassingsproblemen omwille van de gehechtheid aan de geboortestreek. 

Niettemin bleef de migratiegolf min of meer constant als gevolg van de ongunstige 

economische situatie in België. Ondertussen verschoof het zwaartepunt van de emigratie van 

Vlaanderen zuidwaarts naar de provincie Waals-Brabant. Vanaf de jaren 1870 herpakte de 

migratie naar Brazilië zich opnieuw. In 1873 werd zo een poging ondernomen tot 

bevolkingskolonisatie in de Duitse kolonie Comandatuba 18, het huidige Canavieira, in de 

provincie Bahia. Terwijl de Belgische emigratie naar Brazilië achteruit leek te gaan, kreeg de 

haven van Antwerpen een nieuwe impuls van Oost-Europese migranten die de migratiemarkt 

kwamen vervoegen. 
                                                 
17 Everaert, J.,op.cit 
18 door Everaert verkeerdelijk Commandaluta genoemd. Comandatuba was samengesteld uit 3 kolonies, 
namelijk Colonia Muniz, Teodoro en Rio Branco. 
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Vanaf de jaren 1880 verschoof het zwaartepunt van de Belgische emigratie voorgoed naar 

Argentinië. Vanaf het jaar 1886 evolueerde de Belgische uitwijking naar Brazilië naar een 

hoogtepunt, dat zou worden bereikt tussen de jaren 1888 en 1890. De voornaamste reden voor 

deze heropleving was de sociale onrust die heerste in België. Zo kreeg de emigratie een meer 

ideologisch geladen karakter. Verschillende leden van de onderdrukte socialistische 

bewegingen zochten hun heil in de uitwijking naar Brazilië. Zo was er de Gentse socialist 

August Lootens die omwille van twisten met Edward Anseele het land verliet 19. Hij reisde 

via Argentinië naar Brazilië, waar hij zou verblijven tot aan zijn dood in 1915. Ook de Luikse 

anarchisten Jules Moineau en Lucien Henault weken uit naar Brazilië. Daarnaast nam ook de 

uitwijking van clerici toe. Leden van verschillende kloosterorden naar Latijns-Amerika om er 

missiewerk te verzenden. Deze tendens zal zich versterken vanaf de jaren 1890. 

Vervolgens trok in 1888 een groep migranten uit Charleroi onder leiding van priester Jean 

Baptiste Vanesse naar Porto Feliz in de provincie São Paulo, waar ze de kolonie Rodrigo 

Silva zouden oprichten 20. De gemeente Porto Feliz was gelegen in een streek gewijd aan de 

teelt van suikerriet en beschikte zelfs over een eigen Engenho Central, een centrale productie-

eenheid van suikerriet. Alhoewel de teelt niet erg intensief was 21, was er toch nood aan 

arbeidskrachten om de steeds groeiende suikerteelt te ondersteunen. Bovendien nam het 

aandeel van de slavenarbeid met het oog op de abolitie in 1888 langzaamaan af. Volgens de 

statuten van de Companhia Açucareira van Porto Feliz was het zelfs verboden om gebruik te 

maken van slavenarbeid. Vanesse toonde, mede onder invloed van de mogelijke winsten die 

hij zou opstrijken dankzij de suikerteelt, veel interesse voor de oprichting van een kolonie in 

het gebied. De Braziliaanse overheid stelde hem daarom loten van 25 tot 30 hectares ter 

beschikking, die hij zou kunnen verdelen onder de Belgische families. Bovendien zou de 

kolonie dienst doel als een soort praktijkschool waar de Braziliaanse landbouwers de 

Europese landbouwtechnieken konden aanleren. 

Op 16 november 1887 autoriseerde het Braziliaanse Ministerie van Landbouw het contract 

tussen Vanesse en de algemene inspecteur van Gronden en Kolonisatie voor de vestiging van 

vijftig Belgische families, waarvan minstens vijfenveertig landbouwers, tussen begin mei 

                                                 
19 Vandamme, G. ‘De “affaire Lootens” – August Lootens: de man die Edward Anseele van de troon wou 
stoten’, in Gandavum, 11, 2006, 4 (okt.-dec.), p. 5-12 
20 Marcolino Polaz, K.T., ‘Porto Feliz: evolução demográfica, imigração e propiedade de terra nos séculos XIX e 
XX’, op XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, Caxambú (MG-Brasil), 18-22 september 2006 
21 De grond vereist geen voorbereiding voor de teelt van suikerriet. Men hoeft de plant te planten en de natuur 
doet de rest. Bovendien is de teelt erg winstgevend omdat de oogsten vaak heel groot zijn. 
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1888 en 31 mei 1889 22. Elke familie moest beschikken over een kapitaal van minimum 1.000 

frank en gereedschap. De passage van de migranten werd betaald door de Braziliaanse 

overheid. Volgens de Belgische minister van Buitenlandse Zaken De Grelle, prins van 

Chimay, was de oprichting van de kolonie een bewijs van de Braziliaanse sympathie voor de 

Belgische arbeiders. De kolonie zou georganiseerd worden volgens een coöperatieve zodat de 

kolonisten het overschot van de productie op de markt zouden kunnen brengen om met de 

winst hiervan voedsel en gereedschap te kunnen aankopen. 

Vervolgens ging Vanesse door middel van de uitgave van de brochure over tot het ronselen 

van de migranten. In de brochure stond te lezen dat er loten beschikbaar waren van 20 tot 30 

hectares voor een gemiddelde prijs van 1.400 frank die konden afbetaald worden over een 

termijn van zeven jaar. Verder stond te lezen dat het doel van de kolonie het bevoorraden van 

de Engenho Central was. Ten slotte raadde Vanesse de migranten aan om geprefabriceerde 

huizen met gevel, onderverdeling en een metalen dak mee brengen uit België, omdat die van 

de Braziliaanse overheid erg schamel waren. 

Uiteindelijk kwamen in mei 1888 vijfentwintig Belgische families aan in de haven van 

Santos, van waaruit ze per trein koers zetten naar Porto Feliz. Op het einde van de maand mei 

werden de loten toegewezen aan negentien gezinshoofden 23. Het duurde echter niet lang 

vooraleer de eerste problemen rezen. De krant Diario Popular berichtte in januari 1889 reeds 

over de slechte situatie waarin de kolonie zich bevond. Bovendien eiste een kolonist de 

tussenkomst van de afgevaardigde van de Belgische regering in Rio de Janeiro, maar 

Vanesse, beschuldigd van een autoritair en corrupt bestuur, dacht er echter niet aan afstand te 

doen van de kolonie. Uiteindelijk bleven slechts enkele families in Porto Feliz. Anderen 

keerden terug naar België of vestigden zich in naburige nederzettingen. De kolonisatiepoging 

in Porto Feliz bleek weinig succesvol. Volgens de Sociedade Central de Imigração was dit in 

de eerste plaats te wijten aan het feit dat de Belgische immigranten als mijnwerkers en 

industriële arbeiders in werkelijkheid weinig of zelfs niet geschikt waren voor de landbouw. 

Daarnaast werd het gauw duidelijk dat de kolonie niet in staat was om de concurrentie aan te 

gaan met de fazendas, die tijdens de groei van de kolonie een steeds grotere invloed gingen 

                                                 
22 Advies nr. 111 van 16 november 1887. In: Marcolino Polaz, K.T., ‘Porto Feliz: evolução demográfica, 
imigração e propiedade de terra nos séculos XIX e XX’ 
23 De negentien gezinshoofden waren: Adelin Péters, Alexandre Libois, Auguste de Becquerot, Auguste Dubois, 
Augustine Detry, Edmond Taupe, Emile Gérard Ballion, Edouard Leroy, Felix Waynes, Ferdinand Boudart, 
François Pierre, François Labenne, Genius Despontin, Gustave Dumont, J.B. Vanerweyck, J.J. Descolte, Jules 
Bertz en Vital Kestemond. In: Marcolino Polaz, K.T., op.cit. 
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uitoefenen op de markt. Dit alles leidde ertoe dat Porto Feliz geen grote aantrekkingskracht 

uitoefende op de migratie als de kolonies gewijd aan de koffieteelt. Niettemin trok het genoeg 

immigranten aan om de bevolking te verdubbelen tijdens de laatste decennia van de 19e eeuw. 

Uiteindelijk werden het Belgische element al gauw verdrongen door de Italiaanse immigratie 

in Porto Feliz om vervolgens langzaamaan volledig te verdwijnen uit de kolonie. Rond de 

jaren 1930 waren er, op enkele familienamen na, geen tekenen meer van de Belgische 

aanwezigheid in Porto Feliz. 

2.2 Jurisdictie 

2.2.1 Belgische emigratiewetgeving 

Lange tijd hield de Belgische regering zich actief bezig met de migratiepolitiek. Men poogde 

de emigratie van landgenoten te stimuleren door het uitvaardigen van subsidies. De enkele 

van overheidswege ondernomen kolonisatiepogingen in de jaren 40 en 50 van de negentiende 

eeuw liepen evenwel allen op mislukkingen uit. Bovendien organiseerde men de uitwijking 

van ex-gedetineerden en bedelaars, wat op groot protest stuitte van de Braziliaanse overheden. 

Daarom zag de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Villain zich in 1855 genoodzaakt 

van af te zien van een verdere regeringsbemoeiing in het migratieproces. Meerbepaald op 7 

april van dat jaar verklaarde hij in de Kamer dat de overheid voortaan volledige vrijheid zou 

verlenen aan het emigratieproces en het niet langer te stimuleren, noch te verbieden. Hij 

meende immers dat men de landgenoten die het landen wensten te verlaten niet kon 

tegenhouden. Hij achtte het evenwel nodig dat alle vormen van misbruik en bedrog moesten 

gemeld worden, opdat men ze zou kunnen openbaar maken aan alle geïnteresseerden 24. 

Voortaan zou de regering dus louter instaan voor het verschaffen van inlichtingen aan en de 

bescherming van de uitgeweken landgenoten. Niettemin neigde deze non-interventiepolitiek 

in grote mate naar onverschilligheid ten overstaan van het lot van de Belgen in het buitenland. 

De wetgeving beperkte zich immers voornamelijk tot de benoeming van de leden van de 

verschillende migratiediensten en de autorisatie van de migratieagenten. Alhoewel de minister 

zich goed bewust was van de ellendige situatie van vele landgenoten in Brazilië, achtte hij het 

niet nodig de migratie naar dit land om die reden te verbieden 25.  

                                                 
24 A.B.Z. 2020 IV. In: Maesen, L. ‘Regeringsbemoeiing in de organisatie van de emigratie via Antwerpen naar 
Latijns-Amerika (1843-1913)’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RUG, Gent, 1978, 128 p. 
25 A.B.Z. 2946 III nota – interdiction d’émigrer certains pays. 1877. In: Maesen, L., op.cit. 
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Daarnaast hield de regering er evenwel ook een officieuze politieke agenda op na. Behalve de 

bescherming van de uitgeweken landgenoten, had men immers steeds oog voor de 

commerciële belangen van de haven van Antwerpen. Zo benadrukte de minister van 

Binnenlandse Zaken de Vrière in het jaar 1858 dat met betrekking tot de emigratie er 

bijzondere aandacht moest besteed worden aan het aantrekken van zoveel mogelijk 

emigranten naar de haven van Antwerpen. De concurrentie van de havens van Bremen, 

Rotterdam, Le Havre en Southampton was danig groot dat men dit aspect van de emigratie 

nooit uit het oog verloor.  

2.2.2 Braziliaanse immigratiewetgeving 
26
 

De politieke aardverschuiving die de overgang van het Keizerrijk naar de Republiek 

veroorzaakte, bood tevens nieuwe perspectieven voor de migratie in Brazilië. Gedurende de 

eerste 25 jaar van de Republiek werd een uitgebreide migratiewetgeving uitgewerkt. Het valt 

op dat een aanzienlijk deel van de wetgeving werd uitgevaardigd in de jaren van de massa-

immigratie, namelijk tijdens de jaren 1889 en 1890. Maar liefst één vierde van alle wetten en 

decreten met betrekking tot de immigratie dateert uit deze jaren. Algemeen beschouwd 

kunnen we stellen dat de wetgeving vier verschillende zaken behandelt, namelijk de 

naturalisatie van de immigranten en hun toegang tot het Braziliaanse grondgebied; de 

concessie van gronden en de oprichting van kolonies; de verlening van kredieten. 

2.2.2.1 Naturalisatie en toegang tot het Braziliaanse grondgebied 

De wetgeving met betrekking tot de naturalisatie van de immigranten en het bevorderen van 

hun toegang tot het Braziliaanse grondgebied dateert hoofdzakelijk uit de beginjaren van de 

Republiek. Aanvankelijk werd de Braziliaanse nationaliteit verschaft aan alle immigranten die 

dit wensten 27. Het decreet van 14 december 1889 bepaalde vervolgens dat alle buitenlanders 

die reeds vóór 15 november 1889, dit is de dag van de oprichting van de Republiek, in 

Brazilië verbleven de Braziliaanse nationaliteit zouden verkrijgen. Buitenlanders die na de 

uitvaardiging van het decreet gedurende een periode van twee jaar in het land zouden 

verblijven, werd hetzelfde recht toegezegd. De genaturaliseerde immigranten genoten 

dezelfde burgerlijke en politieke rechten als alle andere Braziliaanse burgers, met dien 

verstande dat het presidentiële ambt uitgesloten was. In februari 1890 werd vervolgens het 
                                                 
26 Iotti, L.H. ‘Imigração e colonização: legislação de 1747 a 1915’, EDUCS, Caxias do Sul, 2001, 864 p. 
27 Decreet nr. 13A van 26 november 1889 
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paspoort afgeschaft als vereist om het Braziliaanse grondgebied te betreden of te verlaten, 

althans in vredestijd 28. Een volgende stap was de bepaling dat de genaturaliseerde 

immigranten konden ingeschreven worden op de kieslijsten, op voorwaarde dat ze geen 

analfabeet waren 29. Hetzelfde decreet verordende de opstelling van lijsten met de namen van 

de immigranten die hadden verklaard dat ze de Braziliaanse nationaliteit niet wilden 

aannemen. In 1893 werd vervolgens de vrije toegang verleend tot het Braziliaanse 

grondgebied aan Chinese en Japanse burgers, op voorwaarde dat het geen bedelaars, piraten 

of criminelen betrof 30. Deze maatregel was bedoeld als de uitvoering van het verdrag van 5 

september 1890 met China en het verdrag van handel, vrede en vriendschap met Japan.  

In 1902 werd de naturalisatie van de immigranten uiteindelijk geregulariseerd 31. Eerst werd 

vermeld wie er volgens het artikel 69 van de Grondwet recht kon hebben op het Braziliaanse 

burgerschap. Algemeen beschouwd kwam het er op neer dat de immigrant of een verwante 

residentie had in Brazilië. Deze vereiste om residentie te hebben in Brazilië was evenwel niet 

van toepassing op: buitenlanders die met een Braziliaanse gehuwd waren; personen die 

onroerende goederen in Brazilië bezaten; personen die een industriële activiteit uitoefenen die 

ten goede komt aan de Braziliaanse industrie; kinderen van genaturaliseerde immigranten, 

geboren voor de naturalisatie van de vader. Met het oog op de verwerving van de Braziliaanse 

nationaliteit moest de immigrant vervolgens kunnen bewijzen dat hij meerderjarig was en 

reeds twee jaar in Brazilië woonachtig was en moest hij in staat zijn om een getuigschrift van 

goed gedrag en zeden voor te leggen. De naturalisatie werd goedgekeurd door de president 

van de Republiek in de gedaante van de statelijke of gemeentelijke overheid. De termijn van 

het naturalisatieproces bedroeg één jaar vanaf het moment waarop de aanvraag werd 

ingediend bij de bevoegde instanties. Belangrijk was het artikel 13 dat bepaalde dat 

immigranten die in Brazilië of in een ander land veroordeeld waren voor moord, fraude, 

diefstal, bankroet, valsheid in geschriften, smokkel, afpersing, valsmunterij en seksuele 

intimidatie uitgesloten waren van het Braziliaanse burgerschap. 

                                                 
28 Decreet nr. 212 van 22 februari 1890 
29 Decreet nr. 277E van 22 maart 1890  
30 Wet nr. 97 van 15 oktober 1892 
31 Decreet nr. 904 van 12 november 1902 
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2.2.2.2 Gronden en kolonies 

In 1890 werd de oprichting van kolonies in Braziliaans Guyana in het noorden van de 

Amazonia verordend 32. In de eerste plaats hadden de kolonies de versterking van de 

noordelijke grenzen van Brazilië als doel. Daarnaast werd de bewerking van de grond en de 

exploitatie van de natuurlijke bronnen beoogd. Essentieel in dit decreet was de bepaling dat 

men uitsluitend Braziliaanse kolonisten wou aantrekken omdat deze reeds aangepast zouden 

zijn aan het plaatselijke klimaat. Later dat jaar werd bepaald dat de concessies voor de 

stichting van kolonies en de contracten voor de introductie van de immigranten voortaan 

uitsluitend zouden worden geautoriseerd door het Congres 33. Deze maatregel werd genomen 

omdat men het nodig achtte de natuurlijke bronnen van het land in evenwicht te houden door 

de kolonisatie op een zo nauwgezet mogelijke manier op te volgen. De Grondwet van 1891 

bepaalde vervolgens dat de mijnen en geconfisqueerde gronden toebehoorden aan de 

deelstaten, terwijl de federale overheid recht had op gronden bestemd voor de verdediging 

van de grenzen, versterkingen, militaire constructies en spoorlijnen 34. 

De regularisatie van de op 28 juni 1890 gestichte Serviço da Introdução e Localização de 

Imigrantes bevatte veel bepalingen in verband met de oprichting van kolonies. De grondloten 

moesten een grootte hebben tussen vijf en vijftien hectaren en mochten niet verder dan dertien 

kilometer verwijderd zijn van een grotere nederzetting of van een treinstation. Voorts werd 

een minimumprijs vastgesteld voor een grondlot met huis op 2.500.000 reais. Bovendien was 

de grondbezitter verplicht om de kolonisten het nodige gereedschap, zaden en levensmiddelen 

te verschaffen gedurende een termijn van minstens negen maanden. De prijs van deze 

benodigdheden werd inbegrepen in de prijs, die diende te worden afbetaald op een termijn 

van minstens tien jaar vanaf het tweede jaar na de vestiging. Tot op het moment dat de 

afbetaling voltooid was, bleef de kolonist voorlopig eigenaar van de grond. Indien de 

afbetaling tijdens twee opeenvolgende jaren laattijdig gebeurde, had de eigenaar van de grond 

het recht om mits een schadevergoeding de kolonist te verwijderen van de grond. Indien de 

kolonist de grond echter uit eigen beweging verliet, had hij geen recht op schadevergoeding. 

Ten slotte kon de kolonist zijn grond overdragen aan een andere persoon eenmaal hij 

definitieve eigenaar was van de grond. 

                                                 
32 Decreet nr. 163 van 16 januari 1890 
33 Decreet nr. 1.187 van 20 december 1890 
34 Constitutie van de Republiek van de Verenigde Staten van Brazilië hoofdstuk II, artikel 64 van 24 februari 
1891 
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De eigenaars of ondernemingen die gronden bezaten, genoten bepaalde voordelen van de 

overheid. Eerst en vooral werden de grondbezittingen evenwel opgedeeld in drie categorieën. 

In de eerste plaats waren er de reeds gecultiveerde gronden die over voldoende ruimte 

beschikten voor de vestiging van minstens dertig families. De eigenaars van dergelijke 

gronden hadden recht op een premie van 200 reais per gevestigde familie en 250 reais per 

huis. De tweede categorie bestond uit reeds gecultiveerde gronden die over voldoende ruimte 

beschikten voor de vestiging van minstens tweehonderd families en bovendien in het bezit 

waren van berijdbare wegen, communicatiemogelijkheden met consumptiecentra, 

treinstations of havens en fabrieken en machines. Zij hadden recht op dezelfde premie als de 

eerste categorie en 1.500 reais per kilometer baan die nodig was om de kolonie te verbinden 

met een treinstation of een consumptiecentrum. De laatste categorie ten slotte bestond uit 

grote grondbezittingen met centrale installaties en fabrieken die beschikten over voldoende 

ruimte voor de vestiging van minstens 500 families. Zij hadden recht op alle bovengenoemde 

premies en een subsidie van 800 reais voor de aanleg van wegen binnen de nederzetting. De 

laatste twee categorieën maakten bovendien kans op een extra premie van 5.000 reais per 

honderd families die zich in de kolonie vestigden.  

De premies werden uitbetaald negentig dagen na de vestiging van de laatste familie. De 

voorwaarde was evenwel dat ze zich in groepen van minstens tien families tegelijk vestigden. 

De subsidie voor de wegen werd op dezelfde manier verschaft, met uitzondering van de 

subsidie voor de hoofdwegen, die pas uitbetaald werd na een algemene inspectie. Indien één 

of meerdere families de kolonie verlieten, diende de eigenaar van de gronden dit te melden 

aan de fiscale instanties van de overheid. Om kans te maken op deze premies, dienden de 

eigenaars van de gronden zich aan te melden bij de Inspetoria Geral das Terras e 

Colonização 35. De aanvraag werd vervolgens doorgezonden naar het Ministerie opdat men 

daar zou onderzoeken tot welke categorie de kolonie zou behoren. Uiteindelijk duurde het 

hooguit een jaar vooraleer de premies konden worden toegewezen.  

Vervolgens werd de reorganisatie van de Inspetoria Geral das Terras e Colonização 

doorgevoerd 36. Als onderdeel van de minister en het Secretário de Estado dos Negócios da 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas 37, stond deze instantie in voor de fiscalisatie en voor 

het bestuur van de diensten die bevoegd waren voor de verdeling, beschrijving en registratie 
                                                 
35 Algemene Inspectiedienst van Gronden en Kolonies 
36 Decreet nr. 603 van 26 juli 1890 
37 Statelijke Secretariaat van Ondernemingen, Landbouw, Handel en Openbare Werken. 
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van de zowel publieke, als private gronden. In die gedaante was ze tevens bevoegd voor de 

vestiging van de immigranten in de kolonies. De Inspetoria was samengesteld uit 

verschillende organen, gaande van kolonisatieagentschappen en technische commissies tot de 

Hospedarias de Imigrantes 38. De benoeming van de werknemers van de hospedarias 

gebeurde evenwel door het Agência Central de Imigração 39. Dit Agentschap werd opgedoekt 

door het decreet nr. 2.426 van 2 januari 1897, zodat haar bevoegdheden werden overgedragen 

naar het Diretoria Geral da Indústria 40. Het centrale bureau van de Inspetoria, onder leiding 

van de algemene inspecteur, was onderverdeeld in vier secties die bevoegd waren voor de 

opdeling, beschrijving en de technische controle van de gronden, evenals het verwerken van 

de gegevens in statistieken en rapporten. Het personeel bestond uit dertien ambten met aan het 

hoofd de algemene inspecteur. De voornaamste taken van de inspecteur waren de werken 

leiden en controleren en de werknemers verdelen volgens sectie. Voorts waren er onder meer 

twee adjuncten, technici, sectiehoofden, tolken en bewakingsagenten.  

In de deelstaten die het voorwerp waren van immigratie of die geconfisqueerde gronden 

hadden op hun grondgebied, konden delegaties van de Inspetoria worden opgericht. Deze 

delegaties waren belast met de administratieve en financiële leiding van de dienst op lokaal 

niveau. Daarnaast konden agentschappen van immigratie en kolonisatie worden opgericht op 

plaatsen met een toenemende immigratie. Deze agentschappen stonden in voor de ontvangst 

en verspreiding van de immigranten. Ten slotte waren er commissies die bevoegd waren voor 

de verdeling van de geconfisqueerde gronden. De delegaties, agentschappen en commissies 

werden opgedeeld in twee klassen. De eerste klasse bevatte de delegaties die jaarlijks 

minstens 4.000 immigranten ontvingen, de agentschappen die jaarlijks minstens 2.000 

immigranten ontvingen en de commissies die bevoegd waren voor de verdeling van de 

gronden, de vestiging van de immigranten en de oprichting van kolonies. De tweede klasse 

bestond uit de delegaties, agentschappen en commissies die niet voldeden aan de 

bovenvermelde voorwaarden. Uiteindelijk schortte het Congres de activiteiten van de 

Inspetoria in 1897 af. Dit bracht met zich mee dat de deelstaten voortaan grotendeels zelf 

instonden voor de migratie in hun grondgebied.  

                                                 
38 Opvangtehuizen voor immigranten 
39 Centraal Agentschap van Immigratie 
40 Algemeen Bestuur van Industrie 
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In 1894 werd een standaardcontract voor de verwerving van grondloten door immigranten 

doorgevoerd 41. De eenmaking van dit proces moest de verwerving van gronden 

vergemakkelijken. Het contract viel uiteen in vier delen: voorlopige benoeming of toewijzing 

van het grondlot; beschrijving van het grondlot; familiale situatie; definitieve benoeming van 

het bezit van een grondlot. Het contract bevatte verschillende bepalingen met betrekking tot 

de afbetaling van de grond. De prijs van de grond per hectare was afhankelijk van de ligging 

en de bodemgesteldheid van de grond. Eens de prijs was vastgesteld, kon men overgaan tot de 

betaling, die, zoals boven reeds vermeld, gebeurde over een termijn minstens tien jaar met 

jaarlijkse intresten. Enkel de kolonist en zijn familie beschikten over de rechten die het 

contract voorschreef. Opdat men juist zou weten wie er allemaal tot de familie van de kolonist 

behoord, werd steeds een beschrijving van de familiale situatie bijgevoegd bij het contract. Na 

de volledige afbetaling van de grond, beschikte de kolonist over alle rechten met betrekking 

tot deze grond. 

Essentieel voor de immigratie in Brazilië in het begin van de twintigste eeuw was de stichting 

van de Serviço de Povoamento in 1911 42, waarvan de reglementaire basis reeds was 

beschreven in het decreet nr. 6.455 van 19 april 1907. De bevoegdheden van deze dienst 

hadden hoofdzakelijk betrekking op de stichting, de inrichting en het onderhoud van de 

kolonies. Met betrekking tot de stichting van kolonies maakte men het onderscheid tussen drie 

soorten kolonies: kolonies gesticht door de federale overheid, met of zonder de hulp van de 

deelstaten; kolonies gesticht door de deelstaten, met of zonder de hulp van de federale 

overheid; kolonies gesticht door ondermeningen van de spoorwegen of scheepvaart, 

associaties of door particuliere personen, met of zonder de hulp van de federale overheid en 

de deelstaten.  

De kolonies die gesticht werden door de federale overheid, doorliepen eenzelfde proces. Eerst 

zocht de overheid naar een geschikte plaats werd men een kolonie zou kunnen stichten. 

Hierbij ging de voorkeur uit naar gronden die geschikt waren voor de policultuur en gelegen 

waren in de nabijheid van transportwegen en waterwegen voor de irrigatie. Daarnaast moest 

het terrein voldoende groot zijn om ruimte te kunnen bieden aan eventuele uitbreiding van de 

kolonie. Indien de uitgekozen grond toebehoorde aan de deelstaat of aan een particuliere 

persoon of groep, dan kwam het er op aan om tot een eensgezind akkoord te kopen voor de 

                                                 
41 Decreet nr. 1.861 van 30 oktober 1894 + annex 
42 Decreet nr. 9.081 van 3 november 1911 
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overdracht van de gronden. Eenmaal er een akkoord was bereikt, ging men over tot het 

opmeten en afbakenen van de gronden om uiteindelijk te worden verkocht aan immigranten. 

Indien mogelijk bepaalde men bij aanvang reeds de plaats waar de hoofdzetel van de kolonie 

zou worden gevestigd. Rond deze centrale plaats trok men vervolgens enkele onmisbare 

gebouwen op, zoals de huizen van de bestuurders van de kolonie en hangaars voor de recent 

aangekomen immigranten. Daarnaast moest elke kolonie beschikken over minstens één 

school, een open veld voor de organisatie van culturele activiteiten, depots voor het 

landbouwgereedschap en installaties voor de verwerking van de agrarische productie. De 

landbouwersfamilies hadden recht op: gratis voedsel gedurende 3 tot 6 dagen; loonarbeid van 

15 dagen per maand gedurende een termijn van 6 tot 8 maanden of financiële ondersteuning 

indien er geen werk voorhanden was; gratis medicatie gedurende het eerste jaar in de kolonie. 

Bovendien kon de federale overheid zaden en planten verschaffen aan de landbouwers, al was 

dit geen regel. Ten slotte konden de immigranten, die nog geen definitieve eigenaar waren 

van de grond, uit de kolonie verwijderd worden indien ze zonder reden hun grond niet 

bewerkten gedurende drie maanden. 

Daarnaast waren er de kolonies die gesticht waren door de deelstaten met de steun van de 

federale overheid. In dat geval organiseerden de deelstaten de kolonisatie op eigen initiatief 

en op eigen kosten. De deelstaten zochten dan een gunstige plaats uit en ontwierpen een 

algemeen plan van de kolonie dat moest worden goedgekeurd door de federale overheid. Na 

de goedkeuring van de federale overheid vingen de werken in de kolonie aan. De deelstaten 

stonden zelf in voor de geleverde diensten in de kolonie en waren vrij om de immigranten zelf 

te kiezen. De steun van de federale overheid bestond uit de subsidie van 25% van de kosten 

van de werkzaamheden, al mocht de subsidies niet hoger zijn dan 800 reais per buitenlandse 

familie. Bovendien verleende de federale overheid financiële steun tot 250 reais per huis, tot 

250 reais per immigrant die zich vestigde op een lot en tot 300 reais wanneer de immigrant 

reeds 6 maanden op het lot gevestigd was. De deelstaten ontvingen 75% van de verkoop van 

een lot, terwijl de resterende 25% naar de federale overheid ging. Ten slotte subsidieerde de 

federale overheid eveneens de aanleg van spoorlijnen die de kolonies verbonden met 

treinstations, waterwegen en consumptiecentra. 

Vervolgens bestonden er ook kolonies die gesticht waren door transportmaatschappijen. Deze 

kolonies, bevolkt door landbouwers en veetelers, waren gelegen op verlaten gronden langs 

wegen of rivieren die dienst deden als transportwegen en vormden zo volwaardige kolonies of 
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zogenaamde linhas coloniais 43.  De ligging van de kolonie, moest evenals het plan voor de 

indeling van de loten, de aanleg van de wegen en de bouw van de huizen, goedgekeurd 

worden door de federale overheid. De verwerving van de gronden gebeurde op basis van een 

akkoord met de lokale overheid of met een particulier. In overeenkomst met de federale 

overheid kon de maatschappij vervolgens in het buitenland propaganda voeren voor de 

verkoop van de loten aan landbouwers of industriearbeiders. De federale overheid kon 

bovendien ook de immigratie bevorderen in een linha colonial door het transport van de 

haven naar de kolonie te verzorgen. De maatschappij op haar beurt was verantwoordelijk voor 

de aankoop van het gereedschap en de zaden van de immigranten, evenals voor de helft van 

de kosten van de bewaring en het transport van de koloniale producten. Uiteindelijk verleende 

de federale overheid eveneens subsidies aan de transportmaatschappijen, namelijk: 250 reais 

per gebouwd huis; 200 reais wanneer de immigrantenfamilie reeds 6 maanden in de kolonie 

gevestigd was; 300 reais wanneer de immigrantenfamilie reeds 1 jaar in de kolonie gevestigd 

was en minstens één oogst had voortgebracht; 5.000 reais indien er binnen de 2 jaar na de 

vestiging van de eerste familie reeds 50 loten bewoond waren. Bovendien schonk de federale 

overheid 40 reais per kolonist ouder dan 12 jaar en jonger dan 60 jaar die zich vestigde in de 

kolonie. 

Ten slotte konden ook maatschappijen, associaties en particuliere personen, die beschikten 

over gronden geschikt voor de kolonisatie, kolonies stichten. Indien ze deze gronden 

opdeelden in loten en ze verkochten aan immigranten, maakten ze kans op steun van de 

federale overheid. Een eerste vereiste was dat de gronden volle eigendom waren van de 

eigenaar. Daarnaast diende er voldoende ruimte te zijn voor de vestiging van minstens 50 

families en voor de landbouwarbeid van deze families. Bovendien betaalde de federale 

overheid in twee gevallen de overtocht van de kolonisten naar de kolonie terug. De eerste 

mogelijkheid was dat de kolonisten over voldoende geld beschikten voor de onmiddellijke 

aankoop van het lot. Ten tweede was er sprake van terugbetaling indien de kolonisten reeds 

een contract hadden gesloten met de eigenaar van de grond dat de grootte en prijs van de 

grond bepaalde, evenals de door de verkoper geleverde hulpmiddelen. In dat geval konden de 

kolonisten rekenen op de financiële en materiële steun van de eigenaar tot op het moment dat 

ze in staat waren om zichzelf te voorzien in hun onderhoud. Ten slotte kon de federale 

overheid premies uitreiken per familie die zich in de kolonie vestigde, op voorwaarde dat er 

                                                 
43 Dit is lintbebouwing van kolonies 
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sprake was van regelmatige kolonisatie en dat de kolonisten de intentie hadden om er zich 

permanent te vestigen.  

Wanneer alle kolonisten definitieve eigenaar waren geworden van hun lot, was de kolonie 

eindelijk geëmancipeerd. Dit wil zeggen dat de grond niet langer eigendom was van de vorige 

eigenaar, maar van de immigranten. Tegelijk werden alle materialen en vee overgedragen aan 

de kolonisten, terwijl de verantwoordelijkheid over de wegeninfrastructuur in handen van de 

deelstaat of gemeente kwam. 

Het bestuur van de Serviço do Povoamento beschikte over een zetel in de hoofdstad, 

inspectiebureaus in de deelstaten, kolonies, hospedarias en andere functionarissen die 

bevoegd waren voor de immigratie en kolonisatie. De belangrijkste taken van de Serviço 

waren de zorg voor de ontvangst en doorstroming van de immigranten, de stichting en 

controle van de kolonies en de verwerking van deze acties in bruikbare gegevens. Het 

hoofdbureau of Diretoria bestond uit drie secties: het uitvoerend comité; kolonisaties en 

technische werkzaamheden; immigratie en boekhouding.  De inspectiebureaus bevonden zich 

in Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina en Rio 

Grande do Sul, evenals op alle andere plaatsen waar kolonies gevestigd waren. Hun 

voornaamste bevoegdheden lagen in het onderzoek naar de ligging van de toekomstige 

kolonies en de controle van de gezondheidstoestand en infrastructuur van de reeds gestichte 

kolonies.  

Ten slotte werden in 1913 de geconfisqueerde gronden in het Território Federal van Acre, 

door het Verdrag van Petropolis van 1903 door Bolivia aan Brazilië overgedragen, te koop 

aangeboden 44. De reglementering maakte onderscheid tussen geconfisqueerde en andere 

gronden. Bepaalde gronden werden immers niet tot de geconfisqueerde gronden gerekend, 

namelijk de gronden die reeds in bezit waren particulieren, publieke gronden en de gronden 

van de indianen. Daarnaast konden vroegere eigenaars van een stuk grond hun bezit terug 

opeisen. Indien ze echter betrapt werden op vervalsing van documenten konden ze daarvoor 

beboet worden. De publieke gronden werden gereserveerd voor verschillende doeleinden, 

zoals militaire installaties, spoorlijnen, ziekenhuizen, natuurbehoud en mijnexploitatie. De 

overige gronden werden allemaal ter beschikking gesteld van de kolonisten. De 

                                                 
44 Decreet nr. 10.105 van 5 maart 1913 
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reglementering werd vervolgens aangepast door middel van het decreet nr. 10.320 van 7 juli 

1913 om uiteindelijk in 1915 te worden afgeschaft 45. 

2.2.2.3 Kredieten 

De federale overheid besteedde een aanzienlijk deel van de financiën aan de immigratie en 

kolonisatie. Zo was het de gewoonte dat men particuliere ondernemingen of personen die 

geïnvesteerd hadden in de kolonisatie een vergoeding te geven. Daarnaast stelde het 

Ministério dos Negócios da Indústria, Viação e Obras Públicas ook kredieten op bestemd 

voor de financiering van de verschillende fasen van de immigratie en kolonisatie. Deze 

maatregelen werden steeds bekrachtigd door een decreet. Nu zullen we overlopen welke 

bedragen uitgegeven werden en aan wie. 

In de eerste plaats werden in 1889 maatregelen getroffen met betrekking tot de afbetaling van 

de schulden door de immigranten 46. Volgens deze ministeriële beslissing dienden de 

immigranten 10% van de prijs van het lot te betalen als intrest, ter compensatie van de 

uitgaven van de federale overheid op vlak van voeding, wegeninfrastructuur, medicatie en 

dergelijke meer. In 1892 ontving pater Antonio Martucci 1.000.000 reais voor de propaganda 

die hij gevoerd had ten behoeve van de migratie naar Brazilië 47. In 1893 werd vervolgens 

overeenkomstig met het decreet nr. 144 van 5 juli 1893 een krediet ter waarde van 

1.828.832.635 reais geopend voor de betaling van transport van de immigranten naar de 

kolonies 48. Later dat jaar verordende het Ministerie een vergoeding ter waarde van 

114.997.848 reais aan Maria Carolina Rheigantz voor de stichting van de Colônia São 

Lourenço in Rio Grande do Sul 49, evenals een krediet ter waarde van 898.486.840 reais voor 

de bijkomstige uitgaven van de kolonisatiedienst van de deelstaat Rio Grande do Sul 50. De 

besteding van dit bedrag werd vervolgens goedgekeurd door middel van het decreet nr. 290 

van 8 augustus 1895. 

De migratiewetgeving van het jaar 1895 had uitsluitend betrekking tot het opmaken van 

budgetten. Na de goedkeuring van het budget voor de migratiedienst van de deelstaat Rio 

                                                 
45 Decreet nr. 11.485 van 10 februari 1915 
46 Beslissing nr. 10 van de Minister van Landbouw van 29 november 1889  
47 Decreet nr. 72 van 5 augustus 1892 
48 Decreet nr. 1.470 van 13 juli 1893 
49 Decreet nr. 1.513 van 10 augustus 1893 
50 Decreet nr. 1.645 C van 30 december 1893 
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Grande do Sul, volgde de opening van een krediet ter waarde van 2.096.135.872 reais voor de 

bijkomstige uitgaven ten behoeve van de kolonisatie 51. Ten slotte werd op het einde van het 

jaar een krediet geopend ter ondersteuning van de immigratie en kolonisatie in 1896 52. Het 

krediet ter waarde van 345.536.210.236 reais werd verdeeld onder de bevoegde ministeries. 

Bijzondere aandacht werd hierbij besteed aan de deelstaten Mato Grosso en Bahia.  

In juni 1900 opende het Ministerie een krediet ter waarde van 650.000 reais voor de betaling 

van een vergoeding aan de Banco União de São Paulo en aan de ingenieur Francisco de 

Almeida Torres omwille van de annulatie van het contract voor de stichting van kolonies 53. 

Vervolgens werd een krediet geopend ter waarde van 1.020.000 reais voor de voltooiing van 

de financiële overeenkomsten met de scheepvaartmaatschappijen die Europese immigranten 

naar Brazilië transporteerden 54. Op 31 december 1904 werd het budget dat zou worden 

besteed aan de immigratie in 1905. Het budget bedroeg 47.244.481.720 reais in goudstukken 

en 276.209.237.085 reais in papiergeld 55. Eind december 1905 opende het Ministerie ten 

slotte een krediet ter waarde van 40.000 reais dat diende te worden toegevoegd aan het budget 

opgesteld op 31 december 1904. Het budget voor het jaar 1906 bedroeg 48.311.512.347 reais 

in goudstukken en 286.348.218.321 reais in papiergeld 56. Dat voor het jaar 1907 ten slotte 

bedroeg 52.224.247.733 reais in goudstukken en 315.478.637.795 reais in papiergeld 57. Het 

valt op dat de jaarlijkse budgetten die werden vrijgemaakt voor de immigratie steeds 

toenamen om uiteindelijk in 1907 een hoogtepunt te bereiken. 

2.3 Inlichtingenbureaus 

Zowel de Belgische, als de Braziliaanse overheid hechtten veel belang aan het verstrekken 

van informatie aan de migranten, alhoewel er duidelijke verschillen waren tussen de houding 

van beide overheden.  De Belgen handelden uit een soort paternalisme tegenover de 

landgenoten, terwijl langs Braziliaanse kant eerder sprake was van propaganda, zij het positief 

of negatief. De noodzaak voor het binnenhalen van (Europese) immigranten in Brazilië was 

immers erg groot.  

                                                 
51 Decreet nr. 2.151 van 31 oktober 1895 
52 Wet nr. 360 van 30 oktober 1895 
53 Decreet nr. 3.673 van 4 juni 1900 
54 Decreet nr. 705 van 15 oktober 1900 
55 Decreet nr. 1.316 van 31 december 1904 
56 Decreet nr. 1.453 van 30 december 1905 
57 Decreet nr. 1.617 van 30 december 1906 
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2.3.1.1 Belgische inlichtingenbureaus 

De Belgische instellingen vervulden een essentiële rol in het migratieproces van de 

landgenoten. Zij stonden namelijk in voor de bemiddeling van de migratie van België naar 

Brazilië, zowel door het verschaffen van adviezen aan de toekomstige emigranten, als het 

bepleiten van kwesties waarin landgenoten betrokken waren. In 1855 beval de Belgische 

minister van Buitenlandse Zaken Vilain per omzendbrief de consuls in de landen die het 

voorwerp van Belgische immigratie een speciaal hoofdstuk in hun jaarlijkse rapporten te 

besteden aan de emigratie. Hij deelde de immigranten op in drie categorieën, namelijk de 

landbouwers, de ambachtsmannen en de arbeiders, en droeg de consuls op om na te gaan 

welke van deze drie klassen het beste overleefde in het nieuwe thuisland. Bovendien moesten 

ze inlichtingen verschaffen met betrekking tot het aantal Belgische immigranten in het 

vreemde land, het nederzettingspatroon, de levensomstandigheden, de organisatie van de 

immigratie en de acties van de immigratiediensten. Ten slotte benadrukte hij dat de Belgische 

emigranten op de hoogte moesten gebracht worden van de bevoegde personen in het vreemde 

land opdat ze zouden ontsnappen aan onfortuinlijke situaties. Daarom benadrukte men de 

Belgen, “welke zoo haastig ongemak voelen in afgelegen landen, van zich zooveel mogelijk 

volgens de nationaliteit te verzamelen” 58. Deze inlichtingen zouden vervolgens gepubliceerd 

worden in de Recueil Consulaire of mondeling of schriftelijk worden meegedeeld aan de 

personen die om inlichtingen vroegen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken 59. 

Vervolgens werden vanaf eind 1884 op basis van rapporten van de consuls tabellen opgesteld 

die de economische situatie in de verschillende migratielanden weergaven. Deze werden in 

1894 aangepast en herzien. In 1888 werd uiteindelijk een inlichtingendienst voor emigratie 

opgericht onder leiding van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die, onder de naam 

Algemeen Departement van Handel en Consulaten, werd ondergebracht in het 

Handelsmuseum van de Staat in Brussel. Behalve de vermelde tabellen verschafte de dienst 

ook brochures aan de emigranten die uittreksels uit de Recueil Consulaire en rapporten van de 

consuls bevatte, evenals de migratiewetgeving en reglementen met betrekking tot het 

migrantentransport. Ten slotte bood men de geïnteresseerden ook lijsten met de door de 

overheid geautoriseerde migratieagenten aan. Doorgaans waren er permanente 

tentoonstellingen te bezichtigen in de gebouwen van het inlichtingenbureau die de 

                                                 
58 A.B.Z. nr. 2971 I: Landverhuizing in Sint-Paulus provincie 
59 Maesen, L., op.cit. 
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toekomstige emigranten door middel van natuurlijke rijkdommen, werktuigen, kleren en 

gebruiksvoorwerpen probeerde vertrouwd te maken met het land van bestemming. 

In de verschillende provinciehoofdsteden werden er eveneens inlichtingenbureaus opgericht, 

Deze werden doorgaans ondergebracht in de gebouwen van het provinciebestuur, behalve in 

Antwerpen, waar het provinciale inlichtingenbureau zich bevond in het Museum van Handel 

en etno-organisatie. De provinciegouverneur stond aan het hoofd van het bureau en stond 

voortdurend in contant met het centrale bureau in Brussel. 

Volgens een tabel die Maesen opgesteld heeft aan de hand van de jaarlijkse rapporten van de 

provinciegouverneurs en van de rapporten van de directeur van het Handelsmuseum van de 

staat blijkt echter dat de inlichtingenbureaus slechts weinig bezoekers over de vloer kregen. 

Alhoewel deze rapporten doorgaans erg vaag en sporadisch waren, geven ze ons wel een idee 

van de geringe omvang de het aantal raadplegingen 60. Daarnaast waren er ook schriftelijke 

verzoeken naar inlichtingen in verband met emigratie. Uit deze gegevens blijkt dat het 

grootste deel van de aanvragen betrekking had op Latijns-Amerika en in het bijzondere op 

Brazilië en Argentinië 61. Deze twee landen waren in de periode 1888-1889 namelijk de 

populairste bestemmingslanden van de Belgische emigranten. 

In zijn jaarrapport van 1896 merkte de regeringscommissaris Venesoen op dat de emigranten 

vaak onwetend waren over praktische zaken en dat het daarom noodzakelijk was dat de 

overheid hen zou inlichten over de verschillende fasen in de emigratie, vanaf het vertrek in 

Antwerpen tot de aankomst en vestiging in het nieuwe thuisland. Een jaar eerder had hij reeds 

zijn kritiek geuit op de brochures van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, als zouden die 

incorrecte informatie bevatten. Bovendien zouden ze erg vaag en onvolledig zijn. Ten slotte 

beklaagde hij ook de geringe populariteit van de inlichtingenbureaus, die volgens hem een 

gevolg waren van de even geringe publiciteit die gevoerd werd door de overheid 62. 

In het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is een deel van de schriftelijke 

aanvragen van toekomstige emigranten met betrekking tot de besproken periode bewaard 

gebleven. Opvallend is dat de hele correspondentie dateert uit de twintigste eeuw. Doorgaans 

                                                 
60 Maesen, L., op.cit. 
61 A.B.Z. 2973, in: Maesen, L., op.cit. 
62 A.B.Z. 2953 II Rapport in verband met de emigratiestroom via de haven van Antwerpen in het jaar 1886, 
Regeringscommissaris E. Venesoen, in: Maesen, L., op.cit. 
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zijn de toekomstige emigranten vooral geïnteresseerd in de mogelijkheden die ze hebben om 

te slagen in de arbeidssector waar ze in België zijn in tewerkgesteld. Daarnaast informeerden 

ze ook naar het klimaat en de gezondheidstoestand in Brazilië. De beroepsactiviteiten waren 

erg verschillend, gaande van een werkloze leider van openbare werken en een ex-milicien tot 

een landbouwingenieur. Vreemd genoeg komen er geen landbouwers voor in de aanvragen, al 

kan dat te maken hebben met het feit dat deze mensen doorgaans weinig of geen scholing 

hadden en dus niet in staat waren zich schriftelijk te richten naar het Ministerie. Bovendien 

betrof de Belgische migratie naar Brazilië in deze periode eerder geschoolde personen dan 

landbouwers. Wat betreft hun herkomst steekt Brussel er met kop en schouders bovenuit, 

gevolgd door Charleroi, Luik en Verviers.  

Deze brieven werden doorgaans volgens eenzelfde schema beantwoord door de 

afgevaardigden van het Ministerie. In de eerste plaats verwees men naar een algemene nota in 

verband met het klimaat en de gezondheidstoestand in Brazilië. Hierin stelde men vooreerst 

dat het klimaat in een uitgestrekt land als Brazilië erg verschillend was naargelang de streek. 

De streek van de Amazone in het noorden van het land werd gekenmerkt door een intense 

hitte en voortdurende regen. Meer naar het zuiden en op de plateaus in het binnenland was er 

een zachter klimaat zonder al te veel regen. De oerwouden van de Amazone maken op de 

plateaus plaats voor een savanne, de zogenaamde campos. Essentieel was de opmerking dat 

de landbouwterreinen doorgaans gewonnen zijn door ontbossing, wat een belangrijk zal zijn 

voor de kolonisatie. Kortom raadde men de landgenoten ten strengste af om naar het noorden 

of zelfs de streek rond São Paulo en Rio de Janeiro in het zuiden te vermijden omdat de 

klimatologische condities er uiterste verschillend waren in vergelijking met België.  

Met betrekking tot de gezondheidstoestand legde men sterk de nadruk op de epidemische en 

tropische ziektes die het land geteisterd hadden rond de eeuwwisseling, zoals geelzucht, 

beriberi, pokken, malaria en de builenpest. Dankzij de grote inspanningen van de overheid 

was de gezondheidstoestand in Rio de Janeiro en de grote steden van São Paulo en Rio 

Grande do Sul, de voornaamste immigratiegebieden, voldoende betrouwbaar. Niettemin 

maken verschillende ziektes nog steeds slachtoffers, zoals tuberculose, geelzucht, griep en 

tyfus. Daarom raadde men de personen steeds aan de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen 

voor het vertrek 63.  

                                                 
63 A.B.Z. nr. 2971 IX: Nota in verband met klimaat en gezondheidstoestand in Brazilië 
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Het voornaamste doel van inlichtingenbureaus was het voorbereiden van de uitwijkelingen op 

hun toekomst in het bestemmingsland. In dat opzicht waarschuwde men de landgenoten 

steeds voor de misleidende inlichtingen afkomstig van Braziliaanse instellingen. Daarom 

diende men zich goed in te lichten op vlak van transport naar en tewerkstelling in Brazilië 

opdat hun avontuur niet op een teleurstelling zou uitdraaien. Er waren immers maar al te veel 

gevallen bekend van gedesillusioneerde Belgische migranten die, tegen hun verwachtingen in, 

niets dan ellende aantroffen in Brazilië. Vaak waren deze personen het slachtoffer van 

migratieagenten die hen allerlei zaken beloofden inzake het transport naar en een woonst en 

tewerkstelling in Brazilië. De meest gehoorde klacht stond dan ook op rekening van 

migratieagenten die personen die duidelijk geen banden hadden met de landbouw naar 

landbouwkolonies zonden. Een groot deel van de Belgische uitwijkelingen dat naar Brazilië 

trok, werd uiteindelijk het slachtoffer van dergelijke loze beloften. Daarom waarschuwde het 

inlichtingenbureau de emigranten dat “zij (de migratieagenten) fabrieksgasten, 

ambachtslieden, mijnwerkers onwetend der eerste begrippen van landbouw en alleenlijk 

vertrekken aangelokt door het gedacht van huis en land te bezitten” 64. Daarnaast werden ook 

de, volgens het Ministerie misleidende brochures en adviezen die uitgingen van de 

Braziliaanse migratiebureaus in Europa met enig wantrouwen bekeken omdat ze de 

emigranten zaken voorhielden die niet zouden overeenstemmen met de werkelijkheid. Het is 

duidelijk dat de Belgische overheid ook voor de landgenoten die een ander land verkozen 

boven het eigen vaderland het beste wou.  

2.3.1.2 Braziliaanse inlichtingenbureaus 

De Braziliaanse overheid organiseerde eveneens instellingen ter bevordering van de 

immigratie. Zo werd op 30 januari 1892 een Algemeen Agentschap voor de Europese 

Immigratie opgericht, waarvan de hoofdzetel in Brussel gevestigd was. Het agentschap, 

samengesteld uit een superintendant, de heer Aleindo Guanabara, een secretaris, een griffier 

en een baljuw, was in de eerste plaats opgericht met het oog op het afsluiten van contracten 

met betrekking van de introductie van migranten in Brazilië. Bovendien was ze bevoegd voor 

arbeid, propaganda en de verdediging van de reputatie van de Braziliaanse overheid in 

Europa. Het agentschap was opgedeeld in een dienst van fiscaliteit en boekhouding aan de 

ene kant, en een dienst van propaganda en inlichtingen aan de andere kant. De inlichtingen, 

samengesteld op basis van de nota’s die men van het Braziliaanse Ministerie van Industrie 

                                                 
64 A.B.Z. nr. 2971 I: Landverhuizing in Sint-Paulus 
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ontving, werden gebundeld in een bulletin en hadden beschreven het klimaat in de 

verschillende deelstaten, hun gezondheidssituatie, hydrografisch en orografisch systeem, de 

fauna en flora,… . Ten slotte werden de Braziliaanse consuls en ambassadeurs in de 

verschillende Europese landen aangesteld als afgevaardigden van het agentschap die de 

opdracht hadden de Europese migratie naar Brazilië in elk land in goede banen te leiden 65. 

Later, in het jaar 1907 richtte het Braziliaanse Congres vervolgens een Serviço de 

Propaganda e Expansão Econômica do Brasil no Estrangeiro 66. Deze werd bestuurd door 

directeur generaal, bijgestaan door een raadgever en afgevaardigden. Het doel van de dienst 

was inzicht te krijgen in de Europese visie op de economische expansie van Brazilië. De 

immigratie was een belangrijk onderdeel van de beoogde economische expansie. De 

werkwijze bestond uit verschillende punten. In de eerste plaats stond de dienst in voor de 

verspreiding van officiële gegevens en informatie in verband met de natuurlijke voordelen die 

de Braziliaanse deelstaten bieden op vlak van arbeid en kapitaal. Het was van belang 

complexe materies, zoals de situatie van de arbeidsmarkt en van de Braziliaanse economie, op 

een eenvoudige manier over te brengen op een zo groot mogelijk publiek. Dit gebeurde onder 

meer door middel van de massale verspreiding van teksten, foto’s, etsen, tekeningen en 

plannen. Daarnaast ging men in Europa op zoek naar literatuur met betrekking tot Brazilië die 

valse informatie bevatte. De verspreiding van valse informatie trachtte men vervolgens tegen 

te gaan door middel van de uitgave van verschillen memoires, gidsen en andere geschriften. 

Ten slotte werd sterk benadrukt dat men alle taken diende te vervullen in overeenkomst met 

de richtlijnen van het Congres en dat men zelf instond voor de inspectie van de leden van de 

dienst. 

Bovendien werden, waar nodig, speciale gezanten naar Europa gezonden met als doel het 

uitdragen van de propaganda met betrekking tot de Braziliaanse wetgeving en de bijzondere 

economische situatie van het land. De speciale gezanten stonden steeds onder toezicht van de 

directeur generaal om misbruik van hun functie te vermijden. Het misbruik van de functie was 

immers een veelvoorkomend probleem dat de Braziliaanse overheidsdiensten meermaals in 

een kwaad daglicht heeft geplaatst. In de Europese steden die van essentieel belang waren 

voor de migratie naar Brazilië konden bovendien permanente agenten geplaatst worden ter 

bevordering van de emigratie. Ten slotte konden ook de Braziliaanse diplomatische 
                                                 
65 A.B.Z. nr. 2971 III: Agence brésilienne à Bruxelles 
66 Dienst voor Propaganda en Economische Expansie van Brazilië in het Buitenland, decreet nr. 6.668 van 3 
oktober 1907 
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afgevaardigden in de verschillende landen ingeschakeld worden voor de communicatie tussen 

de dienst en de plaatselijke overheden.  

Eén van de afgevaardigden van de Serviço de Propaganda e Expansão Econômica was de 

heer Dinard de Aranjo, die in het voorjaar van 1908 een bezoek bracht aan België en 

Nederland om in Antwerpen een inlichtingenbureau ten behoeve van de migratie naar Brazilië 

op te richten 67. Tijdens een ontmoeting met benadrukte de emigratiecommissaris Venesoen 

de Aranjo dat het toegelaten was om een Braziliaanse inlichtingendienst op te richten in 

Antwerpen, maar dat deze zich in geen geval mocht bezighouden met het bedriegen van de 

Belgische emigranten door hen een gratis overtocht naar Brazilië te beloven. Dit was de 

reactie van Venesoen op het plan van de Aranjo om op kosten van de deelstaat Minas Gerais 

Nederlandse, Duitse en Russische migranten naar Brazilië te transporteren. Vanuit Antwerpen 

zouden de migranten onder leiding van vertegenwoordigers van de Antwerpse migratieagent 

Van Hersten naar Southampton getransporteerd worden, om van daaruit met een stoomboot 

van de Royal Mail Steam Packet Company door te reizen naar Minas Gerais. Het verlenen van 

een gratis overtocht aan personen die emigreerden vanuit een Belgische haven was echter 

verboden bij wet. Later dat jaar wendde de voorzitter van de Serviço de Propaganda e 

Expansão Econômica naar de emigratiecommissaris met de vraag om het verbod op te heffen 
68. Dit wilde hij oplossen door het onderscheid te maken tussen Belgische en buitenlandse 

emigranten. Venesoen hield echter voet bij stuk en benadrukte dat het verbod gehandhaafd 

zou blijven. 

2.4 Transport van de emigranten naar Brazilië 

Eenmaal de emigrant besloten had het land te verlaten, was de overtocht naar Brazilië de 

volgende stap in het uitwijkingsproces. De overtochten werden verzorgd door private 

scheepvaartmaatschappijen die vanuit verschillende Europese havens op regelmatige basis de 

overtocht organiseerden naar Amerika. De haven van Antwerpen vervulde een belangrijke rol 

in dit proces. Zowel Belgen als buitenlanders maakten gebruik van deze 

scheepvaartmaatschappijen om hun overtocht te maken in de Nieuwe Wereld. De schepen 

waren doorgaans opgedeeld in drie klassen, waarbij de eerste en tweede klasse voorbehouden 

                                                 
67 A.B.Z. nr. 2971 II: Bureau de renseignements à Anvers (1908) 
68 A.B.Z. nr. 2971 II: Mission de Victorino Ferreira Ramos, président de la Mission de Propagande et Expansion 
Economique du Brésil en Europe 
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waren voor reizigers en de derde klasse aan de emigranten. Aangezien het grote aanbod aan 

overtochten naar Amerika, week het grootste deel van de Belgische migranten uit via de 

haven van Antwerpen. Ter bescherming van de emigranten waren de maatschappijen en hun 

schepen onderhevig aan een strenge overheidscontrole. 

2.4.1 Scheepvaartmaatschappijen 

Er waren verschillende scheepvaartmaatschappijen die rechtstreeks of onrechtstreeks de 

verbinding tussen België en Amerika verzorgden. Het grootste deel van de schepen had de 

Verenigde Staten als bestemming. Slechts enkele rederijen vaarden naar Brazilië, namelijk de 

Norddeutscher Lloyd, de Belgisch-Zuidamerikaanse Stoomvaartmaatschappij en de Royal 

Mail Steam Packet Company. Verschillende buitenlandse havens, zoals Bremen en Hamburg, 

vormden een sterke, rechtstreekse concurrentie voor de Antwerpse haven. Vaak verkozen de 

emigranten bovendien de Duitse maatschappijen omdat die met hun Duitse schepen en 

bemanning meer vertrouwen inboezemden. Bovendien stonden de Duitse haven model wat 

betreft de bescherming en behandeling van de emigranten. Niettemin was de prijs van deze 

maatschappijen doorgaans hoger. De Britse havens zoals Southampton en Liverpool waren 

vervolgens populair omdat de reisduur van daaruit korter was. Ten slotte was er de Franse 

haven van Le Havre die zijn populariteit dankte aan zijn goede ligging en de regelmatige 

verbinding met Amerika. Bovendien was deze haven niet onderhevig aan officiële controles, 

zodat ze de voorkeur genoot van emigranten met weinig geld en migratieagenten die zich niet 

aan de wet wilden houden 69.  

De Braziliaanse regering verschafte door middel van de in 1890 opgerichte Serviço da 

Introdução e Localização de Imigrantes subsidies aan de scheepvaartmaatschappijen opdat 

die aan de immigranten overtochten zouden verlenen aan verminderd tarief of helemaal gratis 
70. Drie groepen immigranten kwamen hiervoor in aanmerking: landbouwersfamilies; 

alleenstaande landbouwers ouder dan 18 en jonger dan 50 jaar; industriearbeiders, 

ambachtslui en thuisarbeiders ouder dan 18 en jonger dan 50 jaar. Het aantal personen uit de 

eerste groep mocht evenwel niet hoger zijn dan 50% van het totale aantal passagiers, terwijl 

uit de tweede groep niet hoger dan 33%. Bovendien verschafte de Braziliaanse regering 

subsidies aan de scheepvaartmaatschappijen ter waarde van 120 reais per volwassen 
                                                 
69 Stevens, P. ‘Landverhuizers op zee: het leven aan boord der emigrantenschepen vanuit Antwerpen naar de 
Nieuwe Wereld (1839-1914)’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUG, Gent, 1983, 254 p. 
70 Decreet nr. 528 van 28 juni 1890 



Hoofdstuk 2 Belgische emigratie naar Brazilië 

78/159 

immigrant die ze transporteerden vanuit Europa, 60 reais per kind tussen 3 en 18 jaar en 30 

reais per kind jonger dan 3 jaar. De scheepvaartmaatschappijen die op één jaar tijd minstens 

10.000 immigranten hadden getransporteerd, hadden recht op een premie van 100.000 reais. 

De gratis overtochten zouden verboden worden door de Belgische regering vanaf 1892, 

alhoewel deze praktijk bleef voortbestaan. 

2.4.2 Migratieagenten 

Elke scheepvaartmaatschappij beschikte over een bepaald aantal migratieagenten, die 

bevoegd waren voor het contracteren van passagiers voor de overtocht naar Amerika. De 

agenten waren georganiseerd in zogenaamde huizen. De belangrijkste huizen van 

migratieagenten voor overtochten naar Brazilië in Antwerpen waren Berns, Schulz en Van 

Hersten. Aanvankelijk werkten ze onafhankelijk, maar vanaf het decennium 1860 werden ze 

tewerkgesteld als vertegenwoordigers van de scheepvaartmaatschappijen. Ze moesten ervoor 

zorgen dat de schepen steeds goed gevuld waren zodat de maatschappij zo groot mogelijke 

premies kon opstrijken van de Braziliaanse overheid. Om dit doel te bereiken gingen ze vaak 

weinig scrupuleus te werk en schrikten ze er niet voor terug om de, in veel gevallen arme 

emigranten op te lichten. De migratieagenten zwierven immers voortdurend rond in de buurt 

van het station en van de logementen op zoek naar emigranten. De logementen waren de 

verblijfplaatsen waar de migranten tegen betaling werden ondergebracht in afwachting van 

hun aftocht naar Brazilië. Elke migratieagent was verbonden aan een bepaald logement. Het 

merendeel van de logementen behoorde toe aan de scheepvaartmaatschappij Red Star Line, 

die de overtochten naar de Verenigde Staten verzorgde. In 1903 waren er 15 logementen 

gevestigd in Antwerpen die onderdak boden aan 1529 migranten 71. In 1908 was dit aantal 

gegroeid tot 26 logementen, waarvan er twee toebehoorden aan Berns en één aan Van Hertsen 
72. De totale capaciteit was daardoor gestegen tot 2634. Deze enorme toename was vooral te 

danken aan de bouw van een logement door de Red Star Line dat maar liefst 691 personen 

herbergde. 

Na de migranten te hebben ondergebracht in een logement, kochten agenten hen de nodige 

levensmiddelen en reisbenodigdheden en zorgden desgewenst voor wisselgeld. Alhoewel dit 

                                                 
71 Kennive, D., Vanderhaeghe, J. en Schilders, M. ‘Emigranten naar Amerika’, Vlaamse Vereniging voor 
Familiekunde Antwerpen, Antwerpen, 1992, 537 p.. Maesen zegt daarentegen dat er 18 logementen waren die 
plaats boden aan 1700 migranten. In: Maesen, L., op.cit 
72 Zelfs 36 volgens Maesen. In: Maesen, L., op.cit 
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op het eerste zicht erg altruïstische handelingen lijken, zorgden de agenten er steeds voor dat 

ze er een aanzienlijke winst aan overhielden. Daarnaast kwam het niet zelden voor dat bendes 

van niet-geautoriseerde migratieagenten zich naar het buitenland begaven om daar, als 

zogezegd vertegenwoordiger van een of ander agentschap, valse contracten af te sluiten met 

kandidaat-emigranten. Dit alles had tot gevolg dat de relaties tussen de migratieagenten en de 

Belgische overheid nooit optimaal waren.  

Het dient te worden opgemerkt dat de migratieagenten pas vanaf 1876 onderworpen werden 

aan overheidscontrole. Vanaf dat moment moest iedere migratieagent autorisatie krijgen van 

het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de functie te mogen uitoefenen. Deze autorisatie 

werd verschaft nadat het Ministerie een positief advies had ontvangen van de 

toezichtcommissie over de migratieagent in kwestie en nadat deze een waarborg van 20.000 

of 40.000 frank had betaald. In 1890 werd de waarborg vastgesteld op 20.000 frank, in 1905 

vervolgens op 40.000 frank. Deze waarborg werd terugbetaald aan de migratieagent 6 

maanden nadat hij zijn zaak had stopgezet. Bovendien was elke migratieagent vanaf 1905 

verplicht om een domicilie te hebben in België opdat ze konden vervolgd worden voor 

inbreuken op de wetgeving. De autorisatie moest jaarlijks vernieuwd worden op advies van de 

toezichtcommissie. Indien de migratieagent het vorige jaar zware inbreuken had gepleegd 

tegen de emigratiewetgeving kon zijn autorisatie tijdelijk of definitief worden ingetrokken. De 

belofte van een gratis overtocht werd vanaf 1890 beschouwd als een zware overtreding. 

Vanaf 1876 werden verschillende verplichtingen opgelegd aan de migratieagenten: 

1. Verplichting om de transportprijs terug te betalen aan de emigrant indien die 

afgekeurd was bij het medisch onderzoek. 

2. Verplichting om een schadevergoeding van 2 frank te betalen indien het schip 

vertraging opliep. Indien de vertraging meer dan tien dagen bedroeg, was de 

migratieagent verplicht bovenop de schadevergoeding ook de transportprijs terug te 

betalen in geval van annulatie van het contract. 

3. Verplichting om de gecontracteerde emigrant in zijn onderhoud te voorzien indien het 

schip de reis moest onderbreken. 

4. Verplichting om de emigrant kosteloos en zonder vertraging naar de plaats van 

bestemming te vervoeren indien het schip schipbreuk leed. 

5. Verplichting om, voor zover dit was opgenomen in het contract, de emigrant en zijn 

bagage rechtstreeks naar de plaats van bestemming te transporteren. 
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6. Verplichting om een verzekering af te sluiten die de schade moest dekken indien het 

contract niet of slechts gedeeltelijk werd uitgevoerd. 

7. Verplichting tot het correct invullen van het contract tussen de migratieagent en de 

emigrant. 

Verder mocht geen enkele clausule uit het contract tegenstrijdig zijn met de wet of met de 

reglementen van het emigrantentransport. De agentschappen beschikten behalve over 

migratieagenten ook over onderagenten. Deze laatste waren verantwoordelijk voor de 

emigranten vanaf de ontvangst in het station van Antwerpen tot de inscheping van de 

emigranten en hun bagage op het emigrantenschip. Daarnaast moesten ze ook het logement 

van de emigranten regelen. Een andere taak van de onderagenten was de verwerving van de 

emigranten in België en in het buitenland en de begeleiding op hun treinreis naar Antwerpen. 

Ze ontvingen een commissieloon per afgesloten contract. Het reglement van 1876 bepaalde 

dat de onderagenten gemachtigd moesten zijn voor de verwerving en begeleiding van de 

emigranten, wat voorheen niet het geval was. Vanaf 1890 waren de agentschappen ook 

verplicht om de benoeming van hun onderagenten te laten goedkeuren door de 

regeringscommissaris, wat op sterk verzet stuitte van verschillende agentschappen.  

Bij inbreuken op de Belgische wetgeving voor emigrantentransport trad de overheid streng op 

tegen de migratieagenten, zeker na de uitvaardiging van het reglement van 1905. Een goed 

voorbeeld daarvan zijn de zaken Pennart en Hagon, beiden migratieagent. Pennart had zijn 

diensten reeds bewezen bij de huizen van Van Hertsen en Berns, toen hij in 1908 als 

onderagent van het huis van Van Dijck vervolgd werd voor een inbreuk op de 

emigratiewetgeving. Hij had namelijk ene Achilles Wautelet een overtocht naar Chili 

verkocht voor de prijs van 350 frank, terwijl die in feite gratis moest zijn.  

Een andere onderagent, genaamd Albert Hagon, hield zich als werknemer van het huis van 

Berns bezig met het ronselen van jongeren die de marine wilden vervoegen en van kandidaat-

emigranten. Hij vroeg steeds voorschotten, namelijk bij de eerste groep een voorschot op hun 

uitrusting en hun eerste reis, bij de tweede groep een deel van de reiskosten. Bovendien liet 

hij zijn slachtoffers geloven dat ze stonden ingeschreven op de lijst van een of andere 

maatschappij, alhoewel ze uiterst zelden een bericht kregen vóór hun vertrek. Daarnaast 
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ronselde hij ook personen via advertenties in de krant 73 die hij vervolgens liet inschepen in de 

haven van Le Havre of Rotterdam, waar de prijs van een overtocht naar Brazilië 

respectievelijk 162,5 frank en 187,5 frank bedroeg. Ten slotte beloofde hij de emigranten een 

minimumloon van 100 frank per maand, eten en onderdak. In plaats van te handelen als een 

eerlijke onderagent, maakte hij dus grondig misbruik van de macht die hij verworven had bij 

het huis van Berns in Antwerpen. Het agentschap Berns beweerde dat de gratis overtochten 

geregeld waren via de Braziliaanse Missie van Koloniale Expansie, wat volledig onwaar 

bleek te zijn. 

Na een strafrechterlijke procedure werden beide heren schuldig bevonden aan illegale 

emigratieoperaties. Uiteindelijk werd Hagon op 6 juli 1911 door de zevende Kamer van het 

Tribunaal van eerste Aanleg in Brussel veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden 

en een boete van twee maal 26 frank voor het misbruik van het vertrouwen. Daarnaast ontving 

hij een boete van 500 frank en een gevangenisstraf voor het overtreden van artikel 1 van de 

emigratiewet en een boete van 100 frank en een gevangenisstraf van één maand voor het 

overtreden van artikel 16 van het Reglement van emigratie 74.  

Behalve de Europese scheepvaartmaatschappijen beschikten ook Braziliaanse ondernemingen 

over migratieagenten. Tot 1892 had de Braziliaanse overheid contracten met betrekking tot de 

introductie van immigranten met meerdere ondernemingen. In 1892 werd evenwel een 

exclusiviteitcontract gesloten met de Companhia Metropolitana. De redenen hiervoor werden 

uiteengezet in een rapport van het Braziliaanse Congres in augustus 1892 75. Volgens dit 

rapport was men er niet in geslaagd om goede resultaten te boeken op het vlak van de 

migratie en dit omwille van twee redenen: de ontwikkeling van een slecht systeem voor het 

op gang brengen van een regelmatige migratiestroom en de gebrekkige organisatie van de 

diensten die instaan voor de ontvangst van de migranten, hun verspreiding en vestiging in de 

kolonies. Daarnaast uitte het rapport ook kritiek op het systeem van de hoofdelijke immigratie 
76 en de manier waarop de Braziliaanse migratieagenten van de verschillende migratiediensten 

                                                 
73 Le Soir van 22 oktober 1908. In: A.B.Z. nr. 2971 II: Propagande en faveur de l’émigration vers le Brésil et le 
Chile 
74 A.B.Z. nr. 2971 II: Propagande en faveur de l’émigration vers le Brésil et le Chile 
75 A.B.Z. nr. 2971 III: Vertaling van het rapport van het Braziliaanse Congres door de Belgische consul in 
Petropolis 
76 Dit systeem komt er op neer dat de migratieagenten beloond worden per immigrant die ze laten verschepen 
naar Brazilië. Met het oog op zo groot mogelijke winsten trachtten ze immers zoveel mogelijk migranten aan te 
trekken. In: A.B.Z. nr. 2971 III: Contrat entre le Gouvernement brésilien et la Companhia Metropolitana pour 
l’introduction d’un million d’émigrants 
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dit systeem ten uitvoer brachten in Europa, zonder oog te hebben voor het welzijn en de zeden 

van de migranten.  

Door middel van het exclusiviteitcontract zou de migratiestroom beter georganiseerd worden 

en zou de overheid bovendien meer controle kunnen uitoefenen op de Companhia. De 

Companhia, die het grootste deel van bestaande contracten overnam, moest volgens het 

contract met de overheid instaan voor de introductie van één miljoen Europese immigranten 

in Brazilië. Het was de bedoeling dat gedurende een termijn van tien jaar jaarlijks 100.000 

immigranten het Braziliaanse grondgebied zouden betreden. Voor het ronselen van de 

migranten beschikte de Companhia over eigen migratieagenten die in dienst van de 

Braziliaanse overheid op het Europese vasteland tewerkgesteld werden. Niettemin bleek 

weldra dat de migratieagenten van de Companhia er dezelfde frauduleuze methodes op na 

hielden als voorheen. Dit alles lokte grote frustratie en afkeer uit bij de Europese overheden. 

Als gevolg van het systeem van de hoofdelijke migratie trachtten de migratieagenten de 

migranten te aan te trekken door hen te verzekeren van gratis overtocht. Deze wijdverspreide 

methode ging echter regelrecht in tegen de wetgeving van de verschillende landen, zoals blijkt 

uit een rondvraag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 77. Om te beginnen was het in 

België ten strengste verboden voor de migratieagenten om gratis overtochten te verlenen aan 

de emigranten, laat staan ze te beloven. De Duitse overheid van haar kant verschafte reeds 

dertig jaar lang geen autorisaties meer aan Braziliaanse migratieagenten. Dit bracht een sterke 

daling van de Duitse uitwijking naar Brazilië met zich mee. In Frankrijk was er sinds 1875 

een verbod op de uitoefening van het beroep van migratieagent. Met het oog op de 

bescherming van haar landgenoten raadde de Belgische overheid de kandidaat-emigranten 

dan ook steevast aan om beroep te doen op de Belgische diensten in plaats van de 

Braziliaanse 78.  

2.4.3 Overheidscontrole in het emigrantentransport 
79
 

2.4.3.1 Wetgeving 

In 1843 werd het eerste Koninklijk Besluit uitgevaardigd met betrekking tot het 

emigrantentransport. Dit K.B. werd in de loop der jaren uitgebreid door middel van de 

                                                 
77 A.B.Z. nr. 2971 III: Contrat entre le Gouvernement brésilien et la Companhia Metropolitana 
78 A.B.Z. nr. 2971 III: Contrat entre le Gouvernement brésilien et la Companhia Metropolitana 
79 Maesen, L., op.cit. 
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uitvaardiging van bijkomende reglementen. In deze reglementen zocht men naar een 

evenwicht tussen de commerciële en humanitaire belangen. De commerciële belangengroepen 

kregen omwille van de grote druk die ze uitoefenden op de overheid doorgaans het voordeel 

in de wetgeving, zoals dit het geval was in de wet van 1876. Hierin zette de overheid haar 

definitieve houding inzake het emigrantentransport uiteen, die erop neerkwam dat men de 

emigranten zoveel mogelijk stimuleerde om te emigreren via de Belgische havens. Deze wet 

zou dienen als basis voor verdere reglementeringen, al zou de essentie van de wet steeds 

behouden blijven. 

Op 15 december 1876 werd reeds een eerste reglement uitgevaardigd met betrekking tot de 

wet van datzelfde jaar. Belangrijke elementen van dit reglement zijn onder meer de wijziging 

van de expertise- en toezichtcommissie, oprichting van een medische dienst en de verplichte 

aanwezigheid van een ziekenboeg op elk emigrantenschip. De rechten en plichten van de 

migratieagenten werden verder uitgewerkt en men legde bepalingen vast inzake reisduur, 

reisvoorraden en rantsoen. 

Op 29 april van het jaar 1890 werd vervolgens een tweede reglement uitgevaardigd. De 

voornaamste redenen hiervoor waren de enorme toename van het emigrantentransport en de 

vervanging van zeilschepen door stoomschepen. Er werden echter weinig ingrijpende 

veranderingen doorgevoerd. Het ledenaantal van de toezichtcommissie werd uitgebreid en de 

regeringscommissaris werd voortaan bijgestaan door een adjunct-regeringscommissaris. 

Verder bepaalde het reglement dat alle emigrantenschepen, ongeacht het aantal emigranten 

dat ze vervoerden, onderhevig waren aan controle. Voorheen was dit immers enkel het geval 

bij schepen die meer dan vijfentwintig emigranten aan boord hadden. Deze regel had echter 

alleen maar betrekking op schepen die een rechtstreekse overtocht maakten.  

Vervolgens werden de normen voor de oppervlakte per immigrant uitgebreid en werd bepaald 

dat iedere kapitein die onderweg nog emigranten laat inschepen de regeringscommissaris 

hiervan op de hoogte diende te brengen. De consul moest vervolgens op de plaats van 

bestemming nagaan of de reglementaire voorschriften opgevolgd waren. Voortaan moest elk 

emigrantenschip ook twee ziekenboegen hebben, namelijk één voor de mannen en één voor 

de vrouwen. De reisduur werd aangepast aan de snelheid van de stoomschepen. Ten slotte 

werden ook het weekrantsoen per emigranten en de hoeveelheid drinkbaar water verhoogd. 

Enkele maanden voordien, op 8 januari 1890, was reeds een wet uitgevaardigd met betrekking 
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tot de politie van het emigrantentransport. Deze wet bepaalde dat de Minister van 

Buitenlandse Zaken de regeringscommissarissen of andere ambtenaren het recht mocht 

verlenen om inbreuken op de wetgeving op te sporen en vast te stellen bij proces-verbaal. 

De laatste veranderingen aan de toenmalige wetgeving werden ten slotte doorgevoerd door 

middel van het reglement van 2 december 1905. In de eerste plaats bepaalde dit reglement dat 

het maritieme commissaris niet langer deel zou uitmaken van de emigratiedienst van de 

overheid. Voortaan was de regeringscommissaris bevoegd voor de uitoefening van de taak 

van de maritieme commissaris. Bovendien kon hij desgewenst een adjunct-

regeringscommissaris aanstellen. Het ledenaantal van de expertisecommissie werd tegelijk 

verminderd. Vervolgens zorgde de nauwkeurige definiëring van de schepen onder controle 

van de emigratiedienst ervoor dat voortaan ook de schepen die het onrechtstreekse 

emigrantentransport organiseerden aan dezelfde controle onderworpen werden. 

Met betrekking tot de inrichting en uitrusting van de schepen moest het voorhanden zijnde 

reddingsmateriaal voortaan duidelijk omschreven worden. De normen van de ruimte per 

emigrant werden opnieuw gewijzigd en de wasplaatsen van de mannen werden gescheiden 

van deze van de vrouwen. De voeding werd voortaan bereid door een ervaren kok die, indien 

er zich meer dan 200 emigranten aan boord bevonden, bijgestaan moest worden door een 

koksmaat. Betreffende de reisduur bepaalde men dat er enerzijds onderscheid moest gemaakt 

worden tussen zeilschepen en stoomschepen en anderzijds met betrekking tot het verschil in 

snelheid van de stoomschepen onderling. Het rantsoen werd voortaan bepaald per tien dagen 

in plaats van per week, wat een vermindering van het rantsoen in vergelijking met het 

reglement van 1890 betekende.  

2.4.3.2 Overheidsinstellingen ter controle van het emigrantentransport 

Doorheen de negentiende eeuw richtte de Belgische overheid meerdere instellingen op met 

het oog op een zo nauwkeurig mogelijke controle op het emigratieproces. Hierna volgt een 

beschrijving van de verschillende instellingen, respectievelijk de expertisecommissie, de 

inspecteur van de emigratiedienst, de toezichtscommissie, de regeringscommissaris, de politie 

op het emigrantentransport en de medische dienst. 

Expertisecommissie 
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In de eerste plaats was er de expertisecommissie, opgericht in 1843 als eerste instelling van de 

emigratiedienst. Aan het hoofd van de commissie stond een maritieme commissaris, 

bijgestaan door een gezondheidsofficier van de marine en enkele overheidsexperten. Haar 

bevoegdheid had betrekking op de controle van de emigrantenschepen en alles wat met het 

emigrantentransport te maken had. De samenstelling en de bevoegdheden van de commissie 

werden definitief vastgelegd door het Koninklijke Besluit van 10 mei 1850. De 

toezichtscommissie droeg de kandidaten voor aan de Minister van Buitenlandse Zaken die ze 

op zijn beurt benoemde. Deze benoeming vond jaarlijks plaats door middel van een 

Ministerieel Besluit. Uiteraard bleven de leden benoemd tot het moment van hun overlijden of 

uittreding. Daarom stemde de Minister uiteindelijk in met een jaarlijkse herbenoeming. 

De commissie was bevoegd voor de controle van het emigrantentransport, vanaf de ontvangst 

van de aanvraag om een schip uit te rusten tot het verschaffen van een toelating aan de 

kapiteins om uit te varen. De maritieme commissaris coördineerde dit hele gebeuren. 

Bovendien was de commissaris bevoegd voor het controleren van de paspoorten van de 

emigranten. Deze taak veranderde na verloop van tijd in een persoonlijke controle van de 

emigranten. 

Vervolgens waren er de experten die instonden voor de keuring van de zeewaardigheid en 

geschiktheid van het schip om emigranten te vervoeren. De gezondheidsofficier ten slotte 

schreef de nodige geneesmiddelen voor en controleerde de kwaliteit en herkomst ervan. Na de 

inspectie verzamelde hij alle geneesmiddelen in een kist die hij vervolgens verzegelde. De 

kist mocht niet opengemaakt worden vóór het afvaren van het schip. Daarnaast was het ook 

de taak van de gezondheidsofficier om alle emigranten te onderzoeken op besmettelijke 

ziektes vooraleer in te schepen. In geval van ziekte kon beslist worden om de emigranten aan 

wal te houden.  

De bevoegdheden en de samenstelling van de commissie werd meermaals gewijzigd doorheen 

de jaren. Zo beperkte het reglement van 1876 de taak van de experten, wat resulteerde in een 

grondigere controle. Tegelijk breidde het personeel uit met de aanstelling van een 

scheepsbouwer, een ingenieur en een medische dienst. Deze laatste zou voortaan het werk 

uitvoeren dat voorheen door de gezondheidsofficier werd gedaan. De geneesheer bleef 

evenwel deel uitmaken van de commissie bij de controle van de levensmiddelen. Bij K.B. van 

24 december 1884 werd een functionaris aangesteld voor de controle van de stoommachines 
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en –ketels van de schepen. Ten slotte werd het personeel va de commissie teruggeschroefd 

door het reglement van 1905. De maritieme commissaris plaats maken voor de 

regeringscommissaris en het aantal kapiteins werd gereduceerd van twee naar slechts één.  

Algemeen beschouwd vervulde de commissie zijn taak op een correcte manier, al werd vaak 

geklaagd over de trage werking ervan. Dit was vooral te wijten aan de uitvaardiging van de 

vele Koninklijke Besluiten en reglementen die steeds een aanpassing vereisten van de leden 

van de commissie. Daarnaast zijn er ook enkele gevallen bekend van tekortkomingen als 

gevolg van de slordigheden van het personeel in het onderzoek.  

Inspecteur van de emigratiedienst 

Bij K.B. van 13 februari 1846 werd een inspecteur van de emigratiedienst aangesteld. Zijn 

taak bestond erin benadeelde emigranten te beschermen door te bemiddelen met de personen 

die de emigrant in kwestie schade berokkend hadden. Indien hij oordeelde in het voordeel van 

de emigrant, beschikte hij over het recht om een gerechtelijke procedure op te starten. 

Tegelijk was de inspecteur ook bevoegd voor het verschaffen van inlichtingen aan de 

kandidaat-emigranten. Dit zorgde ervoor dat zijn bureau eveneens dienst deed als 

inlichtingenbureau. In dit bureau waren vanaf de jaren 50 ook inlichtingsgidsen verkrijgbaar.  

Toezichtcommissie 

De toezichtcommissie werd opgericht bij K.B. van 10 mei 1850 met als doel de handelingen 

van de expertisecommissie te controleren en toe te zien dat alles volgens de regels verliep. 

Daarnaast was ze ook bevoegd voor het oplossen van geschillen met betrekking tot het 

emigrantentransport. Aanvankelijk bestond de commissie uit een lid van de Kamer van 

Koophandel, een lid van de commissie voor zeilscheepvaart en de inspecteur van de 

emigratiedienst. Vervolgens werd de commissie uitgebreid bij K.B. van 29 maart 1855, het 

reglement van 15 december 1876 en het reglement van 29 april 1890. De voortdurende 

uitbreiding van de commissie suggereert dat men steeds op zoek was naar een evenwicht van 

groepen of instellingen die bevoegd waren voor de realisatie en de controle van het 

emigrantentransport. In 1855 kreeg de commissie de eenmalige opdracht om de nodige 

hoeveelheid levensmiddelen te bepalen voor de emigratieschepen. Voorts hield ze zich 
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niettemin haast uitsluitend bezig met het toezien op de correcte uitvoering van de wetten en 

reglementen. 

Regeringscommissaris 

Bij K.B. van 6 juni 1873 werd een regeringscommissaris aangesteld die, ter vervanging van 

de maritieme commissaris, voortaan als contactpersoon zou optreden tussen de 

emigratiedienst en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In het reglement van 15 december 

1876 werd de taak van de regeringscommissaris omschreven als het waken over de uitvoering 

van de regels met betrekking tot de emigratie, het bieden van bescherming en inlichtingen aan 

de emigranten en het opstellen van rapporten in verband met de emigratiedienst. In de praktijk 

moest hij er bovendien op toezien dat de controle van de schepen, evenals het inschepen van 

de emigranten en hun bagage volgens de regels verliep. Daarnaast kon hij, indien hij dat 

nodig achtte, aanwezig zijn bij de ontvangst van de emigranten of aan boord gaan van de 

emigrantenschepen om de correcte naleving van de regels te controleren. Ten slotte moest hij 

voortdurend ingelicht zijn over de stand van zaken van het internationale emigrantentransport 

om dit zo correct en voordelig mogelijk te kunnen organiseren. De regeringscommissaris 

stond onder toezicht Antwerpse gouverneur, naar wie hij zijn rapporten diende door te sturen, 

opdat de gouverneur ze zou doorsturen naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Bij K.B. van 28 februari 1885 werd vervolgens een adjunct-regeringscommissaris aangesteld 

om bijstand te verlenen aan de regeringscommissaris. De toenmalige commissaris Van 

Rijswijck werd voortaan bijgestaan door zijn adjunct Venesoen. Na het overlijden van Van 

Rijswijck nam Venesoen op 21 november 1891 de fakkel over. Bisschops werd benoemd tot 

adjunct 80. Deze beslissing, genomen door de toezichtcommissie, was het rechtstreekse gevolg 

van de grote uitbreiding van de emigratiestroom vanuit Antwerpen. Voortaan deelde de 

regeringscommissaris zijn taken met de adjunct, zodat deze laatste zich zou bezighouden het 

toezicht op de aankomst van de emigranten en op de werking van de emigratiedienst in de 

haven. Ze moesten inbreuken op de wet en de reglementen vaststellen en melden in een 

proces-verbaal 81. Vanaf 1895 werd het toezicht op de aankomst van de emigranten in het 

station van Antwerpen echter niet meer uitgevoerd omwille van de voortdurende uitbreiding 

van de emigratie via de Antwerpse haven. Ten slotte dienden de twee functionarissen vanaf 

                                                 
80 Arrêté royal van 24 februari 1892 
81 Arrêté royal van 18 mei 1890 
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1905 ook de vroegere taak van de maritieme commissarissen te vervullen, evenals de 

inspectie van de logementen van de emigranten. In de uitoefening van deze taak werd hij 

bijgestaan door de geneesheer van de medische dienst. 

Politie op het emigrantentransport 

De wet van 14 december 1876 verordende de oprichting van een politiekorps van de 

emigratiedienst. De voornaamste taak van deze politie was het opstellen van proces-verbaal 

van de inbreuken tegen de wet en de reglementen in verband met het emigrantentransport, 

vastgesteld door de maritieme commissarissen of ambtenaren van de gerechtelijke politie en 

in het buitenland door consuls en deskundigen. De rechtsgeldigheid van deze documenten 

was van kracht tot op het moment dat het tegendeel bewezen werd. De wet van 1876 

verschafte de politie eveneens het recht om boetes aangepast aan de emigratiewetgeving uit te 

schrijven. Ten slotte konden de regeringscommissarissen en andere ambtenaren ook het recht 

verkrijgen om inbreuken vast te stellen bij proces-verbaal, al was dit enkel mogelijk mits de 

goedkeuring van de Minister van Buitenlandse Zaken.  

Medische dienst 

Vanaf het jaar 1850 werd het medisch onderzoek uitgevoerd door de gezondheidsofficier van 

de marine die, als lid van de expertisecommissie, de emigranten moest onderwerpen aan een 

medische keuring voordat ze inscheepten. Deze keuring stelde echter weinig voor. De 

emigrant werd pas gekeurd wanneer zijn bagage reeds aan boord was. Dit leidde ertoe dat het 

onderzoek bijzonder snel moest verlopen, temeer omdat de bezittingen van de emigrant reeds 

aan boord waren 82. Vervolgens werd door het reglement van 15 december 1876 een medische 

dienst opgericht. De dienst was samengesteld uit een hoofdgeneesheer en een adjunct-

geneesheer die instonden voor de aanwezigheid van de nodige geneesmiddelen op de 

emigrantenschepen, evenals het onderzoek van deze geneesmiddelen. Verder was één van hen 

ook belast met de assistentie bij het onderzoek van de levensmiddelen. Ten slotte dienden ze 

alle emigranten te controleren op besmettelijke of andere erge ziektes en oordeelden ze over 

de bekwaamheid van de scheepsdokter.  

                                                 
82 Emigranten naar Amerika 
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Het reglement van 29 april 1890 bepaalde dat de hoofdgeneesheer van de medische dienst 

voortaan de gezondheidscontrole van de emigranten moest voltrekken in het bijzijn van de 

scheepsdokter. Hierdoor kreeg het onderzoek een humaner karakter, aangezien dit voordien 

werd voltrokken in het bijzijn van medisch onbevoegde personen zoals de maritieme 

commissaris en de kapitein. Tevens werd beslist het onderzoek voortaan te laten plaatsvinden 

in een gesloten ruimte in plaats van op de kade of in een hangar. Men verwachtte dat de 

scheepvaartmaatschappijen de bouw van dergelijke gesloten ruimten op zich zou nemen, maar 

enkele maatschappijen zoals de Norddeutscher Lloyd waren aanvankelijk niet in staat om 

hieraan te voldoen als gevolg van hun te geringe passagiersaantal. Zodoende werd het 

medisch onderzoek doorgaans nog steeds in open lucht of in hangars voltooid. Het reglement 

van 2 december 1905 herhaalde deze bepaling, maar opnieuw liet de navolging ervan op zich 

wachten. Als gevolg van de voortdurende toename van het emigrantentransport via 

Antwerpen werd tegelijk bepaald dat er meerdere adjunct-geneesheren konden aangesteld 

worden. Niettemin betekende dit niet automatisch een verbetering van het medisch 

onderzoek, dat nog steeds erg snel verliep. Bovendien waren er nog emigranten die niet eens 

onderzocht worden omdat ze inscheepten nadat de medische dienst vertrokken was.  

In de eerste plaats was het medisch onderzoek bedoeld om te voorkomen dat er epidemieën 

zouden uitbreken tijdens de overtocht en dat er reizigers zouden overlijden. Daarnaast wou 

men ook vermijden dat de emigranten zouden geweigerd worden omwille van mogelijke 

fysieke tekortkomingen, zoals dit het geval was in de Verenigde Staten en later ook in 

Argentinië. Vanaf 3 oktober 1908 werden de medische onderzoeken reeds uitgevoerd bij 

aankomst van de emigranten in het station van Antwerpen Centraal, om te vermijden dat 

besmettelijke ziektes zouden geïntroduceerd worden in België. De medische dienst stond 

tevens in voor de controle van de logementen. Deze moesten immers voldoen aan bepaalde 

sanitaire vereisten die, als gevolg van de enorme toestroom van migranten, echter vaak te 

wensen overlieten.  

2.4.4 Vrouwenhandel 

Onder invloed van de culturele en sociale transformaties vanaf de Republiek won de 

prostitutie in de Braziliaanse steden aan populariteit. mede dankzij de invoer van 

buitenlandse, vooral Franse, Poolse, Duitse, joodse en Russische, vrouwen. De zwarte en 

mulat vrouwen uit de lagere sociale klassen moesten nu plaats ruimen voor de Europese 
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vrouwen. De zogenaamde importeurs van de vrouwen waren eigenaars of huurders van kleine 

kamers die hun activiteiten uitvoerden onder het mom van sigarenwinkels, bars en dergelijke 
83. Voornamelijk Frans, Poolse, Duitse, joodse en Russische vrouwen werden, in veel 

gevallen via de haven van Antwerpen, op illegale wijze het land binnengebracht.  

De zaak Dora Grünefeld was een tekenend voorbeeld van deze illegale activiteiten 84. Dit 

vijftienjarige meisje uit de Duitse stad Frankfurt was in het begin van 1913 

hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer geworden van een bende vrouwenhandelaars onder 

leiding van Henoch Duskes, die doorgaans opereerde onder de naam Simon Bacher, en zijn 

vrouw Mina. De aanwijzing daarvoor vormde de door de vader van Dora onderschepte 

correspondentie van Mina Duskes die het woord Papagei of papegaai vermeldde. In het 

milieu van de vrouwenhandelaars verwees deze term namelijk naar jonge meisjes. Het koppel 

Duskes woonde volgens het bevolkingsregister van de stad Antwerpen samen met hun twee 

kinderen in bij de heer Stolar. Niettemin werd het na een bezoek bij de heer Stolar duidelijk 

dat het koppel bijna nooit aanwezig was op dit adres. Bovendien wist Stolar de politie te 

vertellen dat mevrouw Duskes geregeld lingerie per post toegezonden kreeg uit Frankfurt die 

ongetwijfeld niet voor haar bestemd was. Het koppel Duskes stond in nauw contact met de 

heer Finck die een textielwinkel uitbaatte op de Sint-Jacobsmarkt in Antwerpen. Hij woonde 

er met zijn vrouw Jeanne, hun twee dochters van respectievelijk vijftien en twaalf jaar oud en 

de kindermeid Band. Opmerkelijk was dat het koppel Finck niets anders bleek te doen dan 

heen en terug naar Brazilië reizen. Bovendien verwonderde zich men over het feit dat het 

koppel Finck, ondanks hun bijna voortdurende afwezigheid, in staat waren hun winkel te 

onderhouden. 

Het eerste slachtoffer van de Duskes was de zestienjarige Marie Schaper uit Bielefield die in 

augustus 1912 zogezegd als dienster samen met het koppel Finck en Duskes naar Brazilië 

trok. Mevrouw Finck keerde weldra terug naar Europa onder de naam Jenny Furk om 

vervolgens in december van datzelfde jaar samen met haar dochter Charlotte en de 

tweeëntwintigjarige Betty Band opnieuw af te reizen naar Manaos in de Amazonia. Deze reis 

was op zich reeds verdacht omdat ze slechts twee manden met koopwaren met zich 

meegenomen hadden, wat ruim onvoldoende was om de reiskosten te betalen.  

                                                 
83 Manuel 
84 A.B.Z. VIII: Traite des Blanches 
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De heer Finck bevond zich volgens de Braziliaanse instanties op het moment van de 

verdwijning van Dora Grünefeld in Manaos, terwijl Bacher voor het laatst gesignaleerd was in 

Pará. Dit strookte volledig met het vermoeden van de vader van Dora dat Bacher samen met 

zijn dochter op 5 januari 1913 in Lissabon was ingescheept op het stoomschip Phaetia van de 

Hamburg Amerika Linie en op 24 januari zou zijn aangekomen in Manaos. Toen de 

overheidsinstanties de scheepvaartmaatschappij om meer duidelijkheid vroeg hieromtrent, 

antwoordden de mensen van de Hamburg Amerika Linie echter dat Bacher reeds in september 

1912 was aangekomen in Manaos en er op 9 januari 1913 was overleden. De Belgische 

emigratiecommissaris Venesoen meende echter dat dit een list was van Bacher en dat hij 

opnieuw onder een valse naam reisde.  

De huiszoekingen door de politie van Antwerpen wezen vervolgens uit dat Finck en zijn 

metgezellen zich ontegensprekelijk bezighielden met illegale activiteiten. De correspondentie 

die men aantrof in het huis van Finck bracht de activiteiten van een goed gestructureerde 

bende aan het licht die jonge meisjes naar Brazilië voerde en ze onderbracht in zogenaamde 

maisons spéciales. Finck had zijn vrouw in de brieven benadrukt om op de volgende reis 

meerdere ‘gemakkelijke’ meisjes mee te nemen. Bovendien kwam aan het licht dat het koppel 

Finck Betsy Band alleen had achtergelaten in Manaos. Bij het horen van dit bericht werd de 

moeder van Betsy erg triestig, temeer omdat haar dochter naar Brazilië was getrokken om er 

samen met de Fincks toiletartikelen te verkopen. Niettemin nam deze zaak een hele plotse 

wending toen op 11 februari 1913 het lichaam van Dora Grünefeld aangetroffen werd in de 

rivier de Main. 
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3 Belgische emigratie naar Brazilië 1889-1914 

Het is niet mogelijk en het zal nooit mogelijk zijn om een totaalbeeld te scheppen van de 

Belgische emigratie naar Brazilië en dit omwille van meerdere factoren. Hiermee rekening 

houdend, zal het onze bedoeling zijn om een zo correct en waarheidsgetrouw beeld te 

scheppen van deze beweging op basis van de beschikbare bronnen. Met betrekking tot de 

bronnen moeten we vooreerst opmerken dat we ons noodgedwongen moeten beperken tot de 

bronnen in België. Alhoewel het uitermate nuttig zou geweest zijn om ook inzicht te krijgen 

in de Braziliaanse bronnen, is dit praktisch onmogelijk gebleken. Wanneer we vervolgens 

zoeken naar de beschikbare bronnen in België, wordt het ons duidelijk dat deze bronnen op 

verschillende plaatsen hiaten vertonen. De voornaamste bron voor het onderzoeken van de 

omvang van de Belgische emigratie naar Brazilië zijn de rapporten van de 

emigratiecommissaris van de Belgische regering, Venesoen. Deze rapporten, die de 

passagierslijsten van de Belgische uitwijkelingen bevatten, zijn onlangs door Guy Bauwens 

e.d. in boekvorm uitgegeven 1. De door ons gebruikte gegevens zullen daarom ook 

voornamelijk hierop gebaseerd zijn. Om een breder beeld te krijgen op de Belgische migratie 

naar Brazilië, is het echter nodig gebleken om daarnaast ook beroep te doen op de gegevens 

Willcox 2 en van Everaert 3. We kunnen al zeggen dat er op basis van Willcox in totaal 2686 

Belgen zou uitgeweken zijn naar Brazilië tussen 1889 en 1914 4. 

Teneinde de regering een beeld te schetsen van de verschillende fasen in het emigratieproces, 

zette Venesoen, die in 1891 benoemd was tot regeringscommissaris, er zich toe aan om 

jaarlijkse rapporten op te stellen in verband met de uitwijking van landgenoten. Aanvankelijk 

vertelden deze rapporten echter weinig over de specifieke situatie van de Belgische 
                                                 
1 Bauwens, G. ‘Venesoenrapporten 1896-1899. Belgische passagiers, waaronder emigranten naar Amerika, 
Australië, Canada, Nieuw Zeeland,Zuid-Afrika, Zuid-Amerika voor de jaren 1896 - 1897 - 1898 – 1899’, eigen 
beheer, Wilrijk, 2001, s.p. 
Bauwens, G. ‘Venesoenrapporten 1909-1914. Belgische passagiers, waaronder emigranten naar Antillen (1910), 
Australië, Canada, Congo (1910), Noord Amerika, Zuid Afrika, Zuid Amerika Voor de jaren 1909-1914’, eigen 
beheer, Wilrijk, 2003, s.p. 
Bauwens, G., Deruyter, R. en Palmans, J. ‘Belgische emigranten naar Amerika 1903-1904’, Vlaamse Vereniging 
voor Familiekunde Antwerpen, Ekeren, 1996, 398 p. 
Deruyter, R. ‘Belgische emigranten naar Amerika 1905’, eigen beheer, Ekeren, 1998, 278 p. 
Deruyter, R. ‘Belgische emigranten naar Amerika 1906’, eigen beheer, Ekeren, 1999, 393 p. 
Deruyter, R. ‘Belgische emigranten naar Amerika 1907-1908’, eigen beheer, Ekeren, 2000, 343 p. 
Kennive, D., Vanderhaeghe, J. en Schilders, M. ‘Emigranten naar Amerika’, Vlaamse Vereniging voor 
Familiekunde Antwerpen, Antwerpen, 1992, 537 p. 
2 Willcox, W.F., op.cit. 
3 Everaert, J.,op.cit 
4 Willcox, W.F., op.cit. 



Hoofdstuk 3 Belgische emigratie naar Brazilië van 1889 tot 1914 

93/159 

emigranten. Weldra raakte hij betrokken met het lot van de emigranten en vatte hij de 

informatie van de jaarlijkse rapporten samen in gedetailleerde statistieken. Hierin werd hij 

aangemoedigd door de overheid, die jaarlijks grote bedragen besteedde aan de emigratie en 

verkoos om voldoende op de hoogte te blijven van de omstandigheden waarin de landgenoten 

emigreerden. In een poging om het beeld op de emigranten en hun specifieke context te 

verbeteren, onderwierp Venesoen de emigranten vanaf 1896 aan ondervragingen, die hij in 

maandelijkse rapporten naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel zond. De 

ondervragingen bestonden uit twee delen. In de eerste plaats was er een mondelinge 

ondervraging waarbij van elke emigranten de naam, de bestemming, het beroep en het 

volgnummer werden genoteerd. Daarnaast waren er de ingevulde vragenlijsten die voorgelegd 

werden aan de emigrant bij het ondertekenen van het contract. Op basis van deze vragenlijsten 

werd een alfabetisch geordende lijst van de familienamen opgesteld die vervolgens bij de 

gegevens uit de mondelinge ondervragingen werd gevoegd. Vanaf 1899 breidde Venesoen de 

vragenlijsten uit door naast de voornoemde gegevens ook de naam en kapitein van het schip, 

de vertrekdatum en een gedetailleerde beschrijving van de emigrant op te nemen. De 

rapporten die hier het resultaat van waren, werden vervolgens verzonden naar het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken, waar ze per jaar, zorgvuldig werden ingebonden. Spijtig zijn er 

hiaten in deze rapporten. 

Hoe nuttig deze rapporten indertijd ook waren voor de regering en nu nog zijn voor de 

historici, ze bevatten evenwel enkele gebreken. In de eerste plaats ving Venesoen pas in 1896 

met het systematisch optekenen van de gegevens van de emigranten. Ten tweede dient te 

worden opgemerkt dat de rapporten enkel betrekking hebben op de Belgische emigratie via de 

haven van Antwerpen. Vooral de Duitse havens van Bremen en Hamburg betekenden een 

ernstige concurrentie voor Antwerpen. Daarnaast waren ook de Britse havens van 

Southampton en Liverpool populair als doorreishaven omdat de overtocht naar Amerika 

goedkoper was van daaruit. Ten slotte emigreerden ook Belgische emigranten via Le Havre 

en Rotterdam. Niettemin reisde het grootste deel van de Belgische migranten wel via 

Antwerpen. Een derde beperking van de passagierslijsten zijn de hiaten in de overlevering van 

de rapporten. Zo ontbreken de passagierslijsten van de jaren 1900 en 1912 en zijn de 

rapporten van respectievelijk 1901, 1907, 1908 en 1909 onvolledig.  

Ten derde rijzen ook problemen bij de definiëring van de term emigrant. Enkel wie in derde 

klasse reisde, werd onderworpen aan een ondervraging en kwam daarom als emigrant in de 
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rapporten terecht. Anderzijds werden emigranten die in eerste en tweede klasse reisden niet 

beschouwd als emigranten omdat men er van uitging dat emigranten dit niet konden betalen. 

Bovendien was er een aanzienlijke groep van personen die enkel een bezoek brachten aan 

dierbaren in Brazilië of emigranten die verschillende malen heen en weer reisden. Zij werden 

steeds opnieuw ingeschreven als emigranten. Daarom meldde Venesoen in 1896 dat op de 

1000 vertrekkers er al zeshonderd in Noord- of Zuid-Amerika leefden, terwijl er slechts 

vierhonderd waren die er voor het eerst naar toe gingen. Een laatste beperking is de 

zogenaamde transit-migratie of heruitwijking. Dit kwam er op neer dat de emigranten eerst 

naar een bepaald land reisden om vervolgens, onmiddellijk of na enige tijd, door te reizen 

naar een ander land, waar ze zich uiteindelijk zouden vestigen. Zo was het gebruikelijk dat 

men in België Argentinië opgaf als bestemming om, eenmaal aangekomen in Argentinië, door 

te reizen naar Brazilië. Dit was onder andere het geval bij de Gentse socialist August Lootens 
5. We kunnen dus besluiten dat de passagierslijsten gezien alle beperkingen slechts een 

beperkt beeld weergeven van de Belgische emigratie. De resultaten van deze gegevens zijn 

geenszins bindend, noch representatief voor de hele Belgische emigratie naar Brazilië tussen 

1889 en 1914. Met dit in het achterhoofd, zullen we hier trachten een beeld te schetsen van 

deze groep emigranten. 

jaar A
n
tw
e
rp
e
n
 

B
ra
b
a
n
t 

H
e
n
e
g
o
u
w
e
n
 

L
im
b
u
rg
 

L
u
ik
 

L
u
x
e
m
b
u
rg
 

N
a
m
e
n
 

O
o
s
t-
 

V
la
a
n
d
e
re
n
 

W
e
s
t-
 

V
la
a
n
d
e
re
n
 

to
ta
a
l 

1899   6 3   1   1     11 

1900                     

1901 3 2 1 1 1     1   9 

1902     4   1     4 2 11 

1903   1               1 

1904 3 1     7     1   12 

1905   5           5 3 13 

1906   4           2   6 

1907               1   1 

1908   3 1             4 

1909   6           2   8 

1910   2     2         4 

1911   1               1 

1912                     

1913 7 1 4             12 

1914     1             1 

totaal 13 32 14 1 12 0 1 16 5 94 

                                                 
5 Vandamme, G. ‘De “affaire Lootens” – August Lootens: de man die Edward Anseele van de troon wou stoten’, 
in Gandavum, 11, 2006, 4 (okt.-dec), p. 5-12 

Tabel 2: herkomst van de Belgische migranten 
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Terwijl voorheen de provincies Antwerpen en Luxemburg het grootste deel van de 

emigranten leverden, zien we dat volgens de gegevens uit de passagierslijsten van Venesoen 

een verschuiving plaatsvond naar de provincies Brabant en Oost-Vlaanderen. Deze provincies 

vertegenwoordigen respectievelijk 34% en 17% van de emigranten die opgetekend zijn in de 

passagierslijsten. Dit komt echter niet volledig overeen met de gegevens van Everaert 6. 

Volgens zijn gegevens was Brabant inderdaad de koploper, maar was de terugval van de 

provincie Antwerpen niet zo groot. De provincie vertegenwoordigde immers nog steeds één 

vijfde van de Belgische emigratie naar Latijns-Amerika. Bovendien was volgens hem het 

aandeel van de provincie Luik ongeveer gelijk aan dat van de provincie Antwerpen, terwijl de 

provincie Oost-Vlaanderen ongeveer hetzelfde aantal emigranten leverde als de provincie 

West-Vlaanderen. Wel onderkent hij de sterke daling in de provincie Luxemburg en de bijna 

gehele afwezigheid van de provincie Limburg in het emigratieproces. Deze verandering 

waren grotendeels het gevolg van het demografische patroon in de verschillende provincies. 

De forse bevolkingstoename in de steden Brussel en Antwerpen was tekenend op dit vlak 7. 

De provincie Luxemburg daarentegen kampte met een bevolkingsdaling. 
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1896 3 3 6 1906 5 1 6 

1897 9 7 16 1907 1   1 

1898 10 2 12 1908 4   4 

1899 4 7 11 1909 4 4 8 

1900       1910 3 1 4 

1901 6 3 9 1911 1   1 

1902 10 1 11 1912       

1903 1   1 1913 8 4 12 

1904 8 4 12 1914 1   1 

1905 7 6 13 totaal 85 43 128 

Tabel 3: geslacht van de Belgische migranten 

Wanneer we de vergelijking maken met de gegevens van Willcox en Everaert, stellen we vast 

dat de bovenstaande tabel dan weer wel een waarheidsgetrouwe weergave van de Belgische 

emigratie. Het was namelijk een algemeen verschijnsel in het migratieproces dat het aantal 

mannelijke emigranten ongeveer het dubbele vertegenwoordigde van hun vrouwelijke 

                                                 
6 De aard van de gegevens van Everaert komen echter niet volledig overeen met de hier vooropgestelde 
gegevens. Zijn gegevens hadden namelijk betrekking op de Belgische emigratie naar Latijns-Amerika tussen 
1901 en 1914. Everaert, J.,op.cit. 
7 Dumoulin, M., Witte, E. e.a. ‘Nieuwe geschiedenis van België II (1905-1950)…’ 
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tegenhangers. Het feit dat minstens de helft van de mannelijke emigranten alleenstaand was, 

was evenmin een uitzondering. De vrouwen daarentegen gaven er de voorkeur aan om hun 

echtgenoten te volgen. 

 

jaar <16 16-30 31-40 41-50 51-60 >61 totaal 

1899 1 4 2 1 1 2 11 

1900               

1901 1 2 5 1     9 

1902 1 3 4   3   11 

1903   1         1 

1904 1 6 1 3 1   12 

1905 5 3 1   2 2 13 

1906   3 1 1   1 6 

1907   1         1 

1908   3   1     4 

1909 2 2 2 2     8 

1910   1 1     2 4 

1911   1         1 

1912               

1913 6 3 2 1     12 

1914     1       1 

totaal 17 33 20 10 7 7 94 

Tabel 4: leeftijd van de Belgische migranten 

Het valt op dat maar liefst twee derden van de emigranten niet ouder was dan 40 jaar. Vanaf 

de leeftijd van 41 jaar stellen we een geleidelijke daling vast. Bovendien verkozen deze 

personen doorgaans om in te trekken bij familie en vrienden die reeds in Brazilië gevestigd 

waren. In tegenstelling tot de jongeren, waren ze immers niet te vinden voor een risicovol 

avontuur. Indien we het aantal kinderen van deze tabel vergelijken met de gegevens van 

Willcox, moeten we vaststellen dat we hier waarheidsgetrouwe cijfers hebben 8. Doorgaans 

was de verhouding tussen kinderen en volwassenen namelijk één op vijf tot één op drie. Dit is 

echter enkel het geval indien we de resultaten in zijn geheel beschouwen. De spreiding van 

het aantal kinderen is in deze tabel namelijk hoogst onregelmatig. 

 

                                                 
8 Tabel ‘Distribution of emigrant citizens to extra-European countries through the port of Antwerp, by sex, age 
and country of destination, 1884-1924’. In: Willcox, W.F., op.cit. 
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1896   1 1     4   6 

1897   4 5   1 6   16 

1898 1 1 5   5     12 

1899 1 2 1   1 5 1 11 

1900                 

1901 2 1 3 1   2   9 

1902 5 2 1 1 1 1   11 

1903         1     1 

1904 1 5 2 1   3  12 

1905 1 1 1   2 8   13 

1906 1 1 3     1   6 

1907 1             1 

1908     3   1     4 

1909 1   1 1 1 4   8 

1910     2     2   4 

1911         1     1 

1912                 

1913 1     1 1 9   12 

1914         1     1 

totaal 15 18 28 5 16 45 1 128 

Tabel 5: beroep van de Belgische migranten 

De bovenstaande tabel geeft de beroepen van de emigranten weer. Eerst en vooral moeten we 

hierbij opmerken dat we alle kinderen en echtgenotes onderbrengen in de categorie van 

personen zonder beroep, omdat we er van uitgaan dat deze personen geen beroep uitoefenden. 

Hieruit volgt dat de categorie van personen zonder beroep de omvangrijkste is met 35% van 

het totaal. De persoon waarvan we het beroep niet weten, is een vrouw van wie in de 

passagierslijsten wordt gezegd dat ze steeds veel geld verdiend heeft, maar men vermeldt niet 

in welk beroep.  

In tegenstelling tot de gegevens van Everaert en Willcox, vormen de ambachtslui de grootste 

beroepsgroep, gevolg door de personen die werkzaam zijn in de handel en nijverheid. Deze 

groepen vormen volgens onze gegevens respectievelijk 21% en 14% van het totaal. Volgens 

Everaert is dit namelijk net omgekeerd. Bovendien was het aandeel van de categorie vrije 

beroepen en bedienden veel kleiner volgens deze auteur. Terwijl onze gegevens 12,5% van 

het totaal toewijzen aan de vrije beroepen en bedienden, is dit bij Everaert slechts 3,5%. De 

gegevens met betrekking tot het huispersoneel en de landbouw komen dan weer wel overeen. 
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1896         1 5 6 

1897 4     3 1 8 16 

1898   1   2   9 12 

1899 1         10 11 

1900               

1901       8   1 9 

1902       1   10 11 

1903       1     1 

1904       9   3 12 

1905         2 11 13 

1906     1 1   3 5 

1907           1 1 

1908       4     4 

1909       7   1 8 

1910       2   2 4 

totaal 5 1 1 38 4 64 113 

Tabel 6: bestemming van de Belgische migranten 

Wanneer we ten slotte de bestemming van de Belgische emigranten in beschouwing nemen, 

valt onmiddellijk het overwicht van Santos, de haven van São Paulo op. Zo neemt São Paulo 

meer dan de helft van de bestemmingen op haar rekening. In tweede instantie 

vertegenwoordigt Rio de Janeiro op haar beurt één vierde van de bestemmingen. Voorheen 

vormde Rio de Janeiro echter na Rio Grande do Sul de belangrijkste bestemming. Deze 

deelstaat kende omwille van verschillende factoren een sterke daling op vlak van de migratie. 

In de eerste plaats was de concurrentie met São Paulo en Rio de Janeiro enorm omdat de 

vraag naar arbeidskrachten in deze deelstaten erg groot was. Ten tweede was de migratie in in 

de landbouwkolonies van Rio Grande do Sul zo goed als voltooid. Zelfs indien de emigranten 

uitweken naar Rio Grande do Sul, verkozen ze de hoofdstad Porto Alegre boven de 

landbouwkolonies. De landbouwkolonies van de Gaúchos moesten nu steeds meer wijken 

voor de industriële centra zoals Rio de Janeiro en São Paulo. Deze evolutie weerspiegelt 

volledig de voorkeur van de Belgische emigranten voor de urbane centra. 
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3.1 Belgische aanwezigheid in Brazilië 

In dit hoofdstuk zullen we dieper ingaan op de Belgische aanwezigheid in Brazilië. Deze uitte 

zich op twee vlakken: economische en menselijke aanwezigheid. De oprichting van kolonies 

was een poging tot het zich verzekeren van een afzetmarkt en van een vaste leverancier van 

primaire goederen. De kolonisatiepogingen van de Belgische economische wereld in 

samenwerking met de overheid kaderen volledig in dergelijk expansionistisch gedachtegoed. 

Op die manier wenste men de Belgische industrie te voorzien van nieuwe afzetmarkten en 

leveranciers van primaire goederen en zich tegelijk te kwijten van overtollige 

bevolkingsgroepen 9. Dit zou tevens de mogelijkheid bieden tot investeringen. Deze twee 

fenomenen, de economische expansie en de emigratie, waren dus onherroepelijk met elkaar 

verbonden. 

3.1.1 Kapitaal 

In navolging van Stols kunnen we de Belgische investeringen in Brazilië indelen in twee 

periode, namelijk van 1844 tot 1865 en van 1886 tot 1911 10. Tijdens de eerste periode 

richtten de investeringen zich uitsluitend op de emigratie en kolonisatie. De bovenvernoemde 

Société de Commerce de Bruges, een vereniging van Brugse ondernemers en grondbezitters, 

was had in de jaren 1840 opgericht ter bevordering van de handel met Brazilië. Dit hoopte 

men te verwezenlijken door middel van de stichting van Belgische kolonies in Brazilië. 

Daarom trok Charles Van Lede als vertegenwoordiger van de in 1841 opgerichte Compagnie 

belgo-brésilienne de Colonisation vervolgens met de steun van Leopold I naar provincie 

Santa Catarina, waar hij een geschikte plaats zou zoeken voor de stichting van een Belgische 

kolonie. Het was de bedoeling dat de productie van de kolonie gecommercialiseerd zou 

worden. De kolonie Ilhota kwam echter nooit van de grond en stierf een langzame dood. 

Hetzelfde ongelukkige lot waren de andere Belgische kolonisatiepogingen beschoren. 

Vanaf het midden van de jaren 1880 verliet men vervolgens het terrein van de kolonisatie om 

over te gaan tot investeringen door naamloze vennootschappen. De risico’s waren er echter 

niet kleiner op geworden. De Braziliaanse economie was een grote puinhoop ten tijde van de 

overgang van het Keizerrijk naar de Republiek. De Belgische ondernemers waren daardoor 
                                                 
9 Stols, E. ‘Brazilië: vijf eeuwen in dribbelpas’ 
10 Stols, E. ‘Les investissements belges au Brésil (1830-1914)’ op Colloques Internationaux du Centre Nationale 
de la Recherche Scientifique, 11-15 oktober 1971, verschenen in: ‘L’Histoire quantitative du Brésil de 1800 à 
1930’, Éditions du Centre Nationale de la Recherche Scientifique, Parijs, p. 259-267 
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zodanig optimistisch dat ze geen oog hadden voor de toekomst van hun investeringen in 

Brazilië. Dit optimisme was evenwel niet oneindig. Zo schreef consul Van Varenbergh in zijn 

rapport met betrekking tot de deelstaat São Paulo dat het nodig was om, in navolging van de 

andere Europese naties, Belgische handelshuizen op te richten in de Braziliaanse steden 11. 

Alhoewel de Belgische koopwaren erg geliefd waren bij de stedelijke bevolking, werden ze 

bijna niet verkocht omdat ondernemers te weinig inspanningen leverden om hun koopwaren 

aan de man te brengen. Volgens de consul berustten ze te zeer op de officiële steun van de 

overheid en op de positieve beeldvorming van de Belgische natie in Brazilië 12. Bovendien 

zou het hen als gevolg van hun overdreven bescheidenheid ontbreken aan 

doorzettingsvermogen.  

Aanvankelijk concentreerden de investeringen zich in de landbouw en het vastgoed. De 

Braziliaanse landbouw verkeerde op het einde van de jaren 1880 in een ernstige crisis en had, 

behalve aan mankrachten, ook nood aan investeringen. Belgische ondernemers zoals Hubert 

Van de Putte speelden hier gretig op in 13. De Belgische interesse in de vastgoedsector was 

van blijvende aard, zodat in 1899 uiteindelijk de Banque belge de Prêts Fonciers ter 

ondersteuning van de activiteiten van de landgenoten in Brazilië een filiaal opende in Rio de 

Janeiro. Vervolgens lieten de Belgen zich ook in met de constructie van sporenlijnen, 

alhoewel dit proces zich reeds in een ver gevorderd stadium bevond. Met uitzondering de 

Belgische kapitein Vleminckx, die meegewerkt had aan de aanleg van de spoorlijn van Dom 

Pedro II tussen São Paulo en Rio de Janeiro, concentreerde de Belgische investeringen zich 

hoofdzakelijk in kleinere, minder belangrijke projecten 14. Voorts leverden de Belgen ook 

rails voor de aanleg van spoorlijnen door Franse en Britse maatschappijen. Ten slotte waren 

ze nog in andere openbare sectoren, zoals de gas- en elektriciteitssector aanwezig. Het beste 

voorbeeld daarvan was de Belgische gasmaatschappij van Rio de Janeiro 15. 

Na verloop van tijd vestigden de Belgische ondernemers, met de steun van de Belgische en 

buitenlandse financiële wereld, hun aandacht steeds meer op de private sectoren. Daarmee 

ging gepaard dat Belgische activiteiten in Brazilië de trend vertoonden om zich te 

                                                 
11 A.B.Z. nr. 2971 I: Rapport over de provincie São Paulo van consul Van Varenbergh 
12 Di Mambro, G. ‘As relações belgo-brasileiras: 1830-1921’ 
13 Van de Putte kocht in naam van de Gentse Société civile pour l’exploitation de fazendas au Brésil enkele 
domeinen op in São Paulo. In: Stols, E. ‘Les investissements belges au Brésil (1830-1914)’ 
14 Bijvoorbeeld de Compagnie auxiliaire de Chemins de fer au Brésil en de Compagnie des Chemins de fer sud-
ouest brésiliens, die zich bezighielden met de aanleg van spoorlijnen in Minas Gerais en Rio Grande do Sul, zie 
A.B.Z. nr. 2971 IX: Liste des entreprises belges au Brésil; zie bijlage 10 
15 De S.A. de travaux et entreprises au Brésil, in: A.B.Z. nr. 2971 IX: Liste des entreprises belges au Brésil 
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verwijderden van de financiële centra São Paulo en Rio de Janeiro, alhoewel deze steden hun 

functie als financiële centra bleven voortzetten. In hun zoektocht naar primaire goederen, 

concentreerden de Belgen zich in de eerste plaats op de metaalnijverheid. Een ware 

pioniersrol was echter weggelegd voor de in 1895 in Antwerpen gestichte Compagnie de 

Produits Cibils. Deze onderneming, gespecialiseerd in de productie van vleesextracten, kocht 

een stuk grond van 750.000 hectaren in de deelstaat Mato Grosso om er haar vee te kweken. 

Het oorspronkelijke terrein werd echter in korte tijd uitgebreid door de aankoop van nieuwe 

gronden, waar men zich zou bezighouden met de productie van rubber. 

De successen van de Compagnie de Produits Cibils lieten de Belgische ondernemerswereld 

niet onberoerd. In 1898 werden twee ondernemingen opgericht die zich specialiseerden in de 

productie van Braziliaans rubber: de Compagnie des Caoutchoucs du Mato Grosso en de 

Brésilienne. Deze laatste bezat rubberplantages gelegen op eilanden in de monding van de 

Amazone 16. Even later werd in de stad Belém, gelegen aan de monding van de Amazone, de 

Compagnie d’Entreprises Électriques de Pará gesticht, die de stad moest voorzien van 

elektriciteit. In 1900 stichtte de Belgische Banque Africaine, die voordien reeds de 

Brésilienne en de Compagnie d’Entreprises Électriques had gesticht, de Abuña. Deze 

maatschappij legde zich toe op een hele resem activiteiten. In theorie hield ze zich bezig met 

de exploitatie van grote terreinen in het Amazonewoud, maar in de praktijk stond ze in voor 

de aanleg van een spoorlijn die de rivier Madeira met de Mamoré verbond en de productie 

van rubber 17. Later ging de concessie voor de bouw van de spoorlijn over in de handen van 

de Noord-Amerikaanse onderneming. De erg bedrijvige Banque Africaine stelde in 1902 een 

project voor de aanleg van een spoorlijn en een kanaal dat westelijk Bolivia via de Amazone 

met de Atlantische Oceaan zou verbinden. Enkele jaren voordien had de Banque d’Outre-mer 

een al even prestigieus project ontwikkeld dat de deelstaten Pará en Goias zou verbinden. De 

expedities draaiden echter op niets uit. Ten slotte smolten in 1906 de twee Luikse 

metaalsbedrijven Ougrée-Marihaye en Espérance-Longdoz samen tot de Compagnie de 

l’Urucum voor de exploitatie van enorme ertslagen in de deelstaat Mato Grosso. 

Daarnaast waren er ook vele Belgen die op hun eentje hun geluk wilden beproeven in 

Brazilië. Isidore Van Montenaeken kan op dit vlak als pionier beschouwd worden. In 1890 

trok hij namelijk samen met enkele Belgen naar Manaos, de belangrijkste stad in het 

                                                 
16 AB.Z. nr. 2971 IX Liste des entreprises belges 
17 A.B.Z. nr. 2971 IX: Liste des entreprises belges 
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Amazonewoud 18. Zijn metgezellen gingen er aan de slag als exporteurs van tropische planten 

of als technici 19. De meest in het oog springende avonturen zijn echter die van Alphonse Van 

de Kerckhove en Édouard Pottieuw. Van de Kerckhove, een Gents vertegenwoordiger van 

Congo, trok rond de eeuwwisseling naar Mato Grosso om er concessie op te kopen voor de 

exploitatie van rubber. Nadien zouden lokale legereenheden echter zijn gronden in bezit 

nemen. Iets later kocht hij in diezelfde deelstaat concessies voor de extractie van goud, 

edelstenen en andere mineralen. Pottieuw van zijn kant trok naar de toenmalige Boliviaanse 

provincie Acre om er zich toe te leggen op de exploitatie van rubber en de verkoop van 

tropische planten. Tijdens zijn deelname aan de oorlog die Bolivia met Brazilië voerde voor 

de macht over de provincie werd hij echter gevangen genomen en ontsnapte hij 

ternauwernood aan de dood door te vluchten naar Manaos, van waaruit hij het land verliet om 

zich in Buenos Aires te vestigen. Nog andere Belgen, zoals Mosselman du Chesnoy en 

Buurmans, legden zich met wisselend succes toe op de exploitatie van rubber. Aan de andere 

kant waren er evenwel Belgische ondernemers die er wél in slaagden hun successen te 

bestendigen, zoals Nyssens met zijn zeepfabriek in São Paulo en de vele Belgische 

drukkerijen.  

Het succes van de Belgische ondernemingen was evenwel niet van blijvende aard. Reeds 

vanaf 1901 kampte de Compagnie de Produits Cibils met dalende productie als gevolg van de 

droogte en het uitbreken van verschillende epidemieën onder het vee. Bovendien had de 

Compagnie, evenals alle andere Belgische ondernemingen in Brazilië, af te rekenen met 

communicatieproblemen en een schrijnend tekort aan arbeidskrachten. Het bevolkingsaantal 

in de streek van het Amazonewoud was erg laag, zodat men beroep moest doen op migranten 

en indianen. Deze twee groepen lieten het echter afweten. De Belgische migranten die er aan 

de slag gingen, werden gekenmerkt door hun ongedisciplineerd en onverschillig gedrag. 

Velen van hen verlieten hun werk reeds vooraleer het aan te vatten. Voorts ondergingen de 

Belgische ondernemingen ook de tegenstand van de Braziliaanse regering die de consumptie 

van Amerikaanse, bij voorkeur Braziliaanse producten stimuleerde door de buitenlandse 

ondernemingen aan hoge taksen te onderwerpen. Het feit dat de Belgen bovendien vóór 1911 

geen beroep konden doen op een Belgische bank in Brazilië, dreef hen nog meer in het nauw. 

                                                 
18 Isidore Van Montenaeken voerde een expeditie aan van de Peruaanse kust tot in het Amazonewoud, in: Stols, 
E., Dumoulin, M., e.a. ‘La Belgique et l’étranger aux XIX et XXe siècles’, UCL Collège Erasme, Louvain-la-
Neuve, 1987, 325 p. 
19 A.B.Z. nr. 2971 I: Registre d’inscription des sujets belges de 1889 à 1902 par l’agence consulaire de France à 
Manaos; zie bijlage 11 
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De Belgische ondernemers, gewend aan de voorkeursbehandeling die ze genoten in Congo, 

konden niet opboksen tegen het protectionisme van de Braziliaanse overheden. Zodoende 

stierven het merendeel van de Belgische ondernemingen in Brazilië een langzame en stille 

dood. In 1911 werd door middel van de stichting van de Chambre de Commerce belgo-

brésilienne een poging ondernomen om de handel tussen beide landen te stimuleren. Deze 

instelling met hoofdzetel in Brussel verschafte allerhande inlichtingen in verband met de 

Braziliaanse economie en de relaties met België. Deze inlichtingen waren raadpleegbaar in 

het bureau in Brussel, evenals in het tweemaandelijkse bulletin van de Chambre de 

Commerce 20. 

Ter conclusie dienen twee zaken te worden vermeld in verband met de Belgische 

investeringen in Brazilië. In de eerste plaats er een opmerkelijke afwezigheid van Belgisch 

kapitaal in enkele sectoren waar men in eigen land erg bedrijvig in was. Alhoewel 

verschillende landgenoten als gespecialiseerde arbeiders naar Brazilië trokken om er aan de 

slag te gaan in de glasblazerijen, de diamantsector of stokerijen, slaagden de Belgische 

ondernemingen er niet in om een greep te krijgen op deze sectoren. Het lijkt echter veeleer dat 

ze, ter verdediging van de Belgische nationale economie, zich bewust niet mee inlieten. Ten 

tweede was het Belgische kapitaal eveneens aanwezig in buitenlandse of gemengde 

maatschappijen. Brusselse en Antwerpse financiers beperkten hun activiteiten immers niet tot 

België alleen, maar participeerden ook in buitenlandse ondernemingen.  

3.1.2 Mensen 

Nu zullen we bekijken hoe de situatie was voor de Belgen in Brazilië vanaf hun aankomst in 

de Braziliaanse havens tot het moment dat ze er goed en wel geïnstalleerd waren. Met 

betrekking tot de vestigingsplaatsen zullen we onderscheid maken tussen de vestiging in 

kolonies op het platteland en in de steden, rekening houdend met de graad van contact met de 

inheemse bevolking. We zullen in de mate van het mogelijke ook trachten een beeld te 

scheppen van het dagelijkse leven van de immigrant in zijn nieuwe thuisland en de manier 

waarop het integratieproces verliep. De basis hiervoor vormen het Archief van het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken en secundaire literatuurbronnen. 

                                                 
20 A.B.Z. nr. 2971 X: Bulletin de la Chambre de Commerce belgo-brésilienne; zie bijlage 5 
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3.1.2.1 Aankomst in de haven en transport naar bestemmingsplaats 

In een document uit 1911 staat beschreven wat de immigranten te wachten stond bij aankomst 

in Brazilië, in het bijzonder in de haven van Rio de Janeiro 21. In de eerste plaats was het van 

belang dat de immigrant beschikte over vier documenten: de tekst met de reglementaire basis 

van de Serviço do Povoamento do solo nacional, goedgekeurd door het presidentiële decreet 

van 19 april 1907; instructies met betrekking tot dienst voor stichting van koloniale kernen en 

verspreiding van de immigranten, goedgekeurd door het decreet van 21 december 1907; 

instructies die de verkoopprijs van de gronden en de wijze van verdelingswijze van de loten 

bepalen, goedgekeurd door het decreet van 19 maart 1908; gids voor de immigrant in Brazilië.  

De gids voor de immigrant beschreef het proces dat zou plaatsvinden bij de aankomst van de 

immigrant. In de eerste plaats werden de migrantenschepen afkomstig van de vreemde havens 

bij hun aankomst gecontroleerd door functionarissen van de immigratie. Doorgaans waren 

ook vertegenwoordigers van de kolonies aanwezig bij de aankomst van de migrantenschepen 

die de immigranten mondeling arbeidscontracten aanboden. De functionarissen van de 

immigratie werden in de uitoefening van hun taak bijgestaan door tolken, die de belangrijkste 

Europese talen spraken en in naam van de overheid voorlopige en gratis hospitaliteit 

aanboden in het opvangtehuis of Hospedaria de Imigrantes op Ilha das Flores. Elke stad die 

immigranten ontving, beschikte over een dergelijk opvangtehuis voor immigranten. De 

hospedarias in de havens waren omwille van het grote aantal immigranten die ze ontvingen, 

uiteraard het grootst en het best uitgerust. Aanvankelijk waren er twee opvangtehuizen voor 

immigranten in Rio de Janeiro. Behalve de Hospedaria op het Ilha de Flores, was er namelijk 

nog de Hospedaria de Pinheiro, maar dit heeft uiteindelijk zijn deuren moeten sluiten in 1897 

omwille van het te lage bezoekersaantal. Bovendien meende men dat de Hospedaria op Ilha 

de Flores beter geschikt was voor de ontvangst en de bescherming van de immigranten 22. Het 

eiland was gelegen in de baai van Rio de Janeiro op 50 minuten van de stad. Indien de 

immigranten de gastvrijheid aanvaardden, werden ze met hun bagage naar het eiland gevaren 

in speciaal daarvoor bestemde boten. Vervolgens legden ze bij hun aankomst in de hotellerie 

ze eerst verklaringen af van hun naam, nationaliteit, beroep, herkomst, verwantschap en 

bestemming. Ten slotte werden ze gehuisvest in hun compartimenten, terwijl hun bagage met 

                                                 
21 A.B.Z. IX Map met nodige documenten voor de immigranten in Brazilië 
22 Decreet nr. 2.598 van 31 augustus 1897 
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veel zorg in een depot werd geplaatst om te worden gecontroleerd en gedesinfecteerd door de 

douane.  

In de hospedarias genoten de immigranten gratis logement en voeding gedurende 3 tot 8 

dagen, al naargelang het advies van de administratie, om zo te kunnen uitrusten van hun 

vermoeiende reis en te vertrekken naar hun uiteindelijke bestemming. Er waren evenwel veel 

immigranten die hier gretig misbruik van maakten door zolang mogelijk in de hospedaria te 

verblijven, zonder enige moeite te doen om werk te vinden 23. Voorts beschikten de 

hospedarias in veel gevallen ook over speciale zalen voor getrouwde koppels en jonge 

mensen van beide seksen 24. Evenals in de havens, bevonden er zich ook tolken in de 

hospedarias. Hun voornaamste taak was de communicatie met de pas aangekomen 

immigranten en het rondleiden van de immigranten in de hospedaria en in de nabijgelegen 

stad. De migranten konden onder begeleiding van een tolk in groep naar het centrum van stad 

gaan om er geld te wisselen en zaken aan te kopen. Bovendien konden ze de nodige 

inlichtingen verkrijgen in het bureau voor de immigratie in het stadscentrum. Dit bureau was 

tevens bevoegd voor de regeling van de gratis passage per trein of boot indien de immigrant 

op eigen kosten wou reizen.  

In geval van ziekte waren er steeds een arts en geneesmiddelen aanwezig. Dit was een 

minimale vereiste omdat de Europese immigranten de voornaamste overdragers waren van de 

ziektes die Brazilië teisterden op het einde van de negentiende eeuw. Vooral immigranten die 

te weinig of helemaal geen voorzorgsmaatregelen troffen en wie het ontbrak aan comfort om 

zich aan te passen aan de nieuwe omgeving werden het slachtoffer van de epidemieën. De 

hospedarias werden dan ook beschouwd als belangrijkste broeihaarden van de epidemieën 25. 

Indien een immigrant drager was van een besmettelijke ziekte, werd hij ondergebracht in een 

ziekenhuis in de stad.  

Immigranten die de orde verstoorden of diefstallen pleegden, werden onmiddellijk uit het 

opvangtehuis verwijderd. Dit werd expliciet vermeld in de gids omdat onrusten schering en 

inslag waren in de opvangtehuizen. Verschillende malen waren Belgische immigranten, die 

de naam hadden van onruststokers, betrokken bij dergelijke opstanden, zoals in de 

                                                 
23 A.B.Z. nr. 2971 X: Au Brésil: la colonisation 
24 A.B.Z. nr. 2971 III: Bescherming tegen de immigrant in Brazilië 
25 A.B.Z. nr. 1370 I: Raadgevingen ivm gezondheidstoestand in Brazilië van 13 juni 1889 
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Hospedaria de Imigrantes van São Paulo op 25 januari 1889. Volgens de Belgische consul in 

São Paulo had deze gebeurtenis de naam van de Belgen eens te meer beschadigd 26.  

Een volgend incident vond plaats in de Hospedaria da Jaqueira van Pernambuco in het jaar 

1890. Bij deze onrusten waren eveneens Belgische immigranten betrokken, die uiteindelijk 

hun ervaringen in eigen persoon per brief meedeelden aan de Belgische consul in Rio de 

Janeiro 27. De groep Belgische migranten had, nadat ze door frauduleuze migratieagenten van 

Buenos Aires naar Pernambuco waren gezonden, niets dan ellende aangetroffen in 

Pernambuco. Bij hun aankomst in de hospedaria troffen ze ongeveer tweehonderd personen 

zonder werk. De lokale overheid, die verantwoordelijk was voor de komst van zoveel 

immigranten, trachtte de schuld af te schuiven op de arme migranten door hen op een 

gewoonweg onmenselijke manier te behandelen. De situatie werd enigszins ontvlambaarder 

wanneer de directie van de hospedaria besloot een vijftiental politieagenten post te laten 

vatten aan het gebouw. Vervolgens viel de politie de menigte migranten hardhandig, met 

verschillende gewonden tot gevolg. De menigte werd uiteengedreven, sommige wendden zich 

naar hun kamer, terwijl anderen angstig buiten onder de bomen ging slapen. Wanneer de rust 

ten slotte teruggekeerd leek te zijn, kwam plots de cavalerie aan en voerde een aanval uit op 

de overgebleven migranten. Enkele migranten werden gedood in deze actie. De volgende dag 

had er een deel van de infanterie plaatsgenomen aan de ingang van de hospedaria die een 

nieuw schandaal wilden uitlokken. De migranten werden gedwongen om hun dagelijkse taken 

uit te voeren, maar sommigen, die deze bevelen niet begrepen omwille van hun gebrekkige 

kennis van het Portugees, werden hardhandig aangepakt door de ordediensten. Pas na de 

tussenkomst van de Italiaanse consul keerde de rust terug. 

Vervolgens vertrokken de Belgische migranten, na te zijn gewaarschuwd dat er geen werk 

beschikbaar was voor ambachtslui zoals zij, naar een nabijgelegen landbouwkolonie. 

Wanneer ze aankwamen in de landbouwkolonie deelde de directeur van de kolonie hen mee 

dat hij geen werk had voor een danig grote groep immigranten en hij zond ze terug naar de 

hosperdaria. Bij hun aankomst in de hospedaria werd hen aanvankelijk de toegang tot het 

gebouw ontzegd. Na tussenkomst van de consuls mochten ze het gebouw betreden om elf uur 

’s avonds. Niettemin besliste een groot deel van de migranten terug te keren naar Rio de 

Janeiro in de hoop om ginds een beter bestaan te leiden. Het dient evenwel te worden 

                                                 
26 A.B.Z. nr. 2971 I: brief Belgische legatie aan M.B.Z.; zie bijlage 12 
27 A.B.Z. nr. 2971 VIII: Troubles causés par des émigrants à Pernambouc 
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opgemerkt dat dergelijke incidenten eerder uitzonderingen waren en dat de ontvangst van de 

immigranten in de opvangtehuizen doorgaans rustig verliep. 

Nadat alle formaliteiten waren voltooid in de hospedaria en de immigrant zijn uiteindelijke 

bestemmingsplaats had gekozen, kon hij gebruik maken van het gratis vervoer per trein of per 

boot naar de kolonie. De deelstaten São Paulo en Rio de Janeiro beschikten over een 

uitgebreid spoorwegnetwerk dat hen verbond met de andere delen van het land. Het grootste 

deel van de kolonies was zodoende met elkaar verbonden door middel van een spoorlijn, met 

uitzondering van de nieuwste kolonies 28. Voor de aanleg van de spoorlijnen werden, zoals we 

reeds zagen, vaak immigranten ingeschakeld, die dan kost en inwoon kregen in de 

nabijgelegen kolonie. In tegenstelling tot de immigrant-landbouwers werden de arbeiders en 

ambachtslui die geen specifieke bestemming hadden, ondergebracht in fabrieken of bij 

particulieren.  

3.1.2.2 Vestiging in het nieuwe thuisland 

Aanvankelijk genoten de zuidelijke deelstaten Rio Grande do Sul en Santa Catarina de 

voorkeur van de immigranten. Enerzijds was dit omdat het Germaanse element er erg goed 

vertegenwoordigd was door de vele Duitse en Zwitserse kolonies en de Belgische 

immigranten er zich gemakkelijk aanpasten. Anderzijds was het klimaat er veel draaglijker 

dan in de deelstaten São Paulo en Rio de Janeiro. Dit laatste gold hoofdzakelijk voor Rio 

Grande do Sul, aangezien Santa Catarina al een iets warmer, en dus ondraaglijker, klimaat 

had. Dit vindt men ook terug in de aanbevelingen van de Belgische inlichtingenbureaus. 

Niettemin werd het klimaat in São Paulo en Rio de Janeiro door de plaatselijke consuls vaak 

als aangenaam, zelfs fantastisch ervaren 29.  

Vanaf de afschaffing van de slavernij in 1888 en de daaropvolgende vraag naar 

arbeidskrachten in São Paulo, Rio de Janeiro en de aangrenzende deelstaten, verschoof het 

zwaartepunt van de immigratie echter naar deze gebieden. Bovendien was er in de zuidelijke 

deelstaten steeds minder ruimte beschikbaar omdat nagenoeg alle bewoonbare grond reeds 

ingenomen was door de kolonisatie. Het voordeel van São Paulo en Rio de Janeiro was dat de 

                                                 
28 A.B.Z. nr. 2971 I Rapport over de provincie São Paulo door consul Van Varenbergh  
29 A.B.Z. nr. 2971 IX: Rapport met de studies van de condities van de kolonies en de emigratie in de deelstaten 
São Paulo, Paraná en Santa Catarina 
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immigranten er grote zekerheid hadden in verband met vestiging en tewerkstelling, al draaide 

het in de praktijk vaak anders uit.  

Naar analogie met Manuel Diego Junior, zullen we de Belgische aanwezigheid in Brazilië 

opdelen in drie verschillende soorten, namelijk: lokalisatie in rurale gebieden, volledig 

geïsoleerd van de inheemse bevolking; lokalisatie in rurale gebieden met direct contact met de 

inheemse bevolking; lokalisatie in urbane gebieden met snel en constant contact met de 

inheemse bevolking. Deze drie nederzettingsvormen zullen elk verschillende resultaten 

hebben op vlak van de assimilatie van de immigrant aan zijn nieuwe omgeving 30.  

Vestiging in geïsoleerde rurale gebieden  

De geïsoleerde rurale gebieden trof men hoofdzakelijk aan in de zuidelijke deelstaten Rio 

Grande do Sul en Santa Catarina. Zelfs indien ze niet zodanig geïsoleerd waren – het grootste 

deel van de kolonies was met elkaar verbonden door wegen – was het contact met de 

inheemse bevolking erg gering. Deze vorm van immigratie, waarbij de immigrant eigenaar én 

producent of productor-propietario was, werd zowel door de plaatselijke, als door de 

buitenlandse overheden beschouwd als de meest voordelige. De Braziliaanse overheid haalde 

hier voordeel uit omdat de immigrant een positieve invloed had op de geldcirculatie door de 

grond te kopen en vervolgens zijn oogst op de markt te brengen. Zodoende hield hij de 

gevestigde sociale orde in stand 31. Voor de Belgische overheid was het dan weer een 

geruststelling dat de migrant succesvol kon overleven in zijn nieuwe thuisland. Het dient te 

worden gezegd dat in de besproken periode zich uiterst weinig Belgische immigranten 

vestigden in dergelijke geïsoleerde kolonies. Enkele eenzaten buiten beschouwing gelaten, 

kozen alle Belgen ervoor om zich te vestigen in de grotere centra Rio Grande do Sul en Santa 

Catarina 32. 

Bij hun aankomst konden de immigranten onmiddellijk intrekken in een huis indien er loten 

met huizen beschikbaar waren of indien er landgenoten gevestigd waren bij wie ze tijdelijk 

konden verblijven. Zoniet werden ze ondergebracht in de zogenaamde barracões of barakken 

waar ze gratis voedsel ontvingen hoogstens acht dagen, tenzij daar in geval van ziekte of 

overmacht anders over beslist werd door de directeur van de kolonie. De barakken waren 

                                                 
30 Diégues Júnior, M. ‘Imigração, urbanização e industrialização…’ 
31 A.B.Z. nr. 2971 III: Oproep tot oppositie tegen de Companhia Metropolitana 
32 A.B.Z. nr. 2971 I: Renseignements fournis par le consul de la Belgique à Porte Alègre, Lüdovitz 
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houten constructies bedekt van dakpannen waar men tot negenhonderd personen kon 

huisvesten. Daarnaast bestond ook de mogelijkheid om te verblijven in ranchos of voorlopige 

hutten bedekt met palmbladeren. Doorgaans waren er ook tolken aanwezig in de kolonies die 

de nodige inlichtingen verschaften over de voorbereiding en de ligging van de gronden. 

Voorts hadden de migranten ook recht op gratis gezondheidszorg en onderwijs in het 

Portugees en in de belangrijkste taal van de migranten. Dit was in veel gevallen Italiaans of 

Duits. Ten slotte was de aanwezigheid van een priester van dezelfde nationaliteit als het 

grootste deel van de migranten bevorderlijk voor hun integratie. Deze eis werd dan ook 

meermaals herhaald door de Belgische migranten in Brazilië 33.  

De migrant mocht vervolgens zelf zijn lot uitkiezen. Daarbij had hij de keuze tussen loten mét 

huis en loten zonder huis. Dit was echter niet altijd een vrije keuze. In veel gevallen waren er, 

als gevolg van de grote toestroom immigranten, enkel loten zonder huis beschikbaar. Indien 

de immigrant evenwel besliste om zelf een huis op te richten, ontving hij hiervoor een 

vergoeding tussen 200.000 en 250.000 reais. In de praktijk werd de vergoeding bepaald in 

proportie tot de verrichte arbeid voor de bouw van het huis 34. Indien er reeds een huis stond 

op het lot, werd de prijs van het huis toegevoegd aan de prijs van het lot. Na enige tijd werd 

het oorspronkelijke huis vervangen door een groter huis, zodat het eerste voortaan dienst deed 

als opslagplaats. Het dient te worden gezegd dat er een sterk contrast bestond tussen de 

theorie en de praktijk. Terwijl de migrant in theorie zich onmiddellijk kon vestigen op zijn 

stuk grond, was er in de praktijk onvoldoende personeel voorhanden om de constructie van 

het huis, de ontbossing en dergelijke, tijdig te voltooien. Daardoor was het niet ongewoonlijk 

dat de migranten verschillende weken, soms zelfs maanden, in de barakken verbleven 35. 

De grootte van de loten was verschillend naargelang de deelstaat waar de immigrant zich 

vestigde met zijn familie. De gemiddelde grootte van de loten was vijfentwintig tot dertig 

hectaren, al bestonden er kleinere loten. Zo waren de loten in de statelijke kolonie Funil, ten 

westen van de stad São Paulo, tussen veertien en achttien hectaren groot. Deze kolonie was 

omgeven door oudere Duitse en Zwitserse kolonies, zoals São Bernardo, Parriquera Assa, 

Sandana, Piagichy en Bom Successo. In die kolonies waren in totaal 1.200 families gevestigd, 

                                                 
33 A.B.Z. nr. 2971 I: Rapport over de provincie São Paulo door consul Van Varenbergh 
34 A.B.Z. nr. 2971 IX: Rapport van de Belgische legatie in Porto Alegre 
35 A.B.Z. nr. 2971 IX: Rapport over de zuidelijke staten van Brazilië 
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waaronder vijf Belgische 36. De kleine omvang van de loten in São Paulo was vooral te wijten 

aan de enorme aantrekkingskracht die de deelstaat uitoefende op de immigranten.  

Er bestonden twee manieren voor de betaling van het lot. Enerzijds kon de immigrant het lot 

contant betalen indien hij over voldoende geld beschikte of indien hij alleenstaand was. In dat 

geval ontving de immigrant een aanzienlijke korting en werd hij onmiddellijk benoemd tot 

volle eigenaar van de grond. Indien hij niet over voldoende geld beschikte om het lot in één 

keer te betalen, kon het lot op termijn afbetaald worden. De afbetaling was, zoals we boven 

reeds gezien hebben, onderworpen aan strikte regels. De belangrijkste regel was dat de 

immigrant die er niet in slaagde de afbetaling te voltooien binnen een termijn van tien jaar 37, 

elk bijkomend jaar een boete moest betalen. De waarde van de boete steeg op jaarlijkse basis. 

De prijs van de grond, die in geen geval lager mocht zijn dan één reaal per vierkante meter, 

verschilde naargelang het een ruraal of urbaan lot betrof. De eerste groep koste gemiddeld 10 

tot 50 reais per vierkante meter, de tweede 50 tot 250 reais. In afgelegen gebieden kon men 

bovendien onbewerkte gronden aantreffen van 25 reais per vierkante meter, al was dit 

uitzonderlijk. De prijs van de loten zonder huis varieerde doorgaans tussen 8.000 en 30.000 

reais per hectares, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Een lot van 25 hectares 

koste dus 200.000 tot 750.000 reais. De prijs van loten mét huis varieerde tussen 500.000 en 

2.000.000 reais.  

Het merendeel van de immigranten verkoos om hun lot te kopen zonder huis, er te verblijven 

in voorlopige barakken en hun huis eigenhandig te bouwen, zodat de kosten lager zouden zijn. 

In de zuidelijke deelstaten Rio Grande do Sul en Santa Catarina, twee bosrijke gebieden, 

diende de immigrant en zijn familie, vooraleer aan te vatten met de cultivatie, de bomen op 

het terrein te rooien. De immigrant kon bij zijn aankomst doorgaans niet meer dan één hectare 

rooien, waarvoor men maar liefst veertig dagen nodig had. De volledige ontbossing van een 

terrein duurde ongeveer drie jaar. De ontbossing was er hele opgave, temeer omdat het woud 

samengesteld was uit een overvloedige vegetatie. Daarom was het noodzakelijk dat de 

immigrant voorbereid was op het verrichten van zware arbeid.  

                                                 
36 A.B.Z. nr. 2971 I: Province de Saint-Paul: l’industrie caféière 
37 In sommige kolonies bedroeg de termijn zeven jaar.  
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De landbouwersimmigrant en zijn familie ontvingen gratis het nodige gereedschap 38, zaden 

en een beperkt aantal dieren. Slechts weinig immigranten slaagde er niet in om zich na één 

jaar in hun onderhoud te voorzien. Indien de immigranten niet beschikten over de nodige 

bestaansmiddelen, kon hij samen met zijn meerderjarige zoon tewerkgesteld worden. Het loon 

dat hij hiervoor zou ontvangen, was afhankelijk van het belang van de arbeid. Vaak kon de 

migrant aan de slag als arbeider bij de aanleg van de wegen in de kolonie. Het loon bedroeg 

500 reais per lopende meter en moest het totaal van 129.000 reais niet overschrijden 39. Dit 

was mogelijk binnen de eerste 6 maand, de tijd die doorgaans nodig was om de eerste oogst 

binnen te halen en zijn producten op de markt te brengen. Terwijl het gezinshoofd arbeid 

verrichte aan een loon of forfaitair bedrag gedurende 15 dagen per maand om middelen te 

hebben, bewerkten de gezinsleden de grond. Tijdens de 15 dagen dat het gezinshoofd niet 

werkte voor de rekening van de kolonie, kon hij zich samen met zijn familie bezighouden met 

de zorg van de grond. De eerste oogsten bestonden doorgaans uit maïs, een gewas dat erg 

gemakkelijk groeide en bovendien voedsel voorzag voor zowel mens, als dier. Sommige 

kolonisten plantten daarnaast ook feijão of zwarte bonen.  

Het eerste jaar kon de immigrant en zijn familie slechts verbouwen voor eigen consumptie. 

Vanaf het tweede jaar waren ze in staat om enkele producten op de markt te verkopen. Dit 

schepte tevens de mogelijkheid om het vee uit te breiden. Doorgaans kochten de kolonisten 

eerst en vooral een paard omdat dit dier geschikt was voor zowel de bewerking van de grond, 

als het transport. Daarnaast beschikte het grootste deel van de kolonisten over ossen en 

varkens. Ten slotte konden de immigranten die over de nodige middelen beschikten, ook 

koeien aan te kopen.  

Ondanks het feit dat de immigrant doorgaans ruim voldoende voedsel voorhanden had, 

ontbrak het hem vaak aan financiële middelen om zaken zoals kledij, gereedschap, zou en 

petroleum aan te schaffen om zich in zijn onderhoud te voorzien en eventueel zijn exploitatie 

uit te bouwen 40. Dit alles was hoofdzakelijk te wijten aan het isolement waarin de kolonies 

zich bevonden en het gebrek aan nabijgelegen markten en communicatiemiddelen. Alhoewel 

men pogingen ondernam om een degelijk spoorwegennetwerk uit te bouwen, stonden de 

geologische kenmerken van het grondgebied de perfectie ervan in de weg. Bovendien 

                                                 
38 Het gereedschap was beperkt tot houwen, spades en bijlen. In: A.B.Z. nr. 2971 X: Rapport sur l’état de Saint-
Paul 
39 A.B.Z. nr. 2971 IX: Rapport over de deelstaat Rio Grande do Sul 
40 A.B.Z. nr. 2971 IX: Rapport over de deelstaat Rio Grande do Sul 
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weerhielden de hoge tarieven van de spoorwegen de producenten om gebruik te maken van 

deze diensten 41. De twee zuidelijke deelstaten beschikten slechts enkele grote productie- en 

consumptiecentra. Zo beschikte de kuststad Porto Alegre over de nodige faciliteiten en 

betekende het een belangrijke afzetmarkt, maar was het tegelijk te ver weg van de kolonies 

om hiervan te profiteren 42. De deelstaat Santa Catarina had evenzeer te kampen met dit 

probleem, al beschikte het over meer havens. Doorgaans waren de oude kolonies beter 

gelegen, dit wil zeggen dichter bij de grote centra. De nieuwere kolonies verkeerden in het 

grootste isolement zodat de inwoners, die hun producten slechts uiterst moeilijk konden 

verkopen, op zoek gingen naar extra inkomsten door aan te bieden als dagloners bij de 

producenten van erva mate 43 of spoorwegconstructeurs.  

Het dient wel te worden opgemerkt dat de migranten in de kolonies zich niet enkel 

bezighielden met landbouw. De kolonies, die zelf instonden voor de productie van hun 

levensmiddelen, beschikten zonder uitzondering ook over ambachtslui. De invoer van 

levensmiddelen, gaande van voedsel tot kledij en huiswaren, was immers veel te kostelijk. 

Gezien de tolerante houding van de Braziliaanse overheid ten opzicht van de invoer van 

gereedschappen en technieken door de migranten, namen de ambachtslui doorgaans een deel 

van hun gereedschap mee. Op die manier konden ze hun beroep blijven uitoefenen in de 

kolonie. Veel migranten maakten echter misbruik van de tolerante houding van de 

Braziliaanse overheid door hun producten te verkopen aan een prijs die dubbel zo hoog lag als 

in Europa. Daarnaast was er als gevolg van het isolement waarin de kolonies verkeerden een 

grote nood aan diversiteit van de lokale ambachten. Deze twee factoren, de aanwezigheid van 

gereedschappen en de toegenomen diversiteit aan beroepen in de kolonies, zorgden ervoor dat 

de kolonies autarkisch konden functioneren. Na verloop van tijd groeiden deze kolonies 

zodoende uit tot de eerste industriële centra. Op die manier was de basis gelegd voor de 

Braziliaanse industrialisatie. Het staat dan ook vast dat de industrialisatie voornamelijk 

gegroeid is uit de Duitse en Italiaanse migrantengemeenschappen in Rio Grande do Sul, al 

mag de invloed van de stedelijke centra zeker niet onderschat worden 44. 

 

                                                 
41 A.B.Z. nr. 2971 IX: Rapport over de deelstaat Rio Grande do Sul 
42 De kolonie Guaraní bijvoorbeeld was gelegen op ongeveer 500 km van de stad Porto Alegre 
43 Kruid van Paraguayaanse oorsprong dat dient voor de bereiding van de chimarrão, een soort thee van de 
Gaúchos. 
44 Diégues Júnior, M. ‘Imigração, urbanização e industrialização…’ 
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Vestiging in rurale gebieden met direct contact met de inheemse bevolking 

Zoals reeds gezegd, wonnen São Paulo, Rio de Janeiro en de omliggende deelstaten aan 

belang in het migratieproces van de jaren 1890. De koffie- en suikerproductie boden de 

immigranten ruime garanties inzake vestiging en tewerkstelling. Dit bracht een enorme 

migratiestroom op gang naar deze gebieden, zodat op het einde van de negentiende eeuw zich 

reeds 40% van alle immigranten in São Paulo vestigde. In het eerste decennium van de 

twintigste eeuw steeg dit cijfer zelfs tot 55% 45. Men dient hierbij evenwel rekening te houden 

met het feit dat de bevolking van deze gebieden niet uitsluitend bestond uit migranten. De 

fazendas waren louter op zoek naar arbeidskrachten. Een deel van deze vraag werd ingelost 

door de plaatselijke blanke, mestieze en zwarte bevolking, terwijl men voor het overige 

beroep deed op migranten. De inbreng van de migranten in de fazendas mag dus zeker niet 

overschat, noch onderschat worden.  

Terwijl de immigratie in de zuidelijke deelstaten zich baseerde op het kleine grondbezit, 

concentreerde de immigratie in São Paulo en Rio de Janeiro zich dus vooral op het 

grootgrondbezit van de fazendas. Alhoewel er ook in São Paulo en Rio de Janeiro enkele 

staatskolonies gesticht werden die gebaseerd waren op het kleine grondbezit, waren die 

ongetwijfeld in de minderheid als gevolg van de schaarste aan beschikbare grond en het 

bestaan van het grootgrondbezit. In de kolonies van de overheid verliep het proces van 

grondverwerving grotendeels gelijkaardig als in de meer geïsoleerde kolonies in het zuiden. 

De prijs van de gronden was weliswaar veel hoger in São Paulo en Rio de Janeiro, zodat de 

migranten slechts na vele jaren volle eigenaar konden worden van hun stuk grond. Op de 

private kolonies waar de fazendas gevestigd waren, had de migrant een huis met gemiddeld 

veertig aren grond ter zijner beschikking. Daarnaast kon men nog landerijen afhuren, al was 

de prijs veel te hoog voor de doorsnee-migrant 46. Dit zorgde ervoor dat een groot deel van de 

migranten tijdelijk verbleven op de fazenda om vervolgens met het verdiende geld naar 

Europa terug te keren 47.  

Nadat ze zich op hun stuk grond gevestigd hadden, konden de migranten aan het werk op de 

plantages. Daar hield men zich bezig met het planten en het oogsten van de koffieplanten. 

Tijdens het oogstseizoen van mei tot september werkte de migrant acht uur per dag op de 

                                                 
45 Diégues Júnior, M. ‘Imigração, urbanização e industrialização…’ 
46 A.B.Z. nr. 2971 I: Province de Saint-Paul: l’industrie caféière 
47 A.B.Z. nr. 2971 III: Oproep tot oppositie tegen de Companhia Metropolitana 
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plantage. Deze uren kon hij in principe zelf kiezen. Tijdens het laagseizoen hield hij zich 

vervolgens bezig met de zorg van zijn eigen stuk grond. De oogst van de teelt van zijn stuk 

grond was grotendeels voor eigen gebruik bestemd. De rest kon hij kwijt op de lokale markt. 

Nagenoeg alle kolonies in deze deelstaten waren met elkaar en met de grote afzetmarkten 

verbonden door middel van een uitgebreid spoorwegennetwerk. De belangrijkste daarvan was 

de spoorlijn die Rio de Janeiro verbond met São Paulo en passeerde via de belangrijkste 

kolonies van het gebied.  

Slechts weinig Belgische migranten waren echter in staat om iets stabiel uit te bouwen in hun 

nieuwe thuisland. Enkele van deze families worden vermeld in het rapport van consul Van 

Varenbergh van São Paulo 48. Zo was er de familie Coureur afkomstig uit Charleroi die zich 

nu gevestigd had in Jacarchy, een dorpje langs de spoorlijn São Paulo-Rio de Janeiro. Ze 

hadden er dankzij hun ijver en doorzettingsvermogen een huisje met een grote tuin gekocht en 

wijdden er zich aan de groenteteelt. Het dorpje gold als commercieel landbouwcentrum van 

de streek en was vooral bekend om zijn priesters, die er een volledig andere levenswijze op 

nahielden als de Belgische priesters. Ze leidden namelijk een erg open leven samen met hun 

familie. In het nabijgelegen Lorena trof de consul de families Bronchain uit Couillet en 

Timmerman uit Everbeek aan. Beide waren er in geslaagd om hun ellendige situatie in België 

te ontvluchten om zich toe te wijden aan de teelt van respectievelijk rietsuiker en tabak. De 

familie Timmerman had reeds het grootste deel van hun schulden afbetaald, alhoewel er hen 

nog een deel restte. Het gezinshoofd drong er bij de consul op aan om een Belgische priester 

te laten overkomen opdat ze tenminste hun geloof in hun moedertaal zouden kunnen belijden. 

Ten slotte vermeldde de Belgische consul in Petrópolis, Sainctelette, in zijn rapport over de 

migratie in Brazilië de heer Philippe Frachont, die zich in 1895 samen met zijn familie had 

gevestigd in kolonie Guiririm in de deelstaat São Paulo. Deze kolonie was slechts een jaar 

eerder gesticht door enkele Italiaanse families. Hij had er met 400 frank, die hij had geleend 

van de Belgische consul, een bescheiden terrein gekocht om er zich bezig te houden met 

landbouwactiviteiten en houtkap. In 1905 had hij het oorspronkelijke terrein reeds uitgebreid 

tot 150.000 m². 

In de voornoemde kolonie Porto Feliz waren er eveneens Belgische families gevestigd. Zoals 

reeds gezegd, werd de Belgische aanwezigheid in de kolonie geleidelijk verdrongen door de 

Italiaanse. De Brazilianen vormden evenwel de grootste groep inwoners. Zo waren er in het 

                                                 
48 A.B.Z. nr. 2971 I: Rapport over de provincie São Paulo door consul Van Varenbergh 
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jaar 1904 maar liefst 207 Braziliaanse grondbezitters gevestigd in de kolonie, tegenover 34 

Italiaanse en 12 Belgische 49. De weinige buitenlandse grondbezitters hadden kleine stukken 

grond die niet groter waren dan 25 hectaren. In de Venesoenrapporten werd vermelding 

gemaakt van de families Leroy en Vayen die beiden reeds sinds 1890 als pachter gevestigd 

waren in de kolonie. Jules Vayen, zoon van Felix en Julie Vayen, keerde in 1902 terug naar 

de kolonie na een verblijf in België 50. 

Dit lot was evenwel niet alle Belgische migranten beschoren. Zo waren er de Belgische 

migranten die via Buenos Aires en Montevideo in Pernambuco beland waren zonder werk, 

zonder middelen, noch bescherming, in tegenstelling tot wat de migratieagent in Rio hen had 

beloofd 51. Enkele van hen waren dankzij de Administração das Terras e Colonias van 

Pernambuco in de Colonia Suassuna aan de slag gegaan als metselaar en timmerman. Ze 

verdienden het dubbele van het loon van een dagloner 52. De overige migranten waren 

tewerkgesteld als dagloners en dienden de helft van hun dagelijkse loon af te staan om, in hun 

mening slecht bereid en onvoldoende eten te kunnen kopen. Kort daarop werden ze door de 

directeur van de kolonie ontslagen uit de kolonie. Ze gleden steeds dieper weg en de ellende 

en kwam dagelijks de repatriatie aanvragen in het Belgische consulaat. De repatriatie van 

migranten werd echter moeilijk toegestaan door de Braziliaanse overheid en indien men ze 

toestond, moesten de personen zelf of de vertegenwoordigers van hun vaderland instaan voor 

de kosten. Wanneer ze uiteindelijk in de Hospedaria da Jaqueira verzeild geraakten, werd de 

situatie elke dag grimmiger, met de gekende gevolgen.  

Daarnaast waren er enkele gevallen bekend van Belgen die ronddoolden in de kolonies en de 

nabijgelegen steden . Zo beschreef consul Van Varenbergh een bende Gentse migranten 

vergezeld van tientallen kinderen die vanuit Lorena te voet in Rio de Janeiro wilden geraken 
53. Ze verdienden hun geld en voedsel door te bedelen. Aangezien geen van hen werkzaam 

was in de landbouw, was het hen niet welgevallen om te worden tewerkgesteld. Onder hen 

bevond zich ene Boddaert, een gekwalificeerde paswerker uit een voorname Gentse familie, 

                                                 
49 Op een totaal van 271 grondbezitters was dit respectievelijk 76,4% Brazilianen, 12,5% Italianen en 4,4% 
Belgen. In: Marcolino Polaz, K.T. ‘Porto Feliz: evolução demográfica, imigração e propiedade de terras nos 
séculos XIX e XX’ op XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, Caxambú (MG-Brasil), 18-22 
september 2006 
50 Kennive, D., Vanderhaeghe, J. en Schilders, M. ‘Emigranten naar Amerika’, Vlaamse Vereniging voor 
Familiekunde Antwerpen, Antwerpen, 1992, 537 p. 
51 A.B.Z. nr. 2971 III: Bescherming van de emigrant 
52 2.000 reais tegenover 1.000 reais. 
53 A.B.Z. nr. 2971 I: Rapport over de provincie São Paulo door consul Van Varenbergh 
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voor wie de consul een plaats bemachtigde in de nabijgelegen kolonie Cannas. Dit bleek 

echter verloren moeite: op zijn terugweg zag de consul Boddaert nog steeds bedelend door de 

straten lopen. Een ander geval was dat van de bejaarde Van de Vyver die eveneens 

ronddoolde in Lorena. Hij had zijn laatste spaargeld uitgegeven aan de overtocht naar Brazilië 

omdat de Braziliaanse vice-consul in Brussel hem beloofd had het geld terug te betalen. 

Niettemin kwam de man niet in aanmerking voor een vergoeding omdat hij reeds de leeftijd 

van vijftig jaar overschreden had. 

Dit alles bezorgde de Belgische migranten in Brazilië een slechte naam. Verschillende 

fazendeiros benadrukten dat Belgen niet welkom waren in hun kolonie omdat het aanstellers 

en kletskousen waren 54. Ze konden zich vaak moeilijk aanpassen aan de nieuwe situatie, ze 

waren veeleisend en werden niet zo ijverig bevonden als de Italiaanse of Duitse migranten. 

Bovendien lokten de Belgen maar al te vaak opstanden uit. Vooral de Italiaanse migranten 

waren erg geliefd bij de fazendeiros omdat ze weinig nodig hadden om te kunnen overleven 

en omdat ze het klimaat goed konden verdragen 55. De Portugezen, die de tweede grootste 

groep migranten vormden, waren eveneens geliefd omwille van hun eenvoud en volharding in 

het werk. De Spanjaarden daarentegen waren minder populair omwille van hun trotse karakter 

en grote ongevoeligheid.  

Hierbij dienen evenwel twee zaken te worden opgemerkt. In de eerste plaats vormde de groep 

Belgische migranten die hun landgenoten een slechte naam bezorgden slechts een minderheid 

in vergelijking met de totale Belgische migratie naar Brazilië. De negatieve aspecten van een 

bepaald fenomeen of een bepaalde gebeurtenis krijgen doorgaans meer aandacht dan de 

positieve omdat ze interessanter zouden zijn en meer in het oog springen. Dit leidt echter tot 

verkeerde interpretaties en veralgemeningen, iets waar we ons dus niet schuldig willen 

maken. Ten tweede waren de Belgische vertegenwoordigers zich hier goed van bewust en 

meldden ze dit ook aan de bevoegde instellingen in België. In het verleden had de Belgische 

overheid al bewust landlopers en bedelaars het land uitgestuurd. Nadat ze hiervoor op de 

vingers getikt was, trachtte ze de emigratie van landgenoten zoveel mogelijk te controleren. 

Spijtig genoeg bleken de intenties van de overheid vaak tevergeefs.  

                                                 
54 A.B.Z. nr. 2971 I: Rapport over de provincie São Paulo door consul Van Varenbergh 
55 A.B.Z. nr. 2971 I: Province de Saint-Paul: l’industrie caféière 
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Zoals reeds gezegd, besteedde de Braziliaanse overheid steeds meer aandacht aan de 

verbetering van de landbouwstructuren. Dit deed men door middel van de uitbouw van het 

landbouwonderwijs en de oprichting van proefstations. De Belgische onderwijsinstellingen, 

die een bijzonder goede reputatie genoten in Brazilië, leverden hier ook hun bijdrage. Dit was 

slechts een evolutie sinds het begin van de twintigste eeuw. In 1898 schreef de Belgische 

consul in Petrópolis in een rapport dat de Braziliaanse agronomische instituten beschikten 

over voldoende landbouwingenieurs van eigen bodem en zodoende geen beroep deden op 

buitenlanders 56. Ten tijde van de landbouwcrisis op het einde van de negentiende eeuw 

werden de fazendeiros bovendien gedwongen om hun eigen teelten te onderhouden en 

moesten ze zelf instaan voor de administratie van hun bedrijf. Zodoende was er geen nood aan 

buitenlanders.  

Vanaf het begin van de twintigste eeuw veranderde deze situatie evenwel. Zo was er Hector 

Raquet, professor aan het landbouwinstituut in Gembloux, die in 1909 een plaats verwierf op 

de zoötechnische post in São Paulo 57. Het jaar voordien was hij reeds naar Brazilië afgereisd 

in het bijzijn van vier collega’s, die in Brazilië zouden blijven, om er een zoötechnische post 

en een agronomisch station te vestigen. Tijdens zijn tweede reis naar Brazilië, werd Raquet 

door de Braziliaanse overheid een contract aangeboden dat hem de toelating verleende om een 

zoötechnische post te installeren op de fazenda do Pinheiro in het noordwesten van de 

deelstaat São Paulo. De ligging aan de oevers van de rivier Paraíba en de uitstekende staat van 

de gebouwen gaven de doorslag bij de keuze voor deze fazenda. De gebouwen Het 

zoötechnische post moest dienen als school met praktisch zoötechnisch onderwijs, een 

voorbeeld-fazenda en een instelling waar men de veeteelt promootte.  

Vestiging in urbane gebieden 

Voorlopig hebben we enkel de Belgische migratie in de kolonies in beschouwing genomen. 

Niettemin opteerde het merendeel Belgische migranten om zich te vestigen in urbane centra. 

Vooral São Paulo oefende een grote aantrekkingskracht uit op de Belgische migranten. Dit 

was te danken aan verschillende factoren. In de eerste plaats waren er de overvloedige 

tewerkstellingsmogelijkheden, zowel in de stad, als in de omliggende gebieden. Hiervoor 

ontwikkelde het statelijke bestuur een intense propaganda in Europa en gaf het grote bedragen 

                                                 
56 A.B.Z. nr. 2971 VI: Ingénieurs agricoles 
57 A.B.Z. nr. 2971 VI: Place de professeur agricole au poste zootechnique; zie bijlage 13 
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uit. Daarnaast waren het sociale en culturele leven van de steden ook van doorslaggevende 

aard. Het nadeel van de steden was evenwel de hoge kost van het levensonderhoud, alhoewel 

die ruim gecompenseerd werd door de evenredig hoge lonen 58.  

Ondertussen was men er vast van overtuigd dat de individuele migratie meer kans had op 

slagen dan de georganiseerde migratie van het midden van de negentiende eeuw. De 

migranten die naar de steden trokken waren doorgaans gekwalificeerde mensen en 

ambachtslui die beseften dat ze niets te zoeken hadden op het platteland en daarom hun geluk 

zochten in de steden. De term ‘geluk zoeken’ was evenwel niet van toepassing op alle 

migranten, omdat velen onder hen reeds voor hun vertrek naar Brazilië zekerheid hadden over 

het beroep dat ze zouden uitoefenen. Deze personen vestigden zich doorgaans met succes in 

hun nieuwe thuisland. Andere, minder fortuinlijke migranten verzeilden in een ellendig 

bestaan. Verschillende bronnen vermeldden Belgische bedelaars die ronddoolden in de 

Braziliaanse steden en er niets anders deden dan drinken en mensen lastigvallen 59.  

De Europese migratie in Brazilië bracht ingrijpende veranderingen met zich mee voor het 

stedelijke leven. In de eerste plaats betekende de Europese inbreng een vooruitgang op 

technisch en intellectueel vlak. Daarnaast waren er ook sterk culturele en sociale invloeden. 

Vooral de Italiaanse en Franse migranten drukten hun stempel op de stedelijke milieus door 

middel van de oprichting van scholen, theaters, modehuizen en dergelijke 60. Het prestige van 

de Franse cultuur in Brazilië was enorm. Zo slaagde men erin om Rio de Janeiro een sterk 

Frans karakter te geven, ondanks de eerder beperkte Franse migratie naar deze stad. 

Tijdgenoten waanden zich vaak in Parijs wanneer ze door de straten van Rio de Janeiro 

wandelden. De Italianen slaagden er dan weer in om São Paulo naar hun hand te zetten. Er 

wordt zelfs gezegd dat er op heden meer Italianen in São Paulo wonen dan in Rome. De 

Italiaanse architectuur, het onderwijs en het verenigingsleven gaven de stad een nieuw 

uitzicht. De Belgische migranten slaagden er niet in om een even sterke invloed na te laten in 

Brazilië, al was het maar omdat de Belgische migratie naar Brazilië veel minder groot was 

dan die van de Italianen of Duitsers. 

De Belgen die uitweken naar de Braziliaanse steden vormen een erg heterogene groep. In de 

eerste plaats was er een intense uitwisseling van academici tussen België en Brazilië. De 

                                                 
58 A.B.Z. nr. 2971 IX: Valeurs des différents états du Brésil 
59 Stols, E. ‘Belges au Mato Grosso et en Amazonie…’ in: Morelli, A. e.a. ‘Belgische emigranten…’ 
60 Diégues Júnior, M. ‘Imigração, urbanização e industrialização…’ 
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uitstekende reputatie van de Belgische universiteiten en het Belgische onderwijs in het 

algemeen was ook de Brazilianen niet ontgaan. Zo komt het dat een aanzienlijke groep 

Braziliaanse studenten studies volgde aan de Belgische universiteiten, waaronder ook die van 

Gent61. De Braziliaanse studenten zetten op hun beurt hun Belgische collega’s aan om hun 

geluk beproefden in Brazilië 62. In de passagierslijsten van de Belgische emigratiedienst 

vermelden enkele studenten tijdens de jaren 1897 en 1898 63. Daarnaast droegen enkele 

Belgische migranten hun steentje bij tot de ontplooiing van het Braziliaanse onderwijs. De 

Belgen genoten er een goede reputatie, temeer omdat ze steeds kennis hadden van de Franse 

taal, die de tweede belangrijkste taal van Latijns-Amerika was. De Belgische inbreng in het 

Braziliaanse onderwijs was in de eerste plaats het werk van de clerici die er het onderwijs 

organiseerden in de steden en op het platteland. Daarnaast waren er ook individuen, zoals 

Omer Buyse, die zich specialiseerde in het technische onderwijs in Brazilië, of de 

bovenvernoemde Hector Raquet. De uitwijking van onderwijzers naar Brazilië werd 

bovendien gestimuleerd door de Belgische consul. Zij hielden de Belgische migratiediensten 

op de hoogte over de toestand van en eventuele open plaatsen in het Braziliaanse onderwijs. 

Zo meldde de consul in São Paulo in 1896 het toelatingsexamen voor twee open plaatsen aan 

de Polytechnische school van de stad São Paulo 64. Vervolgens was er een aanzienlijk deel 

van de Belgische migranten dat aan de slag ging als ambachtsman of in een vrij beroep. De 

Venesoenrapporten bevatten een brede waaier aan beroepen die de Belgische migranten 

uitoefenden in Brazilië, gaande van bakkers, meubelmakers en lithografen, over juweliers, 

fotografen en glasblazers, tot boekhouders, apothekers en bedienden 65. Deze uiterst 

individuele vorm van migratie liet echter weinig sporen naar, zeker in de Belgische bronnen.  

Andere migranten verwierven dan weer wel een plaatsje in het algemene geheugen van de 

stedelijke bevolking. Dit waren vooral de Belgen die zich verdienstelijk maakten in de 

uitbouw van de stedelijke infrastructuur. Een voorbeeld daarvan waren de aannemers De 

Jaeghere en Verdussen die tussen 1894 en 1897 meewerkten aan de opbouw van Belo 

Horizonte, de nieuwe hoofdstad van Minas Gerais. De Belgische tuinarchitect Arsène 

                                                 
61 Stols, E. ‘Latijns-Amerikaanse studenten aan de Rijksuniversiteit van Gent (1854-1914)’, RUG, Gent, 1976, 
42 p. 
62 Stols, E. ‘Brazilië: vijf eeuwen in dribbelpas’ 
63 Adèle Roisin, Irma Stassin en Anne-Marie Rifflart. In :  
64 A.B.Z. nr. 2971 VI: Place de professeur à l’école polytechnique de Saint-Paul 
65 Zie Venesoenrapporten 
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Puttemans ontwierp in São Paulo de Praça da República 66. De verwezenlijking van deze 

laatste was hoofdzakelijk te danken aan de goede naam die de Belgische plantenkunde 

genoot. Daarnaast waren er ook Belgen die actief deelnamen aan het culturele leven in de 

steden, zoals Carlos Wijnen en Matheus Reichert, die enkele juweeltjes van Braziliaanse 

gevoeligheid, zoals La Coquette, gecomponeerd heeft, vermeldenswaardig 67.  

Ter bescherming en ondersteuning van hun landgenoten, richtten de 

migrantengemeenschappen liefdadigheidsinstellingen op. In de jaren 1870 bestonden er reeds 

drie Duitse en één Portugese liefdadigheidsinstelling in São Paulo. Later richtten ook de 

Italianen en migranten van andere nationaliteiten dergelijke verenigingen op 68. In 1876 werd 

in Rio de Janeiro de Belgische liefdadigheidsinstelling, de Société belge de Bienfaisance, 

gesticht 69. De instelling was opgericht met het oog op de ontvangst en ondersteuning van de 

Belgische migranten in Brazilië. In 1890 telde de instelling 28 leden en 7 ereleden. De raad 

van beheer gaf jaarlijks een rapport uit waarin de financiën en de belangrijkste activiteiten van 

het vorige jaar in beschreven stonden. In feite hield de Société zich vooral bezig met het 

verlenen van hulp aan de recent aangekomen migranten die er niet in slaagden om zich aan te 

passen aan de nieuwe situatie. Men verschafte de nodige levensmiddelen aan noodlijdende 

landgenoten en, indien er geen andere uitwegen waren, bood men financiële en 

administratieve hulp bij hun repatriatie. Een andere verantwoordelijkheid van de Société was 

de verlening van medische hulp. Men onderwierp de recent aangekomen migranten aan een 

medische controle en zond ze, indien nodig, naar een ziekenhuis. Daarnaast verrichtte men 

ook huisbezoeken bij de migranten thuis. De inkomsten werden vooral gehaald uit de 

aandelen waarover de Société beschikte. Voorts kon ze ook rekenen op bijdragen van 

landgenoten en instellingen.  

Vanaf het midden van de negentiende eeuw waren de steden op regelmatige basis het 

slachtoffer van epidemieën, zoals de gele koorts, malaria, beriberi en de pokken 70. De 

                                                 
66 In de hoedanigheid van botanist in de Geografische en Geologische Commissie van de deelstaat São Paulo 
ontwikkelde Puttemans eveneens een project voor de oprichting van een fazenda, zie A.B.Z. nr. 2971 I: Province 
de Saint-Paul: l’industrie caféière 
67 Stols, E. ‘Brazilië: vijf eeuwen in dribbelpas’ 
68 Enkele voorbeelden hiervan zijn de Portugese Portuguêsa de Beneficência en de Italiaanse Sociedade Italiana 
de Beneficência Vittorio Emmanueale II en de Societá Italiana de Beneficenza. In: Diégues Júnior, M. 
‘Imigração, urbanização e industrialização…’ 
69 A.B.Z. nr. 2971 I: Rapport over de provincie São Paulo door consul Van Varenbergh 
70 Beriberi is een ziekte die wordt veroorzaakt door een gebrek aan vitamine B1. De ziekte kwam in de 
negentiende eeuw vooral voor in tropische gebieden waar men veel geslepen rijst consumeerde, zoals Azië, 
Brazilië en de Caraïben. In een eerste fase uitte beriberi zich in loomheid, om vervolgens te resulteren in 
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uitbraak van deze epidemieën was hoofdzakelijk het gevolg van de massale instroom van 

Europese migranten die geen of onvoldoende voorzorgsmaatregelen hadden getroffen. Hieruit 

blijkt eens te meer dat de medische diensten in de Europese havens vaak tekortschoten. De 

hospedarias, waar alle migranten geherbergd werden bij hun aankomst, vormden de 

belangrijkste broeihaarden van de epidemieën. Opmerkelijk was dat de epidemieën zich in de 

eerste plaats overzetten op de recent aangekomen migranten. De builenpest deed voor de 

eerste maal zijn intrede in 1889. De Belgische instellingen raadden de uitwijkelingen dan ook 

ten strengste aan om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen en zich te laten vaccineren 

alvorens naar Brazilië af te reizen 71. Vooral de stad Rio de Janeiro was, omwille van haar 

lage ligging, een gemakkelijk slachtoffer voor epidemieën. São Paulo daarentegen had 

dankzij zijn hogere ligging minder te lijden onder deze situatie.  

Het zwaarst getroffen was echter de stad Campinas in de deelstaat São Paulo. Het 

aanvankelijke bevolkingsaantal van de stad, 40.000 inwoners, werd in geen tijd gereduceerd 

tot slechts 2.000 personen; de rest was gestorven of op de vlucht geslagen. Tot 1895 werd 

Campinas getroffen door de geelzucht, die evenwel nooit meer danig dramatische vormen 

aannam als in het begin van de jaren 1890. Niettemin besliste het stadsbestuur in 1895 om een 

drastische sanering door te voeren in de stad door een uitgebreid rioleringsnetwerk uit te 

bouwen, de bestaande rivieren te kanaliseren en een groot deel van de huizen om te bouwen 
72. Daarnaast werd een gezondheidscommissie opgericht, die de besmette personen moest 

opsporen, ze isoleren in geschikte ziekenhuizen en desinfecteren.  

Niettemin was de situatie minder dramatisch dan de buitenlandse pers het voorstelde. Vooral 

de Argentijnse pers bezondigde zich bewust aan het overdreven uitvergroten van de toestand 

in Brazilië 73. De Europese media namen de berichten van de Argentijnen doorgaans letterlijk 

over, zodat er in weinig tijd een ware hysterie uitbrak bij de Europese migratiediensten. Met 

uitzondering van Campinas, hadden plaatselijke overheden de situatie evenwel weldra onder 

controle. Bovendien waren de epidemieën beperkt tot de deelstaten São Paulo en Rio de 

Janeiro en drongen ze zelfs daar niet tot het binnenland door. De inspanningen van de 

plaatselijke overheid zorgde ervoor dat de epidemiegolf weldra gestabiliseerd was. In de 

                                                                                                                                                         
verlamming van de benen. In: Curtin, P.D. ‘Death by migration: Europe’s encounter with the tropical world in 
the nineteenth century’, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, 251 p 
71 A.B.Z. nr. 2971 IX: Guide du Brésil 
72 A.B.Z. nr. 2971 X: État de Saint-Paul: climat et salubrité, zie bijlage 3 
73 A.B.Z. nr. 2971 I: Renseignements de la situation sanitaire au Brésil 
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steden werden grondige saneringswerken uitgevoerd door de pas opgerichte sanitaire 

diensten. De saneringswerken zorgden voor een spectaculaire daling van de voorkomende 

ziektes, die vooral vanaf 1898 merkbaar was. Syfilis was de enige ziekte die men niet onder 

controle bleek te krijgen. Het aantal slachtoffers van de ziekte steeg zelfs tussen 1895 en 1907 
74.  

3.1.2.3 Religieuze orden in Brazilië 
75
 

Een bijzondere plaats in de Belgische emigratie werd vervuld door de kloosterorden die vanaf 

de jaren 1880 naar Brazilië trokken om er missionariswerk te verrichten. Dit gebeurde onder 

invloed van paus Leo XIII die het Braziliaanse katholicisme als te volks bestempelde en 

tevens vreesachtig stond tegenover de groeiende populariteit van het protestantisme 76. De 

Belgische missionarissen in de Nieuwe Wereld konden terugvallen op het lichtende voorbeeld 

van franciscaan Pedro de Gante die in 1522 reeds naar de Azteekse hoofdstad Tenochtitlan 

om de goddeloze indianen te bekeren tot het katholieke geloof 77. Hij vestigde zich in het 

franciscanenklooster van de stad en hield er zich bezig met de uitbouw van het onderwijs. Met 

dezelfde ideologie in het achterhoofd, zouden verschillende Belgische kloosterorden meer dan 

drie eeuwen later volgen in zijn voetsporen 78.  

Het belangrijkste voorbeeld was de Benedictijnenorde van de abdij van Sint-Andries nabij 

Loppem, die onder leiding van Dom Gérard Van Caloen missionariswerk verrichtte in de stad 

Olinda in de deelstaat Pernambuco. Van Caloen, geboren als Joseph van Caloen in 1853 te 

Brugge, trad op negentienjarige leeftijd in de Benedictijnenabdij van Maredsous. Na 

omzwervingen in Benediktbeuern en aan de Azurenkust, kwam hij in 1886 terecht in Rome, 

waar hij, onder invloed van paus Leo XIII, projecten ontwikkelde voor de oprichting van een 

Oosterse tak van de Benedictijnenorde. Zijn grootste droom was echter “de stichting van een 

Benedictijnenklooster in een katholiek land (in België bijvoorbeeld), dat als kweekschool zou 

dienen voor monastieke stichtingen in de missielanden” 79. Alhoewel hij de steun genoot van 

                                                 
74 In de stad São Paulo steeg het aantal slachtoffers van syfilis van 9 in 1899 tot 46 in 1905 
75 Papeians de Morchoven, C. ‘De Sint-Andriesabdij Zevenkerken. Met dom Gérard van Caloen de geschiedenis 
in’, Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 1998, 239 p 
76 Stols, E. ‘Belges au Mato Grosso et en Amazonie…’ in: Morelli, A. e.a. ‘Belgische emigranten…’ 
77 Macías Dominguez, I. ‘Historia de la conquista de America’, curso 2005-2006 de la Universidad de Sevilla, 
Sevilla, 205 p. 
78 Benedictijnen, Norbertijnen, Dames van Doornezele, Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria van 
Berlaar, Kloosterlingen van Sint-Augustinus uit Jupille, Zusters van Sint-Vincentius van Gijzeghem, Dames van 
Sint-Andreas van Ramegnies-Chin, in: Stols, E. ‘Brazilië: vijf eeuwen in dribbelpas’ 
79 Uit een brief van Dom Gérard Van Caloen. In: Papeians de Morchoven, C.,op.cit. 



Hoofdstuk 3 Belgische emigratie naar Brazilië van 1889 tot 1914 

123/159 

Leopold II, werd Van Caloen door zijn medebroeders sterk veroordeeld voor zijn 

onbezonnenheid en gebrek aan realiteitszin. 

In 1893 kreeg Van Caloen plots te horen dat de Braziliaanse Benedictijnenorde op zoek was 

naar monniken die in Brazilië een noviciaat wilde openen. Sinds de scheiding van Portugal 

was de congregatie was namelijk geleidelijk in verval geraakt. Bovendien was het laïciserende 

Keizerrijk de orde liever kwijt dan rijk. De beperkingen tegenover de religieuze orden werden 

echter opgeschort door de uitroeping van de scheiding tussen Kerk en Staat door het 

republikeinse bestuur. Niettemin slaagden de kerkelijke instellingen er niet in voordeel te 

halen uit deze situatie. Alhoewel Van Caloen aanvankelijk twijfelachtig stond tegenover deze 

onderneming, vatte hij in april 1894 uiteindelijk een informatiereis aan. Hij vertrok samen 

met twee reisgezellen naar Brazilië om er in naam van de abdij van Benediktbeuern een 

Benedictijnenabdij te stichten, om zo de Benedictijnenorde nieuw leven in te blazen. Daarbij 

had hij zijn oog laten vallen op de abdij in Olinda, één van de zeven Benedictijnenabdijen in 

Brazilië. Tijdens zijn eerste reis viel hem onmiddellijk de kleinschaligheid en het gebrekkige 

onderhoud van de abdijen op. Bovendien “zou een goede administratie”, zo schreef Van 

Caloen, “een aanzienlijk patrimonium kunnen herstellen” 80. Hij stuitte echter op groot verzet 

bij de Braziliaanse religieuze overheid, die er zelfs niet aan dachten om hun bevoegdheden, 

noch hun bezittingen af te staan aan enkele Europese monniken.  

Van Caloen keerde ontevreden terug naar België om er rapport uit te brengen over zijn reis. 

Om de spanningen tussen beide gesprekspartners uit de weg te helpen, stelde Rome de 

Braziliaanse congregatie voor dat er zich Europese monniken zouden vestigen in de abdij van 

Olinda om er na verloop van tijd de zaak in eigen handen te nemen. Het voorstel werd 

vervolgens in januari 1895 bekrachtigd door de conventie van de Benedictijnen. Daarna ging 

Van Caloen over tot het ronselen van kandidaat-monniken voor de abdij in Olinda. Zij zouden 

instaan voor de “opvoeding, onderwijs en zielzorg, waaraan zo’n dringende behoefte is in 

Brazilië”. Uiteindelijk vertrok hij op 4 augustus 1895 met een zeventienkoppige groep van 

Belgen, Tsjechen, Duitsers en een Fransman naar Recife, waar hij op 17 augustus 1895 

aankwam. 

De aankomst van de groep Europese broeders betekende een nieuw begin voor de abdij van 

Olinda, die reeds enkele jaren onbewoond was. De abt, die beschouwd werd als de enige 
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bewoners van de abdij, verbleef zelfs niet meer in de abdij, maar in het stadscentrum van 

Olinda. Van Caloen verzeilde er weldra in onbezonnenheid door alle taken die men hem 

voorstelde, aan te nemen. Behalve de zorg voor de lokale parochie, moesten de monniken ook 

instaan voor de organisatie van het onderwijs en de oprichting van een weeshuis. Geleidelijk 

verloor hij het gewicht van deze taken echter uit het oog. Zowel de medebroeders in Brazilië, 

als de abten in Europa uitten steeds meer klachten over Van Caloens eigenzinnige bestuur. 

Niettemin volgde Van Caloen de door hem ingeslagen weg en bleef hij onverminderd 

bijkomende krachten vragen aan zijn oversten. Dit stonden ze uiteindelijk toe, zodat in 1896 

13 Europese monniken hun collega’s in de abdij van Olinda vervoegden. Niettemin gleed men 

steeds verder af naar een crisis. De spanningen tussen de Belgische en buitenlandse monniken 

stonden de eenheid van de broedergemeenschap in de weg. Bovendien hadden veel broeders 

de grootste problemen met de Portugese taal, zodat de communicatie met de plaatselijke 

bevolking uiterst moeizaam verliep. Wanneer bovenop deze problemen zich ook financiële 

moeilijkheden aanboden, was de tijd rijp voor een ware lastercampagne van de lokale 

bevolking tegen de aanwezigheid van de Europese Benedictijnen en bij uitbreiding tot de 

Benedictijnse orde in zijn geheel. Als kers op de taart moest Van Caloen ten slotte de 

tegenstand van de leden binnen de eigen congregatie dulden. In mei 1896 werd daarom een 

vergadering van de leden van de Braziliaanse congregatie bijeengeroepen. De vergadering 

zorgde ervoor dat de gemoederen enigszins bedaard werden. Het kwam zelfs tot een 

verzoening tussen de Brazilianen en Van Caloen, die benoemd werd als abt van de abdij van 

Olinda voor een termijn van drie jaar. Daarnaast werden nog verschillende zaken toegewezen 

aan de abdij: een toelating voor de opname van meer monniken, een geldelijke steun en het 

klooster van Brotas. Ten slotte had Van Caloen ook zicht op de inbezitname van het 

Benedictijnenklooster van São Paulo.  

Ondertussen ontvingen de oversten van de congregatie steeds meer klachten over Van Caloen. 

Behalve zijn onbezonnenheid en zijn koppig karakter, verweet men hem een gebrekkige 

vorming van de novicen. Op vraag van de monniken liet hij daarom verstek gaan bij de 

uitvoering van enkele ondernemingen. Bovendien verhuisden de Duitse monniken naar de 

abdij van Brotas, in de hoop dat de rust zou terugkeren in de abdij van Olinda. Maar niets was 

minder waar. Na een conflict met een Duitse monnik, besloten zeven monniken terug te keren 

naar Europa. Van Caloen, die er even aan gedacht had om eveneens terug te keren, vond 

daarna een tweede adem en vatte zijn werk opnieuw met alle moed aan.  
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Vervolgens vond in juli 1897 het generaal kapittel van Benediktbeuern plaats. Daar werd, 

onder andere aan de hand van een rapport van Van Caloen, de situatie in Olinda besproken. In 

zijn rapport, wierp Van Caloen drie oorzaken op voor de spanningen in de abdij van Olinda: 

zijn onbezonnen gedrag, de onbekwaamheid van de jonge monniken en de weerstand van de 

Brazilianen. Voorts werd de aandacht van het generaal kapittel vooral gevestigd op het 

monastieke leven en op de opleiding van de novicen. Opnieuw werden er nieuwe krachten 

naar Brazilië gezonden. Ondertussen had Van Caloen een nieuw project bedacht: de stichting 

van een Belgische priorij die afhankelijk zou zijn van Olinda. De priorij zou vooral instaan 

voor de keuring van de kandidaat-novicen. De ervaring had hem immers geleerd dat de 

vroegere monniken namelijk erg onbekwaam waren en vaak spanningen veroorzaakten. De 

voortdurende spanningen met de oversten in Benediktbeuern begonnen uiteindelijk hun tol te 

eisen op de gezondheid en het doorzettingsvermogen van Van Caloen. Meer en meer begon 

hij eind 1897 na te denken over een terugkeer naar België. Het jaar 1898 luidde vervolgens 

een nieuw begin in: er vestigden zich twee nieuwe monniken in de abdij en de conventie werd 

eindelijk gelegaliseerd. Dit betekende dat de monniken voortaan als wettelijke erfgenaam van 

de rechten en de goederen van de vroegere monniken werden beschouwd. Ondertussen was 

Van Caloen evenwel druk bezig met de voorbereiding van zijn terugreis naar Europa, waar hij 

eerst en vooral verslag zou uitbrengen bij zijn oversten over de drie jaar in Olinda. 

Uiteindelijk kon hij op 10 juni 1898 met een gerust gemoed terugkeren naar Europa. Hij was 

er namelijk in geslaagd om, ondanks alle spanningen en tegenslagen, de abdij van Olinda, en 

bij uitbreiding de hele Benedictijnengemeenschap in Brazilië, een nieuw leven in te blazen. 

Nu begon het echte werk echter. Eenmaal aangekomen in Europa, begon hij met het ronselen 

van kandidaat-monniken die naar Brazilië wilden trekken. Hij sprak een groot deel van de 

religieuze en politieke instellingen in België en het buitenland aan om hen warm te maken 

voor zijn project. Daarnaast gaf hij ook informatiebrochures uit ten behoeve van zijn zaak. 

Vervolgens werd op 15 januari 1899 de priorij van Sint-Andries plechtig ingehuldigd. Het 

hoofddoel van de priorij was het voorbereiden van de monniken op een verblijf in Brazilië. In 

het verleden waren er immers al teveel monniken naar Europa teruggekeerd omdat het hen 

ontbrak aan voorbereiding en doorzettingsvermogen. De voertaal in de priorij was, om 

evidente redenen, het Portugees. Op 19 februari 1899 vertrouwde Leopold II vervolgens zijn 

onvoorwaardelijke steun toe aan de priorij van Van Caloen. In ruil voor zijn steun, verzocht 

de koning Van Caloen om monniken naar het Oosten te zenden. Dit verzoek bleef echter 

zonder navolging. In april van dat jaar keerde hij ten slotte terug naar Brazilië.  
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Toen in juni 1899 de eerste lichting monniken op het punt stond naar Brazilië te vertrekken, 

werd het vertrek uitgesteld omdat men bericht had gekregen dat de gele koorts er heerste en 

reeds twee slachtoffers had gemaakt in de abdij van Olinda. Uiteindelijk vaarden de eerste 

twee lichtingen tegelijk af naar Brazilië in september 1899. Een deel van hen werd naar de 

Ceara gezonden, in het noorden van Brazilië nabij de evenaar, om er een nieuw klooster op te 

richten. Weldra bleek echter dat de stichting geen toekomst had. Een ander deel van de groep 

nieuwelingen vestigde zich in het klooster van Salvador de Bahia. Opnieuw keerden 

verschillende monniken bijna onmiddellijk terug naar Europa. Gelukkig vertrok in november 

1899 reeds een derde groep monniken naar Brazilië, met bestemming Bahia.  

In 1900 vonden vervolgens twee belangrijke gebeurtenissen. Eerst ontving Van Caloen de 

abtszegening uit de handen van de aartsbisschop van Bahia. In juli van dat jaar overleed de 

abt van het klooster van São Paulo, dat reeds het vierde Benedictijnenklooster was dat 

vrijkwam 81. De kloosters konden evenwel enkel bevolkt worden indien Van Caloen over 

voldoende manschappen beschikte. Dit was gelukkig het geval. Zo vertrokken er in november 

1900 opnieuw monniken vanuit België richting Brazilië. Kort daarop keerde Van Caloen 

opnieuw terug naar Europa. Bij een tussenstop in Rome werd hij met open armen ontvangen 

door de paus, die hem prees voor zijn uitstekende missionariswerk in Brazilië. Tevens werd 

de stichting van Santa Cruz in de Ceara tot abdij verheven. Met de goedkeuring van de paus 

zette Van Caloen vervolgens zijn project van de uitbreiding van de Benedictijnse orde in 

Brazilië verder.  

Bij zijn aankomst in België maakte Van Caloen onmiddellijk zijn plannen voor de 

heroprichting van de Sint-Andriesabdij bekend. Ondanks de tegenstand van de oversten in 

Benediktbeuern, had hij reeds geld ingezameld bij de vooraanstaande Brugse families. 

Opmerkelijk aan zijn plannen was dat hij bepaalde dat de abdij onafhankelijk zou 

functioneren, zowel van de abdij in Olinda, als van de abdijen in Maredsous en 

Benediktbeuern. Alhoewel hij nog geen toestemming had gekregen van Rome, begon hij in 

juni 1901 reeds aan de bouw van de nieuwe abdij. De toestemming volgde echter kort nadien. 

De relaties met de congregatie in Benediktbeuern verslechterden elke dag. Van Caloen bleef 

zijn eigen zin doen, zonder zich rekenschap te geven van de mensen waaraan hij zoveel te 

danken had. Hij zocht dan ook steeds meer het contact op met de Heilige Stoel in Rome dan 

met de Benedictijnen in Maredsous en Benediktbeuern. In het begin van het jaar 1902 vertrok 
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Van Caloen onder druk van de paus opnieuw naar Brazilië, al keerde hij in juli van dat jaar 

reeds terug voor de plechtige inhuldiging van de Sint-Andriesabdij in Loppem, die plaatsvond 

op 8 september.  

Na de inhuldiging zocht Van Caloen opnieuw toenadering tot de abten van Benediktbeuern. 

Hij vroeg hij zelfs om de abdij in Sint-Andries op te nemen in de congregatie, zodat hij zich 

ten volle zou kunnen concentreren op zijn werk in Brazilië. Dit werd echter resoluut 

afgewezen. Alhoewel hij niet de volle steun kon genieten van de congregatie in 

Benediktbeuern, kwam het toch tot een verzoening met enkele leden van de congregatie. Bij 

zijn terugkeer in Rio de Janeiro kwam Van Caloen terecht in een regelrechte volksopstand die 

opgestookt was door de abt van de abdij van de stad. Ze verzetten zich met hand en tand tegen 

de overname van hun abdij door vreemden. Dankzij de steun van de regering en het leger 

slaagde Van Caloen er uiteindelijk wel in om zijn plannen tot uitvoering te brengen en de 

abdij van Rio de Janeiro over te nemen. Later kreeg hij ook de abdij van Paraíba in handen, 

zodat hij nu in het bezit was van alle zeven Benedictijnse abdijen in Brazilië.  

Na enige tijd kreeg Van Caloen, de abt van Olinda, het echter steeds moeilijker om alle 

Braziliaanse abdijen zelf te leiden. Hij was voortdurend onderweg om het beheer van de 

abdijen in goede banen te leiden en in tussentijd moest hij geregeld naar Europa afreizen om 

er versterking te vragen. Een reorganisatie van de Braziliaanse congregatie drong zich, tegen 

de wil van Van Caloen in, op. Hij had namelijk de grootste moeite om het gezag te delen met 

zijn medebroeders. In augustus 1905 verliet Van Caloen Brazilië wederom om polshoogte te 

nemen van de situatie in de Sint-Andriesabdij. Ondertussen hadden zich op tien jaar tijd reeds 

63 monniken gevestigd in de Braziliaanse abdijen. Tijdens zijn verblijf in Europa werd hij 

door de paus benoemd tot abt van Rio de Janeiro en administrator van de abdij van São Paulo, 

terwijl hij de titel van abt van Olinda behield. Een jaar later werd hij bovendien verheven tot 

het episcopaat en ontving hij de titel van coadjutor van de bisschop van Manaos, met 

jurisdictie over Rio Branco. Deze laatste titel zou hem echter weldra ontnomen worden. Voor 

zijn terugkeer naar Brazilië besloot hij over te gaan tot een stichting in Italië. De stichting, 

gevestigd in het klooster van San Benedetto all’Acqua Calda in Siena, zou dienen als 

wervingsbureau voor monniken die dan via de Sint-Andriesabdij naar Brazilië zouden worden 

gezonden.  
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Terug in Rio de Janeiro moest Van Caloen zich onmiddellijk verweren tegen een aantal 

monniken die niet opgezet waren met zijn bestuur. Bovendien ontbrak het de abdij aan 

financiële middelen om de werkzaamheden aan de plaatselijke abdij te voltooien. Van Caloen 

verzocht zijn congregatie in België zelfs om een hypotheek te laten nemen op zijn 

levenswerk: de Sint-Andriesabdij. In het voorjaar van 1907 keerde hij om 

gezondheidsredenen noodgedwongen terug naar Europa. Tijdens zijn gezondheidskuur in 

Duitsland, werden in Brazilië drie abten benoemd voor de abdijen van Rio de Janeiro, São 

Paulo en Olinda. Terug in Brazilië woonde Van Caloen de abtszegening bij. Deze gebeurtenis 

beschouwde hij als kroon op zijn werk, waar hij met veel voldoening op kon terugkijken. 

Eindelijk was de consolidatie van de Braziliaanse Benedictijnse congregatie voltooid. Dit was 

tevens het moment voor Van Caloen om zich terug te trekken in België en de Braziliaanse 

congregatie verder haar werk te laten doen. Vanuit Sint-Andries werden er nog regelmatig 

Belgische en buitenlandse monniken naar Brazilië gezonden, maar de werking van de 

plaatselijke abdijen gebeurde nu op een meer onafhankelijke basis. 
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4 Besluit 

De overgang van het Keizerrijk naar de Republiek bracht inderdaad een verandering teweeg 

op vlak van de migratie. De migratie speelde er zich af tegen een achtergrond van de politieke 

strijd tussen de oligarchieën, een strijd waar het volk nauwelijks in betrokken was. De 

voornaamste impuls voor de migratie was waarschijnlijk niet de overgang van het Keizerrijk 

naar de Republiek, maar de afschaffing van de slavernij in Brazilië in 1888. Op basis van de 

Braziliaanse migratiewetgeving is het duidelijk geworden dat de overheid de migratie zoveel 

mogelijk trachtte te stimuleren en bovendien ook de integratie van de migrant in de 

samenleving bevorderde. In dit proces kwamen echter veel tekortkomingen aan het licht, 

zoals de beperkte opvang in de kolonies, de slechte behandeling in de fazendas en de vele 

epidemieën. Dit alles lokte de nodige tegenstand uit van de Europese naties, alhoewel geen 

van hen ooit in staat was om de migratiestroom volledig aan banden te leggen. In de hoop het 

migratieproces te verbeteren droeg de Braziliaanse Federale overheid vervolgens de 

verantwoordelijkheid over naar de deelstaten. Niettemin moest men er vrede mee nemen dat 

de migratie in Brazilië reeds op de terugweg was. Dit was vooral te wijten aan de teruggang 

van de fazendas en haar verschillende teelten, evenals de groeiende concurrentie van 

Argentinië op vlak van de migratie. 

Tijdens dezelfde periode onderging de Belgische samenleving een woelige tijd, gekenmerkt 

door sociale oproer. Het proces van democratisering speelde zich af in een context van 

politieke verdeeldheid, zowel tussen, als binnen de verschillende partijen, met de katholieke 

partij op kop. Het was evenwel een moeizaam proces dat zich voltrok met vallen en opstaan 

en dat zelfs lange tijd werd tegengewerkt door de katholieke machthebbers, gesteund door de 

koning Leopold II. Vanaf Albert I zien we vervolgens een verschuiving in het politieke 

landschap. De migratie van Belgische onderdanen werd vooral veroorzaakt door de hoge 

demografische druk waarmee het land te kampen had en de achteruitgang van enkele aloude 

nijverheden. Aan de andere kant is het duidelijk dat het hoge peil van de Belgische industrie 

de uitwijking van gekwalificeerde personen. We kunnen dus met de woorden van Stols 

besluiten dat de Belgische migratie naar Brazilië eerder kwalitatief dan kwantitatief belangrijk 

was 1. 
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