Portland
Vijftig jaar geleden waren de staten aan de westkust van de U.S.A.,

waaronder (ialifornië, Oregon

toternpaal

en

Washington, zo eoed als onbekende gebieden; tijdens dc laatste decennia kcnden zij echter een zeer
vlugge ontwikkeling. Het is inder-

daad zo, dat

bij het begin van

deze eeur'l' slechts
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van de totale

bevolking der Verenigde Staten
in deze gebieden woonde. ){u
bedraagt dit aantal ongeveer t t ol,.
Deze rrelke b-r'olkirrgqaarrglori
ging tevens gepaard met een merk-

waardige economische ontwikkeling: geen enkel sewest van de
U.S.A. is op dit gebied zo snel
geëvolueerd als de westkust aan de
Stille Oceaan.
Deze gun.tige t'rolutie i: voôr'eeD
gedeelte aan het gunstige klimaat
toe te schrijven: de Stille Oceaan
voert overheersend westenwinclen
aan, die vooral de meest noorde-

iijke kustgebieden, voornamelijk
de staten \\rashington en C)regon, beïnvloeden. Het kustgebergte, dat zelden de zooo m overschrijdt, maar steil is en praktisch
één ononderbroker-r keten vormt,
houdt deze westenwinden op aan

en Seattle
de kust, waar bijgevolg een grote
neerslag te noteren valt. Het gebied tussen het Kust- en het Rotsgebergte is evenn'el nog tamelijk
vochtig. Het oostelijk gedeelte van
()regon kan nochtans reeds als een

droge zone worden beschouwd.
De smaile kustzone varr Oregon
is in menig opzicht zeer belangrijk. Op de zuidelijke oever van
de Clolumbia River ligt Portland,
de grootste stad en de belanerijkste haven van de staat. De stad
heelt inderdaad haar bloei vooral
te danken aan haar havenbedrijvigheid: ze expofteert de produkten die uit het binnenland worden
aangevoerd, o.m. fruil, granen en

hotrt. Portland is een gemakkeIijke verbindingsweg naar het
Verre ()osten, Zuid-Amerika en
zelfs naar \ew-York via hct Panamakanaal.

Portland wordt evenwel door de
havenstad Seattle in de staat
Washington overtroffen. Scattle
aan de Eliotbaai gelegen, wordt
wel eens ,,de Poort van het Oosten" genoemd. Een kleine eeuw
geleden was Seattle een bescheiden

centrum vooI zee\aa|d-r'..

mrjrr:\

\
ù'a-

wcrkers en goudzoekcrs. -\u is
de stad één van de l>clangrijkste
trefpunten aan de westkust sewoldcn. Ze ligt aan het einde van
een gfote kustinham, de Pugct
Sound, een gcschenk r.an de IJstijdcn, die via de Straat van.Jlrarr
de litrca met de zee in verl;inclir-rg
slaat. F{el r.riterst mooie natrrur'kadcr roept het beeld van bepaalde .Japansc landschappen op:
in een aantal meren, zoals het
Washingtonmeer en het Glocnmcer, spiegelt zich een bereland
r\raar\ran de Mount Rainier
(4392

*),

dic wel enisszins aan de

Fujijama doet dcnken, de bckcndste top is. Aan de overzijde van de
Puget Sound verhclt zich de
2325rn hogçe Mount ()lympos, ge-

legen

in hct Olympic National

Park.

Sedertdien is Seattle op merkwaarstad

heeft ook iets dat als ,,the biggest

in the world" kan worden
noemd, namelijk de roo ooo

ffiw

Sinds \\'ercldoorlog II is deze
k één van dc voornaamste
alumirrirrmproduccnten van de
States geworden, net zoals het
meer noordelijk gclegen Brits( lolr-rmbia in flanada. omdat men
strce

Seattle is niet alleen cen zeer
belangrijke haven, maar tevens
een industrieel centrum geworden, omwille van zijn zalmir-rdustrie, maar voornamelijk om zijn
beroemde Boeing-fabrieken, die
voor het grootste gedeelte in de
voorstad Renton werden opgericht. Met haar 6o ooo arbeiders
is deze onderneming de grootste
r.rit de staat Washington. Seattie
heeft eveneens een rrnivelsiteit;
ze werd in r86r gesticht, tien jaar
nadat Seattle zelf ontstond, dank
zij een paar dozijn pioniers die
uit Illinois waren overgekomen.

dige wijze ontwikkeld. De

boeing fabriek

ge-

ItitI

oreI r'('il enoImc captiIiteit

aan hvcL'oëlcktriciteit bcscrliikt.
l)e (lrand Coulée is de srootste
stun'dam van dezc staat, dic niet
alicen de nodige cnergie levert
vcior de aluminiumindustrie, maar
tevens voor de irrigatie van het

binnerrlancl zorgt. Dank

zij dit

llevloeiingssl'stecm werd dc staat

Washington tevens de grootste
producent van appclen. Dc stad
lVenatcher:, wordt door haar in1{'one rs ,,dc appelhoofdstad van
de wereld'' genocmd. \aast ap-

ron ook nog prr('n. pruimcn

en

kersen. Buiten de gewone landbouwactiviteiten ,larwe\ zijn
beide staten gespecialiseerd in de
woudontginning.
Dank zij de visr-ijke nvrcren en
meren) het gezonde klimaat, het

rijstroken. De grote diepte van

groene plantendek en de berg-

het meer en de weke bodem lieten
niet toe hier een gewone brug te

landschappen

Het hinterland van de havensteden Seattle en Portland getuigt
van de ondernemingszin en het
realisme van de jonge bevolking.

biijlt

de vulkanischc N{ount

Raini,'r t,rclr de qroolste atlracti('.

In hct binnenland ontwikkelde
zich de stad Spokane (op een rootal kilometers ten oosten van de
(loulée Dam) tot het belanerijkste

ccntrum. Ze list langs de
langrijkste verbindingsweg

de oostclijk en zelfs

be-

tussen

noordelijk

gelegen gcbieden en de kust. His-

t,rrisclr is Spokarre wel interessant :
reeds in rBro hadden zich hier
pelshandelaars eevestigd, waardoor een zekere commerciële tra-

ditie ontstond, die men nergens
anders in de kuststreek kan waarnemen. Dc stad biedt bovendien
met haar tweedelige onder- en
bovensrondse rivier een unieke
beziensw'aardigheid.

pclen leveren Oregon en Washing-

ton
wegende stalen brug; die op het
lVashingtonmeer drijft en de beide
oevers met elkaar verbindt. De
brug wordt vastgehouden door 65
reusachtige ankers en ze bevat vier

bouwen.

toe, al

dir tot

sportactivi-

teiten uitnodigen, werden beide
staten toe ristische centra. Washington heelt twee nationale
natuurreservaten en acht nationale wouden. Talrijke toppen laten zelfs de skipret in de zomer
565

Van de verschillende Amerikaanse staten aan de west-

kust, die vôôr honderd jaar
nog onbeduidend waren, ontwikkelden zich Washington en
Oregon op verbluffende wijze.
Portland en Seattle groeiden

tot belangrijke

havensteden

en industriële centra uit, ter-

wijl het bergachtige binnenland, dank zij irrigatiewer-

ken, bewonderenswaardige re-

sultaten behaalde in verband
met Iandbouw en fruitteelt.

