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WOORD VOORAF

Deze publikatie over de ontwikkelingen van de groepsvestiging
Holambra in Brazilië kwam geheel buiten het normale onderzoek-programma van het Landbouw-Economisch Instituut tot stand.
Het rapport vormt de weergave van ervaringen en indrukken die
een van de medewerkers van het instituut ter plaatse heeft opge
daan. Het eerste bezoek vond daartoe plaats eind 1962 - tijdens de
studie aan de Landbouwhogeschool - in het kader van een uitzending
georganiseerd door de toenmalige KNJBTB, met steun van de KNBTB.
Tijdens een recent vakantie-bezoek werden met medewerking van de
leden en het bestuur van de coöperatie Holambra nieuwe gegevens
verkregen.
Bij de bewerking van de verkregen gegevens en ook bij de opzet
van de studie heeft de auteur zich in belangrijke mate kunnen ba
seren op ervaringen die op de afdeling Structuur-onderzoek met het
sociaal-economisch onderzoek werden opgedaan.
Over de inhoud van het rapport heeft overleg plaatsgevonden
met de Directie van de coöperatie Holambra in Brazilië, met de
Directie voor de Emigratie van het Ministerie van Sociale Zaken,
terwijl veel medewerking werd verleend door Drs. Jos van Campen,
directeur van de Katholieke Centrale Emigratie-Stichting.
Vanwege het bijzondere karakter van dit rapport heb ik gaarne
aan de heer C.G.A. Mertens gevraagd om dit verslag van een ten
geleide te voorzien. In zijn functie als voorzitter van de Katho
lieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond was hij jarenlang bij
de ontwikkelingen van de groepsvestiging betrokken.

5

TEN GELEIDE

Ruim 25 jaar na de vestiging van Holambra I op de verlaten
koffiegronden van de staat Sao Paulo in Brazilië verschijnt de
eerste beschrijving van de geschiedenis van deze Nederlandse
"kolonie". De schrijver geeft in zijn werk op voortreffelijke wijze
een duidelijk en nuchter beeld van de ontwikkelingen van deze
samenleving in die kwarteeuw.
Door eigen waarneming heb ik die ontwikkeling kunnen volgen
en mijn indruk komt vrijwel geheel overeen met die van de schrij
ver. De ontwikkeling van Holambra I is vooral in de beginperiode
zwaar en moeilijk geweest. Het is een worsteling geweest van een
groep boeren met in het algemeen grote gezinnen, met allerlei voor
hen vreemde toestanden en omstandigheden.
De aanvankelijke opzet die sterk idealistisch was en waarin
de collectiviteit sterk domineerde, bleek in de praktijk niet rea
liseerbaar. Met bewonderenswaardige moed en inspanning, maar ook
met veel pijn en tranen is een sterke kern van de oorspronkelijke
emigranten, aangevuld met inmiddels gevestigde nieuwkomers uit
Nederland, er niet alleen in geslaagd zich te handhaven, maar heeft
een redelijke welvaart kunnen bereiken. De laatste jaren kan zelfs
gesproken worden van een ongekend sterke welvaartsstijging.
Nu, na 25 jaar, is Holambra I een levendig, welvarend dorp in
Brazilië met een nog echt Nederlands karakter. Naast de eigenlijke
doelstelling om het welzijn en de welvaart voor de eigen bevolking
te bevorderen, heeft Holambra een tweetal belangrijke functies van
externe aard.
Op de eerste plaats heeft Holambra I grote betekenis op land
bouwkundig gebied als voorbeeld van de landbouw in de staat Sao
Paulo en ver daarbuiten. Er bestaat in Brazilië dan ook een enorme
belangstelling voor de ontwikkelingen op Holambra. De resultaten
van dit voorbeeld zijn heel duidelijk waarneembaar in de verre om
geving van Holambra I. Hier is een stuk reëel ontwikkelingswerk
verricht, waar veel uit te leren valt voor het ontwikkelingswerk,
1
ook in andere landen.
Op de tweede plaats kan Holambra zeker in samenwerking met de
andere Nederlandse kolonies zoals Holambra II, Carambei en Castrolanda een belangrijke functie vervullen in de verbetering van de
verhoudingen tussen Nederland en Brazilië. Ik denk daarbij niet
alleen aan een meer juiste voorlichting inzake de situatie in
Brazilië op sociaal-, maatschappelijk- en politiek gebied, waarvan
in Nederland soms een vertekend beeld wordt gegeven. In het bij
zonder kunnen de Nederlandse kolonies stimulerend werken in de
verbreiding en uitbreiding van de onderlinge uitwisseling van men
sen en goederen. Brazilië is een land met ongekende mogelijkheden
op tal van gebieden en de economische groei zal naar mijn vaste
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overtuiging met grote sprongen voorwaarts gaan.
Goede verhoudingen tussen Nederland en Brazilië bieden grote
voordelen voor de bevolking van beide landen. Naar mijn vaste
overtuiging kunnen de Nederlandse kolonies daartoe een belangrijke
bijdrage leveren.
Deze kroniek is niet alleen interessant en boeiend voor de
direct betrokkenen in en buiten Holambra I, maar kan tevens dienen
voor beter begrip en inzicht bij hen, die op een of andere wijze
betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in de verbetering van
internationale betrekkingen, in het bijzonder voor zover dat be
treft de betrekkingen tussen Brazilië en Nederland.

C.G.A. Mertens
oud-voorzitter KNBTB
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De ligging van Holambra
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INLEIDING

1.1

Algemene oriëntering

Het ontstaan van Holambra
Op initiatief van de Katholieke Nederlandse Boeren en Tuindersbond is in 1948 de cooperativa Holambra opgericht. Deze coöpe
ratie waarvan de naam gevormd wordt door de afkortingen Hol(land)
Am(erika) Bra(zilië) organiseerde in groepsverband de emigratie
van Nederlandse Katholieke boeren en tuinders naar Brazilië. Als
vestigingsplaats koos men in overleg met de plaatselijke regering
de fazenda Ribeirao in de Staat Sao Paulo. Bij de aanvaarding van
deze door vroegere koffieteelt uitgeputte grond (5000 ha) was het
hele terrein begroeid met secundair bos en grassen. Naar Brazili
aanse maatstaven kon op dergelijke grond geen landbouw worden be
oefend; alleen extensieve vetweiderij was erop mogelijk. Plaatse
lijk stond de fazenda bekend als de woestijn van Mogi.
De kolonisatie werd gestart in een collectief verband waarin
alle emigranten aanvankelijk even arm of rijk zouden zijn. Dit was
noodzakelijk om de fazenda gezamelijk op te kunnen bouwen en daar
na aan de boeren individuele bedrijven uit te kunnen geven. Met de
uitgifte van de bedrijven werd in 1950 begonnen, hierbij werd reke
ning gehouden met de financiële inbreng van de emigranten. De grond
maar ook de gebouwen en het vee werden in huurkoop aan de leden
overgedragen. Evenals bij andere coöperaties waren de leden ver
plicht hun produkten via de coöperatie af te zetten.
De eerste jaren waren voor de leiding en voor de emigranten
erg moeilijk vanwege de onbekendheid met het klimaat en met de
grondsoort. Het uit Nederland ingevoerde melkvee stelde bijzondere
eisen in verband met het subtropisch klimaat en de daarmede samen
hangende inheemse veeziekten en de daar voorkomende parasieten. De
onbekendheid van leden en coöperatieve leiding met deze geheel af
wijkende melkveehouderij leidde tot grote verliezen. Ook de teelt
van tarwe en aardappelen gaf slechts lage opbrengsten. Men was bo
vendien nog niet verdacht op de sterke erosie die optreedt indien
in de richting van de helling wordt geplant. De tegenslagen met het
vee en de dikwijls verkeerde gewassenkeuze verzwakten de financiëLe
positie.
Met steun vanuit Nederland - de regering en de KNBTB garan
deerden in 1951 een lening van 2,5 miljoen gulden - is men geleide
lijk aan de moeilijkheden te boven gekomen en werd de bedrijfsvoe
ring aangepast aan de plaatselijke omstandigheden.
De ongunstige ervaringen met de beginperiode leidden ertoe dat
een deel van de emigranten het vertrouwen in de opzet had verloren.
Bovendien hield het coöperatieve systeem een straffe begeleiding in.
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Het gezamelijk opbouwen van een nieuwe gemeenschap met mensen uit
verschillende delen van het land bleek ook het aanpassingsvermogen
van vele mannen en ook vrouwen te boven te gaan. Vooral voor de
ouderen die in Nederland een eigen bedrijf hadden gehad was de
overgang erg groot.
De interne tegenstellingen leidden ertoe dat een deel van de
kolonisten de fazenda verliet. Zij vestigden zich onder meer in
Campo Real,vroeger Nao-me-toque genoemd, in de staat Rio Grande do
Sul (1951), Tronco in de staat Parana (1953) en in de omgeving van
Florianopolis (1957). Door de komst van nieuwe emigranten kon in
de loop der jaren de gehele oppervlakte in gebruik worden genomen.
Ten behoeve van de zoons en om verdere emigratie mogelijk te maken
werd in 1960 gestart met een volgende vestiging, Holambra II, even
eens in de staat Sao Paulo.
In de omgeving van de fazenda Ribeirao hebben een aantal Ne
derlandse boeren eveneens land verworven. Soms ligt dit tot opmeer
dan 100 km van hun bestaand bedrijf in de richting van de grens
Sao Paulo - Minas Gérais (Aguai en Casa Branca).
In 1973 werd het 25-jarig bestaan van de groepsvestiging
Holambra gevierd met uitgebreide festiviteiten waaraan ook een
groot aantal Braziliaanse gasten heeft deelgenomen.
Enkele landbouwkundige kenmerken
Door de ligging op de zuidelijke keerkring heeft het gebied
waarinde fazenda Ribeirao ligt een sub-tropisch klimaat. In de war
me periode van november tot april valt het grootste deel van de
neerslag, die in totaal ca. 1000 tot 1700 mm per jaar bedraagt. In
het winterhalfjaar valt vrijwel geen neerslag; men spreekt dan ook
van de droge tijd. De maximum temperaturen in deze periode komen
overeen met die in de Nederlandse zomer. Nachtvorst komt slechts
zelden voor, hoewel 's nachts de temperatuur tot dicht bij 0° kan
dalen. In de warme periode met soms zware regenval in een korte
tijd, kunnen de temperaturen oplopen tot boven de 30° C.
De fazenda is gelegen op een geweldig plateau dat vanuit de
kust als een gebergte van meer dan 1000 m hoogte oprijst, landin
waarts loopt dit plateau af; Ribeirao ligt op 575 - 625 m hoogte.
De fazenda wordt gevormd door enkele heuvels en uitlopers van heu
vels met een tamelijk geringe helling. Enkele beekjes die het ge
bied doorsnijden accentueren de hoogteverschillen. Ten behoeve van
de watervoorziening zijn de beekjes op enkele plaatsen afgedamd
zodat meertjes zijn ontstaan. De bodem op de hellingen bestaat
veelal uit een rode (lateriet) grond. Op de hoger gelegen vlakkere
delen maakt de grond een zanderige indruk. Vooral deze grond heeft
behoefte aan een flinke bemesting met zowel organische als met
kunstmest. De bewerkingen dienen over het algemeen langs niveau-,
lijnen te worden uitgevoerd om afspoeling, vooral bij zware regen
val, na het zaaien te beperken. Op sommige sterk hellende percelen
worden extra maatregelen b.v. in de vorm van begroeide singels
genomen om de erosie te vermijden.
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FAZENDA RIBEIRAO:
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GROND VAN LEDEN BUITEN DE FAZENDA RIBEIRAO (jan. 1975)
in gemeente 1)
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1) Voor de ligging ten opzichte van Holambra: zie pag. 9.
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Veelal werden deze hellende percelen het eerst met citrus inge
plant. De beplantingen met citrus en de lanen met rijzige eucaliptusbomen geven de fazenda een soort parklandschap waarin men de
verspreid liggende boerderijen aantreft. De erosie bij zware regen
buien kan ook grote schade toebrengen aan de verbindingswegen op
de fazenda. Deze onverharde wegen zijn dan haast onbegaanbaar.
De economische ligging
Ten opzichte van de aan en afvoer van produkten heeft Holambra
een gunstige ligging. De afstanden tot Campinas met ca. 600.000
inwoners en tot de städ Sao Paulo met 7 miljoen inwoners bedragen
respectievelijk 40 en 130 km. Beide steden zijn via goede wegen
bereikbaar. De overige grote steden van Brazilië zijn eveneens goed
bereikbaar via de wegén. Treinverbindingen zijn tot nu toe van
weinig betekenis.
De deelstaat Sao Paulo, een van de welvarendste van de fede
ratie Brazilië, is reeds lang bekend om de teelt van koffie. Het
sub-tropisch klimaat en de (rode) laterietgronden zijn ook geschikt
voor katoen, citrus en andere gewassen. Van de totale oppervlakte
van deze staat, ruim 7 x Nederland, was b.v. in 1973/74 ca. 5,5
miljoen ha bestemd voor de volgende gewassen:
koffie
15%
rijst
9%
citrus
7%
katoen
7%
suikkerriet 17%
soja
7%
mais
24%
bruine bonen
5%
Daarnaast werd nog 1,5 miljard liter melk geproduceerd en had men
een grote rundvleesproduktie (547.000 ton), 200.000 ton pluimvee
vlees en 424 miljoen dozijn eieren.
De grote industriële groei sinds 1956 heeft de omgeving van
de stad Sao Paulo tot het grootste industriecentrum van het land
gemaakt. Door een sterke bevolkingsaanwas en de trek naar de ste
den is Sao Paulo uitgegroeid tot een agglomeratie met ca. 7 mil
joen inwoners. Ook Rio de Janeiro telt ca. 5 miljoen inwoners, ter
wijl elders in Brazilië in korte tijd nieuwe miljoenensteden wer
den gevormd, zoals Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba en
Porto Alegre.
Van de bevolking van de deelstaat Sao Paulo (20 miljoen) wordt
nog slechts 20% gevormd door de plattelandsbevolking.
De bevolking van Brazilië (100 miljoen) wordt gevormd door af
stammelingen van Europese emigranten (62%) voornamelijk van Portu
gezen, Italianen, Spanjaarden en Duitsers. De Italianen hebben zich
vooral in het zuiden gevestigd en maken een belangrijk deel uit van
de inwoners in de omgeving van Holambra. De vermenging van verschil
lende rassen mestiezen en mulatten vormen 26% van de bevolking;
11% van de bevolking stamt af van de negerslaven uit Afrika. De
Japanners (1%) zijn de meest recente immigranten, de oorspronke
lijke Indianenbevolking vormt nog slechts een kleine minderheid.
In economisch opzicht heeft Brazilië in de afgelopen jaren
een sterke ontwikkeling doorgemaakt- In de afgelopen 10 jaar is de
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produktie van het land verdubbeld, in de jaren vanaf 1968 bedroeg
de jaarlijkse toeneming zelfs 8 à 11%. Er wordt dan ook wel gespro
ken van het Braziliaanse economische wonder. In dezelfde periode
kon de inflatie teruggedrongen worden.
De jaarlijkse stijging van kosten van levensonderhoud liep
terug van 24% in 1968 tot ca. 14% in 1972 en 1973. In 1974 en
vooral in 1975 liepen de prijzen echter weer met een veel hoger
percentage op.
De sterke toeneming van de exportwaarde, waarvan een steeds
groter deel wordt gevormd door industrieprodukten, versterkte de
deviezenpositie zodat de waardevermindering t.o.v. de buitenlandse
munten in 1972 tot 10% beperkt bleef. De waarde van de cruzeiro
werd echter in 1974 en 1975 weer met ca. 20% verlaagd.
De groei van de produktie gaat gepaard met omvangrijke impor
ten van investeringsgoederen. Zo wordt in de behoefte aan aardolieprodukten grotendeels door invoer voorzien. Men kan bij de energie
voorziening wel over de verspreid voorkomende waterkracht beschik
ken waarmee aan de vraag naar elektriciteit kan worden voldaan.
Voor de landbouw is van belang dat (1973) ruim de helft van het
fosfaatverbruik, ca. 60% van de stikstof en het gehele kaliverbruik
uit import worden verkregen.
1.2

Opzet van het rapport

I

Over het leven en werken van de Nederlandse boeren op Holambra
is reeds veel geschreven. Vooral in het begin van de jaren vijftig
toen de emigratie nog volop in de belangstelling stond, werden
de Nederlandse lezers van o.a. landbouwbladen regelmatig op de
hoogte gehouden. De aanvankelijke problemen hebben bij de oudere
generatie van lezers veelal de indruk van een teleurstellende emi
gratiepoging nagelaten. Nadien hebben enkele Nederlandse onderzoe
kers zich met de groepvestiging bezig gehouden. Hack (1959) heeft'
in dit verband ook de ervaringen die op de fazenda Ribeirao zijn
opgedaan beschreven. Van der Mast (1963) is vooral ingegaan op de
integratie en op de welvaart van de bewoners van de 11 onderzochte
groepsvestigingen waarvan Ribeirao er één vormde.
Van recente aard zijn een tweetal brochures van de Nederlandse
Emigratie Dienst en een publikatie van de coöperaties Holambra I
en II en het Sociaal Instituut Holambra.
In Brazilië werd door een medewerker van de universiteit van
Sao Paulo nog kort geleden (1971) een studie verricht waarin de
geografische kenmerken van de fazenda werden beschreven en waarin
onder andere op verschillen in de produktiestructuur, verkaveling
en vestigingspatroon met het omliggende gebied werd ingegaan.
In dit rapport wordt voornamelijk op de volgende vragen in
gegaan:
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De eerste voorzitter van Holambra, ir. G.J.Heymeyer - die als secretaris van de
K.N.B.T.B. de groepsvestiging voorbereidde - met zijn vrouw en hun jongste kinderen
voor een pionierswoning.

De eerste emigrant met ingevoerd Nederlands vee op de fazenda.

-

Hoeveel inwoners telt de fazenda Ribeirao? Hoe oud zijn zij?
Welke opleiding hebben zij gevolgd en waar vinden zij een
werkkring of bedrijf?
Hoeveel bedrijven zijn er op de fazenda en hoe hebben de be
drijven zich ontwikkeld?
Welke produkten verbouwt men, welke diersoorten worden gehou
den, in welke onderlinge verhoudingen en op welke wijze wor
den de werkzaamheden verricht?
Hoe ontwikkelen zich de verschillende produktierichtingen?
Hierbij zijn vooral de gedachten van de boeren over hun be
drijfsontwikkeling van belang.
Op welke wijze vinden de aan- en verkoop plaats? Hierbij zal
op de functie van de coöperatie worden ingegaan.

Vanwege deze beperkte opzet kon aan de financiële aspecten
slechts in algemene zin aandacht worden besteed, hetzelfde geldt
voor de sociologische aspecten van het leven op de groepsvestiging.
De gegevens voor het samenstellen van het rapport werden in
belangrijke mate verkregen van de administratie van de coöperatie.
Dit betrof onder meer informatie over de Nederlandse bewoners en
over de produktieplannen van de bedrijven in 1963, 1968 en 1973.
Daarnaast verstrekte men een overzicht van de grondtransacties van
leden en kon worden beschikt over resultaten van een enquête die
door de maatschappelijk werkster was uitgevoerd naar de samenstel
ling van de gezinnen van medewerkers van de coöperatie.
De aldus verkregen gegevens zijn aangevuld met de resultaten
van een enquête waarin naar leeftijd, opleiding, beroep en beroeps
aspiraties van de kinderen is geïnformeerd. Ook werden daarbij ge
gevens verkregen over de vrije tijdsbesteding en over de ontwik
kelingen, de mechanisatie en de arbeidsbezetting op de landbouw
bedrijven. De vragenlijsten werden toegestuurd aan de gezins- en
bedrijfshoofden van Nederlandse afkomst. Met medewerking van de
jongerenorganisatie "Milo" werden van 99 gezinshoofden gegevens
verkregen waaronder 72 met een landbouwbedrijf; 82% van de be
drijfshoofden met hun hoofdberoep in de landbouw beantwoordde de
vragenlijst.
Van groot belang bij het beoordelen van het verkregen docu
mentatiemateriaal waren de indrukken die zijn opgedaan bij het be
zoek aan de fazenda.
De eigen waarnemingen en de vele gesprekken met de bewoners
van de fazenda droegen in belangrijke mate bij tot het zich in
leven in de situatie. Het meest recente bezoek vond plaats in de
periode december 1974 - januari 1975. Ter vergelijking konden
dienen de ervaringen opgedaan als stageaire in de periode decemver 1962 - juni 1963. In die periode werden o.a. van 30 bedrijven
bedrijfseconomische gegevens verkregen. Zowel in 1963 als in 1975
werd tevens een bezoek gebracht aan enkele andere Nederlandse
groepsvestigingen in Zuid-Brazilië. Met behulp van gegevens van
de bedrijven op Holambra II zal een afzonderlijk rapport worden
samengesteld.
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2.

DE BEWONERS VAN HOLAMBRA

Inleiding
De totale bevolking van de fazenda Ribeirao van 2600 personen
werd begin 1975 gevormd door ca. 800 personen van Nederlandse en
ca. 1800 personen van Braziliaanse afkomst.
Het aantal bewoners van Nederlandse origine is sinds het be
gin van de groepsvestiging slechts weinig veranderd; eind 1950
waren er al 650 emigranten uit Nederland aangekomen. Het merendeel
van hen kwam in gezinsverband. Voornamelijk waren dit boerengezin
nen die in Nederland reeds op een eigen bedrijf hadden gewoond en
vanwege de toekomst vooral voor hun kinderen, vaak hadden ze een
groot gezin, vertrokken.
Tot de eerste emigranten behoorden ca. 100 alleenstaanden;
veelal boerenzoons die in Nederland geen bedrijf konden verkrijgen.
Als gevolg van de moeilijkheden in de beginperiode heeft een
belangrijk deel (40%) van de eerste emigranten de fazenda in de
periode 1951 - 1953 verlaten. Merendeels waren dit de financieel
onafhankelijken die zich in andere delen van Brazilië hebben ge
vestigd. Ook omstreeks 1957 verminderde de bevolking door het ver
trek van 16 gezinnen naar elders in Brazilië. Door de komst van
nieuwe emigranten, in totaal 290 personen in de periode 1951 - 1959
en door de geboorte van ruim 300 kinderen was de bevolking eind
1959 gekomen op 850 personen. Hoewel het aantal vrijwel gelijk
bleef, hebben zich sindsdien eveneens nog belangrijke veranderin
gen voorgedaan. Tegenover een toeneming door de geboorte van bijna
300 kinderen stond een vermindering door het vertrek naar Neder
land van ca. 20 gezinnen, meest van oudere bedrijfshoofden, die
hun bedrijf beëindigden en jongeren en alleenstaanden die om gezins- of persoonlijke omstandigheden repatrieerden. De bevolking
van Holambra I verminderde ook door het vertrek naar Holambra II
van enkele gezinnen en een aantal jongeren.
De eerste emigranten waren merendeels afkomstig uit Overijssel,
Gelderse Achterhoek, midden en oostelijk Noord-Brabant en weste
lijk Limburg; later kwamen er ook uit andere delen van het land.
Allen waren Rooms Katholiek. Met de regionale herkomst ging vaak
de aanwezigheid van familiebanden gepaard. Deze sterke mate van
verwantschap blijkt onder meer uit het voeren van dezelfde familie
naam. Door huwelijken zijn de familiebanden in de loop der jaren
nog verder uitgebreid.
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2.1

De Nederlandse gezinnen

Op de fazenda wonen ruim IAO Nederlandse gezinnen, waartoe
eveneens gerekend kunnen worden de enkele gezinnen waarvan alleen
de man (7) of de vrouw (2) van Nederlandse afkomst zijn.
Het aantal kinderen per gezin loopt uiteen. Vooral van de ge
zinshoofden van 50 jaar en ouder heeft het merendeel een groot
gezin; vaak meer dan 6 en soms meer dan 9 kinderen. Dit betreft
o.m. gezinnen die mede vanwege de gezinsomvang zich in Brazilië
hebben gevestigd. Zoals verderop zal blijken is van de kinderen
inmiddels weer een belangrijk aantal gehuwd.

Tabel 2.1

De hoofden van gezinnen naar leeftijd en hun aantal
kinderen
Jonger dan 30-40 40-50 50-60 60 jaar Alle gezins30 jaar
jaar jaar jaar en ouder hoofden

Minder dan
3 kinderen
3-6
6-9
9 en meer
Onbekend

12
1
-

Totaal

13

11
18
1
1

7
17
13
2

2
11
18
7

-

-

39

31

-

3
6
7
4
3

35
53
39
14
3

38

23

144

De recente kolonisatie en het grote aantal kinderen per gezin
brengt een sterke vertegenwoordiging van de jongeren in de totale
bevolking mee; 52% van de bevolking is jonger dan 20 jaar, waarbij
vooral de opgroeiende jeugd van 10-20 jaar sterk vertegenwoordigd
is.

Tabel 2.2

De Nederlandse bewoners naar leeftijd 1)
Jonger d. 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60 jaar
Aller
10 jaar jaar jaar jaar jaar jaar en ouder

Mannen :
Gehuwd
Geh. geweest
Ongehuwd
Vrouwen:
Gehuwd
Geh. geweest
Ongehuwd
Totaalaantal

-

-

13

31

38

—

—

-

-

-

71

129

57

4

1

-

-

13

31

—

—

—

-

74

149

51

—

145

278

134

66

37
1

13
2

-

-

38

37

-

-

13
8

1

—

78

75

—

36

132
3
262
132
8
275
812

1) Gehuwde vrouwen zijn geplaatst in dezelfde leeftijdsklasse als
de echtgenoot.
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Van de 141 mannen die gezinshoofd waren of die een eigen huis
houding hadden had twee derde een eigen landbouwbedrijf waartoe
eveneens gerekend zijn, zij die gezamelijk met een andere boer een
bedrijf hadden. In totaal treft men 8 combinaties aan waarin broers
of vaders met hun zoon(s) samenwerken.
Bijna een kwart van de gezinshoofden is werkzaam in loondienst
voornamelijk zijn dit medewerkers van de coöperatie. Een gering
aantal (6) van hen heeft tevens een eigen landbouwbedrijf. Elf ge
zinshoofden zijn als zelfstandige werkzaam buiten de landbouw. Zij
werken voornamelijk in de bouwnijverheid, in de garage- en service
bedrijven en in een eigen winkel. Van het totaalaantal mannen van
af 60 jaar zijn er 6 rustende boeren en 7 gepensioneerden die zich
deels na hun pensioenering op de fazenda hebben gevestigd. Een aan
tal personen ontvangt AOW uit Nederland.
Van de boeren heeft slechts een gering aantal een opleiding
in Brazilië gevolgd. Van de 78 geënquêteerde bedrijfshoofden had
den er 6 een landbouwopleiding en hadden er 2 een ginasio gevolgd.
Het merendeel (38) heeft in Nederland lagere land- of tuinbouw
school gevolgd, 21 volgden middelbaar landbouwonderwijs en 7 had
den een andere schoolopleiding in Nederland doorlopen.
Van de niet in de landbouw werkzamen hadden enkelen een uni
versitaire opleiding gevolgd o.m. in Brazilië, enkelen hadden een
landbouwschool doorlopen en zijn nadien in dienst getreden bij de
coöperatie.
De zoons
De kinderen ouder dan 25 jaar zijn veelal in Nederland geboren
en een deel van hen heeft nog een belangrijke periode van hun
schooltijd in Nederland doorgebracht. Van de leeftijdsklasse van
20-25 jaar werd de helft in Brazilië geboren en van de 15-20-jarigen werd slechts 10% nog in Nederland geboren. De kinderen beneden
15 jaar zijn allen in Brazilië geboren.
In de thans aanwezige Nederlandse gezinnen werden op de fazenda in totaal ca. 450 kinderen geboren; zij kregen hiermee automa
tisch het Braziliaanse staatsburgerschap.
Van de zoons en dochters is nagegaan welke opleiding zij volg
den of gevolgd hebben. Van belang is daarbij het hoogst bereikte
onderwijsniveau. Onderscheiden zijn een aantal voorkomende onder
wijsvormen. Na de lagere school (primario) welke 4 à 5 jaar duurt
volgt het ginasio. Uit de enquêtegegevens blijkt dat men op ca. 12jarige leeftijd overgaat naar het ginasio waarvan de cursusduur 4
jaar bedraagt. Daarna zijn er keuze-mogelijkheden, zoals het colegial waarmee men in het algemeen tot het hoger onderwijs toegang
heeft en de verschillende beroepsopleidingen welke eveneens toela
ting geven tot hoger onderwijs, maar dan tot de in het verlengde
liggende gespecialiseerde opleidingen. Bij de overgang van ginasio
naar colegial moet men een toelatingsexamen afleggen. Als voorbe
reiding daartoe wordt meestal een cursus in de vakantieperiode ge
volgd.
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In de bouwstijl van de woningen van de emigranten komen ook de gebruikelijke Braziliaanse
dakpartijtjes voor zoals in deze woning op een gemengd bedrijf.
De veelal lage bebouwing wordt door de weelderige groei van de subtropische planten in de
tuinen gemakkelijk in het landschap opgenomen.

Bij de overgang naar het hoger onderwijs volgt men een cursus
(1 jaar) om het succes bij toelating te vergroten.
De lagere school bezoekt men op de fazenda. Naast de door de
coöperatie bestuurde school voor Nederlandse kinderen is er van
Staatswege een lagere school voor Braziliaanse kinderen. Met in
gang van 1975 werd hieraan eveneens een ginasio toegevoegd. Voor
dien moest het ginasio gevolgd worden in de naburige plaatsen
Arthur-Nogeira (ongeveer 10 km), Jaguariuna (ongeveer 20 km) of
Mogi Mirim (ongeveer 20 km). Voor de voortgezette opleidingen zo
als colegial en de meeste beroepsopleidingen is men aangewezen op
o.a. Campinas (ongeveer 40 km) en Mogi Mirim. Voor universitaire
studies kan men eveneens in Campinas terecht. De landbouwscholen
liggen veelal op een grotere afstand zodat men intern moet ver
blijven. Uit de gegevens van de enquête en de lijst van zoons in
de leeftijd van 15-25 jaar krijgt men een onderstaand beeld om
trent de opleiding van de zoons.
Tabel 2.3

Onderwijs van de zoons per leeftijdsklasse
15-20
jaar

Hoogst bereikte opleidingsniveau
ginasio
colegial
Vakopleiding landbouw
If
boekhouden
II
andere
Universiteit landbouwkunde
II
diergeneerskunde
II
economie
II
andere
Onbekend
Nederlandse
landbouwschool
II
algemeen vormend
Totaalaantal

24
16
12
5
2
-

2
1
-

20-25
jaar
7
5
4
8
7
4
2
5
6
3

-

-

-

-

62

51

25 jaar
en ouder
5
3
6
1
2
1
-

1
4
—

6
2
31

Van de zoons vanaf 20 jaar (82) die veelal hun opleiding heb
ben voltooid of in het laatste stadium ervan zijn, heeft een kwart
voortgezet of middelbare schoolopleiding gevolgd, merendeels be
treft dit ginasio; 35% volgde beroepsonderwijs, waarbij zowel het
boekhouden als de landbouwopleiding een vrijwel gelijke belangstel
ling kregen- Als andere beroepsopleidingen worden gevolgd mechanica
en electronica; 30Z toont belangstelling voor een universitaire op
leiding. Naast de landbouwkundige studie is vooral de economische
richting favoriet.
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Van de jongere zoons (15-20 jaar) die het ginasio doorlopen
hebben (35) volgt of volgde een derdedeel een landbouwschool. Uit
de onderwijsaspiraties van deze jongeren blijkt dat eveneens een
derde landbouwkundige zou willen worden; 15 van de 53 gaan ver
moedelijk een universitaire opleiding volgen, waarbij landbouw
kunde en diergeneeskunde hoog scoren. Dit blijkt uit onderstaand
overzicht van de 15-20-jarige zoons.
Vakopleiding
"
"
"
"
Universiteit
"
11

landbouw
boekhouden
electronica)
mechanica )
andere
landbouwkunde
diergeneeskunde
andere

Weet het niet

18
2
1
6
3
6
6

Ongeveer een kwart van de zoons van 15-20 jaar is reeds werk
zaam. Het merendeel van hen werkt thuis op het landbouwbedrijf.
Soms wordt het werk gecombineerd met de studie. Vooral bij de oude
ren worden studie en werk veelvuldig gecombineerd. Zo zijn er 22
zoons die avondstudie volgen. Men volgt een universitaire studie
(5), colegial (4), technico (beroepsopleiding) (10) vooral boek
houden en ginasio (3). Overdag werken zij thuis op het landbouw
bedrijf (13), het kantoor (5), in bedrijf of winkel (4). Men kiest
tijdens de studie een werkkring om dank zij de opgedane ervaring
gemakkelijker een hogere functie te kunnen verkrijgen.
Tabel 2.4

Beroep van de zoons per leeftijdsklasse
25 jaar
en ouder

15-20
jaar

20-25
jaar

Helpt thuis
Eigen bedrijf
In loondienst (kantoor, bedrijf,
vakman)
Hogere beroepen en onderwijs
Studerend

20
1

11
6

2
22

3

11

4

3
20

3

38

Totaal

62

51

31

Van de zoons vanaf 25 jaar is 80% werkzaam in de landbouw,
veelal op een eigen bedrijf.
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Opvolging
Van de 43 bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder hadden er 4
geen zoon, van 6 boeren waren de zoons nog jonger dan 15 jaar, zo
dat er 33 bedrijfshoofden resteerden met voor opvolging in aan
merking komende zoons. Vermoedelijk zal op 6 bedrijven geen van de
zoons opvolgen en op 2 bedrijven is de opvolging volgens het bedrijfshoofd nog niet duidelijk.
Voor de overige bedrijven volgt het onderstaande beeld :
9 bedrijven met 1 opvolger
8
"
"2 opvolgers
,f
2
li
3
"
6
"
"4
"
In totaal zouden er dus op deze bedrijven 55 zoons boer wil
len worden. Een deel (15) van deze zoons heeft al een eigen be
drijf of werkt samen in een combinatie.
Het aantal opvolgers overtreft dus het aantal te zijner tijd
vrijkomende bedrijven. Het overnemen van de ouderlijke bedrijven
zal veelal vanwege de grootte van de gezinnen voor de opvolger
met financieringsmoeilijkheden gepaard kunnen gaan. Vooral de ge
stegen grondprijzen en de geringe mogelijkheden voor grondfinanciering bemoeilijken de overneming, zeker als meerdere zoons uit
het gezin boer willen worden. Vandaar dat de grote belangstelling
van de zoons voor het volgen van onderwijs voor een niet-agrarisch
beroep bij vele boeren goed uitkomt.
De dochters
Bij het vertrek naar Brazilië had een deel van de oudere
dochters reeds in Nederland een opleiding gevolgd. Zo hadden 16
van de 28 dochters van (momenteel) 30 jaar en ouder in Nederland
de huishoudschool doorlopen en 2 algemeen vormend onderwijs ge
volgd. De overigen hebben vermoedelijk noch in Nederland noch in
Brazilië hun schoolopleiding kunnen vervolgen.
Ook voor de leeftijdsklasse van 25-30 jaar zijn de onderwijs
mogelijkheden in Brazilië beperkt geweest. Ongeveer de helft (7 van
de 18) gingen naar ginasio (2), beroepsopleiding (1) of universi
teit (4). Voor de jongere leeftijdsklassen waren belangrijk grote
re kansen om een opleiding te volgen. Door de dochters van 20-25
jaar werden de middelbare, de beroeps- en universitaire opleidin
gen in ongeveer gelijke mate gevolgd.
Bij de beroepsopleidingen is de belangstelling vooral uitge
gaan naar boekhouden. Van de hogere opleidingen werden gevolgd:
lerares (3), fysiotherapie (3) en onder andere biologie, tandheel
kunde, verpleging, bibliotheekwetenschappen en talen. Door ruim de
helft van de 20-25-jarige dochters was de opleiding inmiddels be
ëindigd: 6 van hen werkten in de ouderlijke huishouding, 3 hadden
zelf een gezin en 11 hadden een functie. Voornamelijk werd gewerkt
op kantoor (7) en in het onderwijs (3).
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Tabel 2.5

Onderwijs van de dochters per leeftijdsklasse
15-20
jaar

Hoogst bereikte opleidingsniveau
ginasio
colegial
Vakopleiding verpleging
"
scheikunde
"
boekhouden
11
overige
Universiteit fysiotherapie
lerares
overige
Nederlandse
opleiding
Onbekend
Totaalaantal

20-25
jaar

12

6

22

8

3

2

2

3
5
3
3
3

7
3

2

8

3
19
19

41

46

1
52

25 jaar
en ouder

Van de 15-20-jarigen werkte bijna een vijfde o.a. in de huis
houding (5) en op kantoor (4). Door een aantal dochters wordt de
opleiding met een werkkring gecombineerd. 30% volgt een beroeps
opleiding of wil deze gaan volgen na het ginasio. Ruim een derde,
merendeels degenen die het colegial volgen, wil naar de universi
teit en ca. 30%, voornamelijk de jongeren weet nog niet welke on
derwijsrichting - beroeps of universtitair - men gaat kiezen.
De belangstelling van de 15-20-jarige dochters was als volgt
verdeeld over de opleidingen :
3
Vakopleiding verpleging
scheikunde
1
boekhouden
4
voedingsleer
1
overige en
5
onbekend
2
Universiteit natuurkunde
2
talen
psychologie
1
1
tandheelkunde
scheikunde
1
6
overige
6
nog onbekend
Weet het niet
14
De dochters hebben onder meer een werkkring gevonden op het
kantoor van de coöperatie en in de steden Sao Paulo en Campinas.
Over het geheel genomen hebben de dochters zich in sterkere mate
dan de zoons buiten de groepsverbanden van Holambra I en II ge
vestigd. Een belangrijk deel woont - soms tijdelijk - in Nederland.
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Tabel 2.6

De woonplaats van de kinderen vanaf 20 jaar 1)

Aantal Holambra I Holambra II Nederland Overige gebieden
Meisjes

87

60

6

10

11

Jongens

60

42

13

1

7

1) Alleen van de geënquêteerden.
De interesse van de meisjes voor Nederland kan samenhangen
met het volgen van een opleiding maar ook met een voorkeur om een
Nederlandse huwelijkspartner te ontmoeten. In het algemeen worden
de mogelijkheden om een geschikte Braziliaanse partner te vinden
voor meisjes minder groot geacht dan voor jongens. Van de 25 ge
huwde zoons van geënquêteerden waren er bijvoorbeeld 3 met een
Braziliaanse gehuwd en van de 46 gehuwde dochters hadden er 2 een
Braziliaanse echtgenoot. Hierbij speelt vooral het grote verschil
in opvattingen tussen Nederlanders en Brazilianen over de positie
van de vrouw in het huwelijk een belangrijke rol. In de Brazili
aanse samenleving hebben de vrouwen als regel minder rechten dan
de mannen. Dit verschil is echter minder groot bij onder andere
degenen met een beter opleidingsniveau en in de steden.
In verband met de keuzemogelijkheden van een huwelijkspartner
in eigen omgeving is de leeftijdsopbouw van jongens en meisjes
illustratief.
Tabel 2.7

De leeftijdsopbouw van de ongehuwden
0-5
jaar

5-10
jaar

10-15
jaar

15-20
jaar

20-25
jaar

25-30
jaar

Meisjes

31

43

72

75

45

6

Jongens

31

40

67

62

43

9

Niet alleen zijn er in de leeftijdsklasse van omstreeks 20
jaar aanmerkelijk meer meisjes dan jongens, maar men dient er ook
rekening mee te houden dat een deel familie van elkaar is.
2.2

Enkele indrukken van het welzijn

In het kort zal een indruk worden gegeven van het welzijn van
de Nederlandse bewoners van de fazenda. Naast de reeds verstrekte
informatie over de vorming en de positie van de kinderen zal iets
worden verteld over de leefwijze van de Nederlandse bewoners. Daar
bij gaat het vooral om indrukken die niet steeds gebaseerd konden
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worden op cijfers omtrent het geheel van de gemeenschap. De be
drijven en bedrijfsvoering zullen in de volgende hoofdstukken uit
voerig aan de orde komen. Hier zal worden volstaan met enkele in
drukken omtrent de woning en de woonomgeving, het deelnemen aan
het gemeenschapsleven, de voorzieningen op medisch gebied, de vrije
tijdsbestedingen en vakantie. In dit verband wordt tevens ingegaan
op het zich thuisvoelen in Brazilië.
Woonomgeving
De woningen van vele emigranten maken een royale indruk door
de forse afmetingen zowel van het woongedeelte als van de verandas.
Een grote tuin omringt de in bungalow-stijl gebouwde en door witte
bepleistering sterk uitkomende woningen. In de tuinen treft men
metershoge soorten van in Nederland voorkomende kamerplanten aan
(Ficus, Sanseveria, cactussen en dergelijken).
De inrichting van de woningen komt overeen met de in Nederland
gebruikelijke meubilering en stoffering. Men maakt eveneens gebruik
van een uitgebreide collectie huishoudelijke apparatuur. Daarbij
valt vooral het prachtige sanitair op. De woningen zijn niet voor
zien van een centrale waterleiding-aansluiting, maar door middel
van een put, pomp en voorraadbak heeft men een eigen watervoorzie
ning verkregen die eveneens voor bedrijfsdoeleinden kan dienen.
Voor het spuiten van de gewassen en voor de waterbakken van
het vee dient men over grote hoeveelheden redelijk schoon water te
beschikken. Soms gebruikt men een privé-zwembad als reservoir. In
vergelijking met ruim 10 jaar geleden krijgt men de indruk dat de
woningen belangrijke verbeteringen hebben ondergaan. In een aantal
gevallen zijn de in het begin van de kolonisatie gebouwde woningen
vervangen door nieuwe of zijn zij ingrijpend verbouwd. De aanslui
ting op het elektriciteitsnet ca. 8 jaar geleden, heeft belangrijk
bijgedragen tot het huiselijk comfort. De meeste woningen zijn niet
voorzien van verwarming, maar het klimaat is zodanig dat men daar
aan zelden behoefte heeft.
Voor de dagelijkse inkopen als levensmiddelen, textiel en an
dere huishoudelijke artikelen kan men terecht op het centrum van
de fazenda. Naast de 2 supermarkten, waarvan 1 van de cooperativa,
zijn er nog enkele winkels van Brazilianen. De meer duurzame en
wat luxere goederen worden veelal gekocht in Campinas, waar een
grote winkelwijk is met veel speciaal-zaken.
Gemeenschapsleven
Vanaf het begin van de kolonisatie is gestreefd naar een sterk
gemeenschapsleven. De eigen parochie, die door één Nederlandse
Rooms-Katholieke pastor wordt bediend, neemt daarbij een centrale
plaats is. Men heeft ondanks het kleine aantal Nederlandse bewo
ners een ruim opgezet kerkgebouw, dat ca. 10 jaar geleden in ge
bruik werd genomen. De diensten vinden zowel in het Nederlands als
in het Portugees plaats, waarbij zowel Nederlanders als Brazili
anen in grote getale opkomen.
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Voor de kerkelijke trouwplech
tigheid van een Nederlandse
jongen met een Braziliaanse,
wordt evenals voor andere
feesten een grote belangstelling
getoond.

De huishoudschool
waarop Nederlandse
en Braziliaanse
jes hun opleiding
kunnen voortzetten.

Nederlanders en Brazilianen in de wachtkamer van de polikliniek.

Een belangrijke vormingstaak was weggelegd voor de Nederland
se zusters. Zij waren actief bij het onderwijs en op sociaal en
cultureel gebied. Door het vertrek van de ouder wordende zusters
is het klooster vrij gekomen voor vestiging van een apotheek.
De leefwijze van de emigranten wordt veelal niet gekenmerkt
door een grote gejaagdheid zoals die in Nederland gebruikelijk is.
Men neemt de tijd voor een praatje, voor het ontvangen van bezoek
en het deelnemen aan het gemeenschapsleven. Daarbij speelt onder
meer een rol dat men rijker over hulp kan beschikken dan bijvoor
beeld in Nederland. In omstreeks 70% van de gezinnen beschikt men
over huishoudelijke hulp van Braziliaanse vrouwen en meisjes.
Het verenigingsleven en culturele activiteiten en de sport
beoefening ondervinden een grote belangstelling. Men beschikt over
een gemeenschapshuis (club) dat gebruikt wordt als vergaderlokaal,
gymzaal en voor het houden van dans- en feestgelegenheden en film
voorstellingen. Voor de sportbeoefening heeft men voetbalvelden
o.a. voor bedrijfscompetitie minivoetbal, enkele van verlichting
voorzien volleybalvelden, zodat ook 's avonds gebruik ervan moge
lijk is. Men heeft een eigen zwembad met mini-praia (klein strand).
Medische voorzieningen
De medische verzorging van de Nederlandse gezinnen is in han
den van een dokter uit Campinas die spreekuur houdt in een gebouw
op de fazenda. Men heeft daarbij eveneens de beschikking over een
apotheek die beheerd wordt door een verpleegster die optreedt als
verbindingsschakel tussen patiënten en dokter. De tandheelkundige
verzorging wordt door een tandarts, eveneens uit Campinas, verricht.
Ook voor de specialistische hulp en de ziekenhuisverpleging
gaat men als regel naar Campinas. Omdat de kosten voor de medische
verzorging vooral van operaties en van ziekenhuisopname in het al
gemeen erg hoog kunnen oplopen, heeft men om het draagvermogen voor
dergelijke risico's te vergroten, een verzekering in coöperatief
verband tot stand gebracht.
Vrije tijdsbesteding en vakantie
De werkzaamheden beginnen tamelijk vroeg na het ochtendgloren
om 's ochtends 6 uur is er al een grote bedrijvigheid. Op de kan
toren en bedrijven begint men om 7 uur. De middagpauze is tamelijk
lang, men eet 's middags warm en geniet enige rust en als regel
wordt tot 5 uur gewerkt. Zelfs in het langst van de dagen kent men
een vroeg invallende duisternis; om 7 uur 's avonds is het al don
ker.
Zoals reeds is gebleken neemt de sportbeoefening een belang
rijke plaats in in de vrije tijdsbesteding. Verder hebben vrijwel
alle gezinnen (95%) een televisietoestel. Een zelfde aantal is ge
abonneerd op een dagblad. Voornamelijk leest men de "Folha da manha"
(ongeveer 60%) en de "Estado de Sao Paulo". Vooral in de weekeinden
hebben de dagbladen een uitgebreid pakket bijlagen zodat zij veel
leesstof bieden.
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In veel gezinnen is het de laatste jaren gebruikelijk gewor
den om op familiebezoek naar Nederland te gaan. In charter-verband
reist men dan als regel voor ca. 1 maand per vliegtuig naar Europa.
Ook gaat men wel per auto op vakantie gedurende enkele weken naar
onder andere toeristische streken van Brazilië. De vervanging in
het bedrijf levert veelal geen problemen op; de kinderen, familie
leden en de knechts nemen de zaak waar.
Contacten met de omgeving
Voor de Nederlandse emigranten vormt de Portugese taal een
ernstige belemmering om zich snel in Brazilië thuis te voelen.
Daarbij heeft de mogelijkheid om zich in groepsverband te vestigen
de behoefte aan een integratie in de Braziliaanse samenleving ver
minderd; ter plaatse kon men met Nederlands volstaan. Het contact
naar buiten liep via de coöperatie. Bovendien gaven de omstandig
heden weinig aanleiding om buiten de fazenda te komen. De afstan
den waren groot in verhouding tot de beperktheid van de vervoer
middelen en de kwaliteit van de wegen. Binnen de gemeenschap wer
den bovendien voorzieningen getroffen die zo goed en zo kwaad het
ging de verschillen tussen het Nederlandse en het in de omgeving
aanwezige leefmilieu overbrugden. Ten opzichte van de omgeving
hield de gemeenschap een sterk Nederlands karakter. De geringe
onderlinge afstanden als gevolg van de geringe bedrijfsgrootte
(aanvankelijk 15 ha) maakten sterke banden mogelijk.
Door een betere kennis van de Portugese taal vermindert gelei
delijk het besloten karakter van de gemeenschap. Men krijgt steeds
grotere ervaring met de taal door gesprekken met de knechts, met
de hulp in de huishouding en met onder andere het personeel van de
cooperativa. Bij de vergaderingen van de cooperativa is men sinds
kort overgestapt op de Portugese taal. De Nederlandse jongeren die
in Brazilië een school gevolgd hebben spreken onder elkaar als
regel Portugees. Het lezen en schrijven van het Nederlands gaat
voor hen steeds meer moeilijkheden geven. De zoons vervullen hun
diensplicht als Braziliaan.
Met de komst van de busverbindingen naar de omliggende plaat
sen en door het toegenomen bezit van auto's zijn de mogelijkheden
om contacten buiten de fazenda te leggen vergroot. Men trekt er op
uit om bekenden op te zoeken die elders in Brazilië wonen, b.v. op
Holambra II of in de zuidelijke groepsvestigingen in Parana en
Rio Grande do Sul. Het isolement is voor een klein aantal bedrij
ven sterk verminderd door een telefoonaansluiting; alleen de be
drijven langs de weg vanaf het centrum naar Jaguariuna hebben een
telefoonaansluiting kunnen verkrijgen.
Men voelt zich in toenemende mate betrokken bij het gebeuren
in Brazilië. In vrijwel alle gezinnen volgt men de nieuwsuitzen
dingen via de televisie. In de dagbladen leest 80% van de abonnees
de artikelen over de Braziliaanse politiek. Bijna de helft leest
bij voorkeur het wereldnieuws, een derde van de abonnees is sterk
geïnteresseerd in de markt- en beursberichten, 20% heeft een voor-
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Het braden van vlees op
houtskoolvuur (churrasco) is
op Braziliaanse feesten zoals
bij de viering van het 25-jarig
bestaan van Holambra heel
gebruikelijk.

Omstreeks 1963 werden op
vele bedrijven stenen pluimveehokken gebouwd voor
800 à 1000 kippen.

keur voor de artikelen over de economie en over de landbouwpoli
tiek, een zelfde mate van belangstelling heeft de sport en het ge
mend nieuws 1).
Voor de oudere emigranten zijn de mogelijkheden om de taal
meester te worden veel geringer. Voor hen is het regelmatig onder
ling contact o.a. in een gespreksgroep erg belangrijk. Zij kennen
ook een grote waarde toe aan het contact met Nederland dat onder
andere via de dagelijkse uitzendingen van de wereldomroep tot
stand komt.

2.3

De Braziliaanse bewoners

Bij de vestiging van de eerste Nederlanders, ruim 25 jaar ge
leden, woonden er slechts enkele tientallen Brazilianen op de
fazenda Ribeirao. Hun aantal is in de loop der jaren sterk toege
nomen; begin 1975 waren er ruim 1800 woonachtig. De medewerkers
van de coöperatie en van de landbouwbedrijven komen niet alleen
uit de dorpen en gehuchten uit de omgeving van de fazenda, maar
voor een groot deel zijn zij afkomstig van ver afgelegen gebieden
o.a. in Minas Gérais. Sommigen trekken na verloop van tijd weer
verder of gaan weer terug naar hun geboortegebied. Onderling doen
zich grote verschillen voor in cultuur en leefwijze zoals b.v.
tussen de afstammelingen van de vroegere Italiaanse, Portugese en
Spaanse emigranten en de Mulatten en personen van gemengde herkoms t.
Via de enquête van Nederlandse bedrijfs- en gezinshoofden
werden gegevens verkregen over de bevolking in de woningen op de
bedrijven. De cooperativa verstrekte eveneens gegevens over de
personen in haar woningen.
Uitgaande van deze opgaven is een benadering gemaakt van het
aantal dat woonachtig is op bedrijven waarvan geen gegevens be
schikbaar kwamen. Aangenomen is daarbij dat dezelfde verhouding
bestaat tussen het aantal arbeidskrachten, woningen en het aantal
op het bedrijf woonachtige personen. Een correctie heeft plaats
gevonden voor de bedrijven die in belangrijke mate grond in gebruik
hadden buiten de fazenda.
Op de landbouwbedrijven op de fazenda staan ca. 300 woningen
die worden bewoond door Brazilianen en op de terreinen van de cooperatie staan ruim 70 woningen die worden bewoond door de Brazili
aanse medewerkers. De gezinnen tellen gemiddeld ongeveer 5 personen.

1) Een interessante "test" voor de toenemende identificatie met de
Braziliaanse situatie trad op bij de wereldkampioenschappen
voetballen 1974, toen de Braziliaanse tv een peiling verrichtte
naar de voorkeur van enkele Nederlanders op de fazenda bij de
wedstrijd Nederland-Brazilië.
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Op basis van gegevens van een aantal gezinnen (71) kan de volgende
spreiding naar het aantal kinderen worden gegeven:
minder dan 3 kinderen
33% van de gezinnen
3-6
"
50% " "
6 - 9
"
10% " "
9 kinderen en meer
6% " "
"
Uit de verkregen gegevens van 400 personen blijkt dat de
ouders 40% uitmaken van de totale bevolking, 30% zijn kinderen
jonger dan 12 jaar en 30% zijn kinderen van 12 jaar en ouder.
Van de nog thuis wonende zoons vanaf 12 jaar (16%) werkt 76% in
de landbouw en 22% is nog schoolgaand. Slechts enkele kinderen
van de landarbeiders oefenen een geschoold beroep uit.
Tabel 2.8

Het aantal Braziliaanse arbeidskrachten en woningen 1974
Vaste arbeidskrachten
mannen
vrouwen
woningen

Landbouwbedrijven
Op fazenda Ribeirao
Buiten fazende Ribeirao
Cooperativa Holambra
Totaal

bewoners

410
600
170

160
110
90

300
120
70

1430
770
410

1180

360

490

2610

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt wordt werkgelegenheid ge
boden aan ca. 1500 personen waarvan 70% mannen. Dit totaal mag
zelfs nog worden vermeerderd met de arbeidsplaatsen op de ambach
telijke bedrijven van de Nederlanders. Naar schatting zullen hier
in ca. 70 personen werkzaam zijn.
Omstreeks 5000 personen zijn door de werkgelegenheid op de
landbouwbedrijven en bij de coöperatie direct in hun bestaan af
hankelijk van de groepsvestiging; de helft van hen verkrijgt er
tevens woongelegenheid.
In vergelijking met onder andere 12 jaar terug is de welstand
ook voor de Braziliaanse bewoners belangrijk verbeterd. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de kleding. Voorheen werd overwegend in gerafelde
en opgelapte kleren gewerkt, terwijl men op blote voeten liep. Nu
ziet de kleding van de medewerkers er veel beter uit en iedereen
draagt schoenen. Zelfs de "turma", het losse personeel dat nu nog
slechts uit vrouwen en kinderen bestaat, maakt een veel fleuriger
indruk dan vroeger. Door de mechanisatie van de gewasverzorging en
van de oogst wordt trouwens veel minder een beroep gedaan op
"turma".
Sinds ca. 8 jaar zijn de woningen op de bedrijven van elektri
citeit voorzien waardoor elektrische apparatuur zijn intrede kon
doen. Radio's, maar ook tv en koelkasten worden steeds meer aange
schaft. Het paard met de charet, .voorheen algemeen bij de Neder
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landse boeren in gebruik, is overgegaan naar de Braziliaanse mede
werkers; fietsen en ook auto's worden door hen gekocht. Ook maakt
men veel gebruik van de busverbindingen naar de omliggende plaat
sen; de bussen hebben verschillende stopplaatsen op de fazenda.
Door de groei van de bedrijven en de mechanisatie van de werk
zaamheden is een grotere verscheidenheid aan functies ontstaan.
De vaste medewerkers werken met trekkers en machines, hetgeen voor
heen door de boer zelf of zijn zoon gedaan werd. Bij de cooperativa
is behoefte ontstaan aan vakmensen en chauffeurs.
Over het algemeen leven de Nederlanders en de Brazilianen
nogal gescheiden van elkaar. De contacten beperken zich veelal tot
het werk en tot de gevallen waarin er behoefte is aan hulpverle
ning, zoals bij moeilijkheden bij het verkrijgen van een registra
tie die nodig is om voor pensioen in aanmerking te komen en bij
ziekte in het gezin. Het verschil in opvattingen en in dagelijkse
gewoonten bemoeilijken een intensivering van de relaties die soms
al vele jaren bestaan, hetgeen onder meer blijkt uit de kennis
die sommige Brazilianen van het Nederlands hebben opgedaan. In en
kele gezinnen heeft men Braziliaanse kinderen geadopteerd.
Op het groepsniveau zijn er meer contacten, zoals op kerkelijk
gebied, bij de sport en door het gebruik van de gemeenschapsvoor
zieningen. In toenemende mate brengen Braziliaanse jongeren een
bezoek aan de dansavonden in de club op de fazenda.
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3.

DE LANDBOUWBEDRIJVEN

Inleiding
De bedrijven van de leden van de cooperativa kunnen worden
ingedeeld naar de betekenis die zij hebben voor de inkomensverwer
ving van de exploitanten. Naast de bedrijven waarop de exploitan
ten hun volledige werkkring vinden zijn er een aantal waarvan het
bedrijfshoofd een ander hoofdberoep (dan boer) heeft. Dit zijn o.a.
de bedrijven van functionarissen van de cooperativa. Er kan dan
wel sprake zijn van een volwaardig bedrijf met eigen personeel en
mechanisatie dat op zich zelf een voldoende bestaan kan bieden.
Dan zijn er een aantal bedrijfjes van personen met een niet-agrarisch hoofdberoep.
Het verkrijgen van een eigen woonomgeving is een van de be
langrijkste reden tot het grondgebruik. In een aantal gevallen kan
vanwege het ontbreken van mechanisatie en arbeidskrachten nauwe
lijks van een landbouwbedrijf in eigenlijke zin worden gesproken.
Dit is wel het geval bij de personen die een landbouwbedrijf uit
oefenen uit liefhebberij. Vanwege hun beroep of bedrijf wonen zij
niet permanent op de fazenda maar verblijven er b.v. alleen in de
weekends.
3.1

De ontwikkeling van het aantal bedrijven

Van de 99 grondgebruikers die in 1973 waren aangesloten bij
de cooperativa was 85% boer met een eigen bedrijf, waaronder ook
enkele combinaties gevormd door meerdere boeren. De overige leden
hadden hun hoofdberoep niet in de landbouw. Daarnaast hadden een
vijftal Nederlanders, die geen lid waren van de coöperatie, een
landbouwbedrijf op de fazenda. Vier bedrijven waren in gebruik bij
Brazilianen, die eveneens niet bij de coöperatie waren aangesloten.
Zoals uit de navolgende tabel blijkt is het totaalaantal aan
gesloten grondgebruikers in de periode 1963-1973 met 26 afgenomen.
Het sterkst was de vermindering bij de niet-agrariërs, met name het
aantal hobbybedrijven verminderde sterk. Het aantal aangesloten
landbouwbedrijven verminderde o.a. door het uittreden van leden
die evenwel hun bedrijf voortzetten.
De veranderingen in genoemde 10-jarige periode gingen onder
meer gepaard met het veranderen van het bedrijfshoofd op 40% van
de 125 bedrijven. Van de 43 bedrijfshoofden beëindigden er 21 hun
bedrijf i.v.m. de terugkeer naar Nederland, 11 overleden, 4 gingen
naar Holambra II, 1 naar de Belgische kolonie Monte Alegre en de
overige beëindigden hun bedrijf o.a. vanwege hun leeftijd of door
verandering van beroep.
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Tabel

3.1 De bedrijven ingedeeld naar het hoofdberoep
van de exploitant
1963

1968

125

105

102
6
10
7 (])

Hoofdberoep landbouwer
Nevenbedrijf.
Enig grondgebruik
Hobbybedrijf
Totaalaantal

1973

90 (3)
6
6
3 (])

85 (3)
6
6 (1)
2 (1)

99

()=Aantal bedrijven niet aangesloten bij de cooperativa
Holambra.
Van de vrijgekomen bedrijven werden er 14 voortgezet door de
echtgenote, een zoon of schoonzoon, 24 bedrijven werden overgeno
men door andere Nederlandse boeren en 5 door Brazilianen.
Het vertrek naar Nederland is veruit de belangrijkste reden
tot vermindering van het aantal bedrijven.Na het overlijden van
de echtgenoot ging eveneens nog een -4 tal gezinnen terug naar
Nederland.
Tabel

3.2 De verandering van bedrijfshoofd in de periode
1963-1973

Voortgezet of
overname echtgenote/zoon
Andere Nederlandse boer
Braziliaan
Totaal

Bedrijfsbeëindiging en overdracht wegens:
over- vertrek
Holambra II/ beroepslijden naar
Monte Alegre eindiging/
Nederland
verandering
5

7
3

13

11

21

3

5
5

Totaal

2

14

3

24
5

6

4 3

3.2 D e b e d r i j f s oppe r v l a k t e ontwi kk e l i ng
Bij de aanvankelijke inrichtingsplannen van de fazenda
Ribeirao was een totaal van ca. 200bedrijven beoogd, 180bedrij
ven van gemiddeld 25 ha en 20tuinbouwbedrijven van gemiddeld 3 ha
Het kleine gezinsbedrijf zou dus overheersend zijn.
3 1

Ten opzichte van deze doelstellingen zullen de veranderingen
hier nog eens worden nagegaan. Daarbij is van belang dat de totale
oppervlakte van de leden in de periode 1963-1973 werd vergroot van
4000 ha tot ruim 9200 ha. Meestal wordt alleen de oppervlakte cul
tuurgrond in beschouwing genomen; het grasland wordt als een rest
beschouwd. In 1973 werd slechts 5% van de oppervlakte als grasland
gebruikt.
In de periode 1963-1968 nam de gezamelijke oppervlakte cul
tuurgrond toe met ruim 700 ha en in de daarop volgende 5 jaren
met meer dan 4000 ha.
95% van de oppervlakte is eigendom van de gebruikers. Dit
percentage was 87% in 1968 en bedroeg in 1963 95%. In de jaren
1963, 1968, 1973 werd op respectievelijk 16, 33 en 19 bedrijven
grond gepacht.
Tabel 3.3

Grondgebruik van de leden

Totaalaantal ha
Grasland
Cultuurgrond
Waarvan"op" Eëclrijven
tot 30 ha
30 - 50 ha
50 -150 ha
150 ha en meer

1963

1968

1973

4025
474
3551

4778
473
4305

9226
485
8741

45%
36%
19%
-

22%
25%
37%
16%

9%
9%
22%
60%

De verdeling van de oppervlakte is sterk veranderd ten gunste
van de bedrijven vanaf 50 ha.
Zoals reeds is gebleken is het aantal bedrijven de afgelopen
10 jaar regelmatig terug gelopen. Daarbij heeft zich op een aantal
bedrijven een vergroting van de bedrijfsoppervlakte voorgedaan.
Bij het nagaan van deze ontwikkelingen per bedrijfsoppervlakteklasse zal voornamelijk op de bedrijven waarop hetzelfde bedrijfshoofd gebleven is worden gelet. In verband daarmede wordt eerst de
periode 1963-1968 bezien en daarna 1968-1973.
Het aantal bedrijven van de cooperativa verminderde in de pe
riode 1963-1968 met 34, o.a. als gevolg van de beëindiging van het
lidmaatschap van 4 leden en om eerder vermelde redenen. Daartegen
over traden 14 nieuwe leden toe, zodat het aantal leden tot 105
was verminderd. De verandering van bedrijfshoofd had vooral betrek
king op bedrijven tot 20 ha. Hieronder waren een groot aantal die
waren gevoerd als hobby- of nevenbedrijfjes.
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Tabel 3.4 De ontwikkeling van de bedrijven in de periode
1963-1968
tot
20 ha
Totaalaantal 1963
Waarvan in de periode
1963-1968 :
- uittraden
- veranderden van
bedrijfshoofd
- met zelfde bedrijfs
hoofd - vergroot
- gelijk gebleven
- verkleind

Oppervlakte in 1963
3Ö-4Ö
40 ha
2Ö-3Ö
en meer
ha
ha
24

totaal
125

24

51

26

1

2

2

—

!.3

7

6

4

30

4
5
1

13
28
1

5
12
2

8
10
2

30
55
6

4

Van de bedrijven met hetzelfde bedrijfshoofd werd een derde
deel vergroot en 7% verkleind in oppervlakte, 60% bleef dus even
groot. Naar verhouding werden er van de bedrijven vanaf 40 ha iets
meer vergroot dan van de kleinere bedrijven. In totaal werd 1100
ha toegevoegd aan de bedrijven waarvan 70% op 7 bedrijven. Op het
merendeel van de bedrijven werd ca. 15 ha toegevoegd aan de aan
wezige oppervlakte.
In de periode 1968-1973 veranderde 16 bedrijven van bedrijfs
hoofd, dus belangrijk minder dan in de voorgaande periode. Daar
tegenover stond het toetreden van 11 nieuwe bedrijfshoofden. In
slechts 2 gevallen betrof het de overneming door zoons, de overige
bedrijven werden overgenomen door zoons van reeds zittende boeren
en Brazilianen. Een tweetal nieuwe bedrijven waarin respectievelijk
3 en 4 bedrijven samenwerkten werden gevormd.
Tabel 3.5 De ontwikkeling van de bedrijven in de periode
1968-1973
tot
20 ha
In periode 1968-1973
Uitgetreden
Verandering bedrijfshoofd
Met zelfde bedrijfshoofd
waarvan in 1973
tot 20 ha
20- 30 ha
30- 50 ha
50- 75 ha
50-150 ha
150 ha en meer

14

Totaalaantal 1968

18

Oppervlakte in 1968
20-30
30-50
50-75
ha
ha
ha

75 ha
en meer

1
3

1
21

5
3

1
1
14
8

1
1
34

30

13

10

33

Van 27 bedrijven met hetzelfde bedrijfshoofd werd de opper
vlakte vergroot in de periode 1968-1973. Daarbij ging het om een
vergroting met in totaal bijna 3000 ha cultuurgrond waarvan bijna
90% door 5 bedrijven werd aangetrokken. Bij de overige bedrijven
varieerde de vergroting meestal van 15 tot 30 ha.
Mede door de vorming van de gemeenschappelijke bedrijven die
door 7 boeren werden geëxploiteerd, waren er in totaal 34 bedrij
ven (van de 88) bij oppervlaktevergroting betrokken. Van de reeds
grotere bedrijven werden er meer vergroot dan van de kleinere. Zo
werden er 7 van de 8 bedrijven die reeds meer dan 75 ha hadden
vergroot en nam in de klasse van 30-50 ha ruim 60% in oppervlakte
toe. Van de bedrijven tot 30 ha werd in dezelfde periode slechts
30% vergroot.
Op 60% van de bedrijven bleef de oppervlakte ongewijzigd en
enkele bedrijven, onder meer van oudere boeren, werden kleiner.
De bedrijfsoppervlaktestructuur veranderde in 10 jaar tijd
ingrijpend. Het percentage bedrijven kleiner dan 30 ha is vermin
derd van 60% in 1963 tot 46% in 1973. Het aantal bedrijven met
50 ha en meer is toegenomen van 10% tot 32%, terwijl enkele zeer
grote bedrijven met 600 ha, 1700 ha en 2300 ha een zeer belang
rijke plaats in gingen nemen.
Tabel 3.6

De verdeling van de bedrijven over de oppervlakteklassen

tot 20 ha
20 - 30 ha
30 - 50 ha
50 ha en meer
Totaalaantal

1963

1968

1973

20%
40%
30%
10%

17%
32%
29%
22%

20%
26%
21%
33%

100% (105)

100% (125)

100% (99)

De vergroting in de periode 1963-1968 werd gerealiseerd door
dat op de fazenda ca. 670 ha grond vrijkwam, terwijl daarbuiten
590 ha werd gekocht door 4 leden. In de daarop volgende periode
kwam 540 ha vrij.
Tabel 3.7

De bestemming van de vrijkomende grond
1963-1968

Overname zoon of echtgenote
Beginnende boeren
Zittende boeren
Brazilianen
Totaal

34

8%
11%
71%
10%
100% (670 ha)

1968-1973
17%
8%
59%
16%
100% (540 ha)

In de beginperiode hebben de
Nederlandse boeren het gebruik
van eenvoudige werktuigen van
hun Braziliaanse collega's
overgenomen.

Werktuigenberging op
grond buiten de fazenda
die voor de grootschalige
akkerbouw en gladiolenteelt in gebruik is.

Bij de aflevering van het
mengvoer maakt men ook
gebruik van buiktransport.

iwltWW'i

Duidelijk blijkt dus dat het vertrek van een aantal boeren
naar Nederland de vergroting van reeds aanwezige bedrijven heeft
bevorderd, verder is opvallend dat het aandeel dat door Brazilia
nen is overgenomen is vergroot, terwijl het vrijkomen van grond in
slechts geringe mate mogelijkheden heeft geboden voor de beginnen
de boeren.

3.3

De verdere ontwikkeling van de bedrijfsoppervlakte

Van de 73 geënquêteerde bedrijfshoofden hebben 41 zich uitge
sproken over de oppervlakte die door hen gewenst wordt. Vrijwel
allen wensen in de huidige omstandigheden een grotere oppervlakte.
Dooreengenomen zou hun bedrijf belangrijk vergroot dienen te wor
den. Het merendeel denkt daarbij aan een bedrijf van 100 à 200 ha
en 6 van de 41 vinden meer dan 500 ha gewenst, waarbij men aan
gemiddeld 200 ha per bedrijf denkt.
Tabel 3.8

Tot
50 100 200 vanaf

50
100
200
300
500

Totaal

Gedachten over de bedrijfsoppervlakte 1)

ha
ha
ha
ha
ha

1969

1974

aantal
bedrijven

aantal
bedrijven

25
9
3

719
587
423

1
38

gewenst
aantal
bedrijven

500

21
13
4
1
2

592
835
542
424
3949

4
5
15
11
6

114
290
1650
2720
12500

2229

41

6342

41

17204

1) Alleen de bedrijven waarvan een gewenste oppervlakte is genoemd.
Ten opzichte van hun huidige bedrijven van gemiddeld 160 ha
is een toeneming naar ruim 400 ha een geweldige sprong. Toch dient
men te bedenken dat dezelfde bedrijven in de afgelopen 5 jaren hun
oppervlakte hebben opgevoerd van gemiddeld 80 ha tot 160 ha. Van
de toen aanwezige 38 bedrijven werden 18 vergroot en waren 5 be
trokken bij oppervlaktetoeneming in combinatieverband.
De in gebruik zijnde oppervlakte onderging in de periode
1969-1975 een verdrievoudiging. Een zelfde mate van toeneming
wordt beoogd.
De uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte is op de fazenda
zelf niet te realiseren, alle grond is er reeds in gebruik geno
men. Bovendien is de grond er erg duur. Bij de verkoop van een be
drijf van 30 ha werd eind 1974 gemiddeld ca. 20.000 crs. (6000
gulden) per ha betaald.

35

Dichter bij het centrum van de fazenda zijn de prijzen nog belang
rijk hoger. Voor grond die geschikt is voor een niet-agrarische
bestemming, bijvoorbeeld voor de bouw van weekendwoningen voor nieteagrariërs, waaronder ook Nederlanders uit de steden, wordt soms
wel het dubbele betaald (12000 gulden per ha). De pachtprijs van
landbouwgrond is eveneens hoog; voor zaaiklaar land ca. 300 gul
den per ha per jaar.
In de omgeving van de fazenda lijkt meer ruimte te zijn. Zo
ligt er langs de verbindingsweg vanaf het centrum naar de 4-baansverkeersweg Campinas - Mogi Mirim een omvangrijk complex onontgon
nen grond. Voor de beweiding door zebu's worden de lage struiken
en grove grassen regelmatig gebrand. Zulke onontgonnen gronden
worden soms in complexen van enkele duizenden ha verkocht met be
bouwing en vee (portas-fechadas). Een groot deel van dergelijke
complexen, soms tot 30%, is dan ook niet als cultuurgrond te ge
bruiken (wegen, hellingen, beken). De prijzen kunnen evenwel
6000 crs. (2000 gulden) per ha of meer bedragen waarbij de kwali
teit van de grond en de ligging van grote invloed zijn 1).
In het algemeen ondervinden de boeren bij de grondverwerving
concurrentie van industriële ondernemingen die gedeeltelijke be
lastingvrijstelling kunnen verkrijgen indien zij investeren in de
herbebossing van gronden, bijvoorbeeld met eucaliptus of in de
aanplant met citrus. Ook de geldontwaarding speelt een rol. Bij de
aankoop van grond wordt door de banken geen krediet gegeven. Men
is aangewezen op contante betaling of op kredietverlening door de
verkoper. Om speculatie door buitenlanders tegen te gaan kent de
Braziliaanse wetgeving de bepaling dat de grondverwerving door
buitenlanders beperkt is tot de oppervlakte die aan één gezin vol
doende bestaan biedt.

1) Volgens Prognostico 75/76 bedroegen de gemiddelde grondprijzen
in de staat Sao Paulo begin 1975 10.000 crs. voor goede en
4000 crs. voor z.g. campogrond.
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4.

DE BEDRIJFSSTRUCTUUR

4.1

Het grondgebruik

De eenjarige gewassen en blijvende aanplantingen nemen ca.
95% van de oppervlakte in. Dit intensieve grondgebruik steekt dan
ook sterk af bij de omgeving waarin veel meer grasland voorkomt 1).
Met de toeneming van de oppervlakte cultuurgrond ging een
sterke groei van de citrusteelt gepaard. De gezamelijke oppervlak
te van sinaasappelen, citroenen en mandarijnen nam toe van ca.
500 ha in 1963 tot 1000 ha in 1968 en vervolgens met 2000 ha tot
ca. 3000 ha in 1973. De totale aanplant omvatte toen ca. 656.000
bomen van uiteenlopende leeftijd. De eerst geplante bomen zijn na
ca. 20 jaar aan vervanging toe, terwijl een groot aantal juist in
produktie begint te komen. Het overgrote deel wordt gevormd door
sinaasappelen, ca. een zesde door citroenen, terwijl mandarijnen
van veel minder betekenis zijn.
Daarnaast heeft men nog kleine aanplantingen van o.a. mango's,
advocaatvruchten en goiabas. Koffiestruiken - in 1957 zelfs 85 ha treft men niet meer aan.
Bij de eenjarige gewassen nam de oppervlakte sojabonen in on
geveer gelijke mate toe als de citrusteelt. In de periode 1963 1968 steeg de oppervlakte sojabonen van 500 ha naar ca. 770 ha en
in de daarop volgende 5 jaren tot 2700 ha in 1973. De katoenteelt
breidde zich gelijkmatiger uit, nl. met gemiddeld 100 ha per jaar
tot 1300 ha in 1973.
De toeneming van de citrus ging ten nadele van o.a. de maisteelt en in nog sterkere mate van de rijstverbouw. Het aantal ha
hiervan werd gehalveerd. Op de fazenda wordt nog slechts sporadisch
rijst geteeld. Het klimaat - scherpe droogte in bloeiperiode - en
de plagen (rijstvlieg) vormen een te groot risico. De rijst wordt
voornamelijk op ontginningsgronden beproefd.
De oppervlakte van de overige gewassen zoals mandioca, batate
doce en andere knol- en wortelgewassen is belangrijk verminderd,
evenals de oppervlakte aardnoten, bruine bonen en groentegewassen.
Suikerriet heeft een van tijd tot tijd wisselende oppervlakte ge
kend.
1) Omstreeks 1960 was de helft van de grond in de omliggende ge
meenten als grasland in gebruik; een klein gedeelte was beplant
met bomen. Dit verschil in grondgebruik wordt treffend geïllus
treerd door een luchtfoto uit 1962 op de omslag van een Brazili
aanse publikatie over de fazenda; ook de bewerking langs de niveaulijnen is goed waar te nemen.
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Tabel 4.1

De ontwikkeling van de oppervlakte per gewas
1963

1973

1968
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Citrus
1)
Mais
Rijst
Soja
Katoen
Diversen 2)

495
1232
614
504
317
419

Totaal

3581 ha

984
1064
217
770
855
78

ha
ha
ha
ha
ha
ha

3968 ha

3280
814
332
2705
1309
60

ha
ha
ha
ha
ha
ha

8500 ha

1) In 1968 en in 1973 is bij de oppervlaktebepaling uitgegaan van
200 bomen per ha.
2) Oppervlakté bloemen niet opgenomen.
Binnen het totale grondgebruik is de nadruk gekomen op de
citrus met 39% van de totale oppervlakte. In 1963 was dit slechts
14%. De sojateelt, die evenwel veel extensiever is, heeft zich
onder invloed van de hoge wereldmarktprijzen sterk uitgebreid.
Mais werd daardoor verdrongen, terwijl de katoenteelt zich heeft
gehandhaafd.
De bloementeelt is sterk toegenomen en omvatte in 1975 bijna
500 ha.
Tabel 4.2 De verdeling van het grondgebruik

Citrus
Mais
Rijst
Soja
Katoen
Bloemen 1)
Diversen
Totaal

1963

1968

1973

14%
34%
17%
14%
9%

25%
27%
5%
19%
22%

39%
9%
4%
32%
15%

12%

2%

1%

100%

100%

100%

1) Niet opgenomen in deze verdeling.
Op de bedrijven op de oorspronkelijke fazenda wordt voorname
lijk citrus geteeld; 56% van de oppervlakte is hiermede beplant,
terwijl op de later aangekochte, veelal verder afgelegen, grond,
de citrusteelt ca. 15% inneemt.
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De forse ontwikkeling van de maInplanten maakte in
1963 het machinaal plukken nog onmogelijk.
De rijst van de kleine perceeltjes van de Braziliaanse medewerkers werd in 1963 gedorst
op een lattenrooster.

Het aandeel van de maisteelt is op de fazenda eveneens veel
groter (22%) dan op de overige grond (8%). Op deze gronden zijn
daarentegen sojabonen en rijst van aanzienlijke betekenis; resp.
49% en 7% van de oppervlakte wordt hiermee beteeld. De teelt van
gladiolen vindt in verband met de vruchtwisselingen eveneens gro
tendeels buiten de fazenda zelf plaats.
Hoewel in de periode 1968-1973 het aantal landbouwbedrijven
verminderde nam het aantal citrustelers toe. Op vrijwel alle be
drijven wordt citrus geteeld. Bij de eenjarige gewassen liep zowel
het aantal als het aandeel van de bedrijven waarop deze gewassen
voorkwamen terug. In 1963 waren mais, rijst, soja en katoen nog op
80% van de bedrijven voorkomend, een patroon dat in 1968 eveneens
nog aanwezig was.
Tabel 4.3 Het aantal telers van de gewassen

Citrus
Mais
Rijst
Soja
Katoen
Bloemen
Overige
Totaalaantal
bedrijven

1963

1968

1973

72
110
105
92
89
6
96

84
86
49
75
78
25

97
53
9
47
63
9
11

125

105

99

-

De grote vermindering van de rijst- en sojatelers had plaats
in de periode 1968-1973. De teelt van soja kwam in 1973 nog slechts
op de helft van de bedrijven voor. Het aantal telers met mais en
katoen kon zich beter handhaven en omvatte 55 en 63% van het totaal
aantal bedrijven. Bij deze veranderingen zal naast de prijsontwik
kelingen eveneens de toegenomen mechanisatiebehoefte een rol heb
ben gespeeld. Naarmate de mechanisatie van de bewerkingen van over
wegend paarden- en handwerk overging naar het gebruik van trekkers
en oogstmachines zal het moeilijker geweest zijn om kleine opper
vlakten te blijven verbouwen.
De uitbreiding van de totale oppervlakte per gewas en de ver
mindering van het aantal telers resulteerden veelal in een toene
ming van de gewasoppervlakte per bedrijf, zoals o.a. blijkt uit
tabel 4.4.
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Tabel 4.4 Het gemiddelde aantal ha per teler

Citrus
Mais
Rijst
Soja
Katoen
Bloemen
Diversen
4.2

1963

1968

1973

7
11
6
5
3
1
4

12
12
5
10
11

30
15
37
57
20
55
5

-

3

De veehouderij

Bij de oorspronkelijke opzet van de fazenda was een belang
rijke plaats ingeruimd voor de melkveehouderij 1). Bij de ontwik
keling in het grondgebruik is echter reeds gebleken dat het blij
vende grasland slechts een klein gedeelte van de totale oppervlak'
te beslaat, ca. 500 ha in totaal. Deze oppervlakte bleef in de
periode 1963-1973 onveranderd. Het aantal runderen bedroeg zowel
aan het begin en aan het einde van deze periode
350. Daarbij is
het aandeel van de melkkoeien sterk verminderd; van 270 in 1963
naar ruim 100 in 1973. Dit hangt o.a. samen met de verkoop van
jongvee voor de fokkerij van Nederlandse herkomst. De belangstel
ling voor mestvee (zebu's) is daarentegen toegenomen.
Tabel 4.5

De ontwikkeling van de veehouderij
1963

Melk- en kalfkoeien
Overig rundvee
Fokvarkens
Mestvarkens
Leghennen
Slachtkuikens

270
82
521
987
59000
5000

Aantal dieren
1968
136
134
310
806
130000
200000

1)

1973
111
267
519
1685
173000
500000

2)

1) Schatting met behulp van enquêtegegevens.
2) Afgeleid uit afgeleverde aantallen.

1) Het aantal runderen bleef in de vijftiger jaren ongeveer gelijk;
in 1950 waren er 456 en in 1957 ca. 450, waaronder 200 melk
koeien.
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De varkenshouderij is na enige teruggang omstreeks 1968 ver
der tot ontwikkeling gekomen. Daarbij is de mesterij, gezien het
aantal mestvarkens, sterker toegenomen dan de fokkerij, die aan
vankelijk vooral de verkoop van fokvarkens beoogde.
Binnen de veehouderij heeft de leghennenhouderij in 10 jaar
tijd haar positie versterkt met een verdrievoudiging van het aan
tal hennen. De slachtkuikenhouderij kende evenals in Nederland
een spectaculaire opkomst in het einde van de zestiger jaren.
Deze sector heeft de groei bij de leghennen enigermate beperkt.
Zo nam het aantal leghennen tussen 1963 en 1968 met 70.000 toe,
hetgeen meer dan een verdubbeling is. Vanaf 1968 tot 1973 was de
groei in totaal nog 43.000 leghennen, terwijl het aantal slachtkuikens 2 à 3 keer groter werd.
Tabel 4.6

Het aantal bedrijven met veehouderij

Melk- en kalfkoeien
Fokvarkens
Mestvarkens
Leghennen
Slachtkuikens
Totaalaantal bedrijven

1963

1968

1973

64
52
47
76
3
125

51
27
17
63

42
15
13
33
39
99

-

105

Zoals uit tabel 4.6 blijkt is het aantal bedrijven met de ver
schillende diersoorten sterk teruggelopen. Dit geldt vooral voor
de varkens en legpluimveehouderij. Bij de melkkoeien is de terug
gang van het aantal bedrijven minder opvallend doordat er een groot
aantal bedrijven bleef waarop 1 à 2 koeien voor eigen melk-consumptie werden gehouden.
Evenals bij het grondgebruik heeft de specialisatie in de vee
houderij tot grotere eenheden per bedrijf geleid. Zo zijn er
slechts weinig bedrijven (7) die zowel legkippen als slachtkuikens
houden. Veelal betreft dit eenheden die elk voor zich van grote
omvang zijn. De specialisatie binnen de leghennenhouderij vindt
eveneens plaats. Zo worden de opfok tot aan de leg door één gespe
cialiseerd bedrijf verricht. Binnen de slachtkuikenhouderij heeft
één bedrijf zich toegelegd op de broederij, terwijl enkele bedrij
ven de slachtkuikenmoederdieren houden. In de pluimveesector is
eveneens een landbouwbedrijf dat zich ontwikkeld heeft tot fabri
kant van voerkettingen en installaties voor de pluimveehokken.
Enkele bedrijven hebben zich toegelegd op de zijderupsencultuur.
Het bedrijfstype
In het voorgaande is de vermindering van het aantal bedrijven
waarop de verschillende gewassen werden geteeld en waarop de ver
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schillende diersoorten werden gehouden aangegeven. Toch komen op
vele bedrijven verschillende produktietakken naast elkaar voor.
Om de bedrijven te typeren zijn de belangrijkste produktierichtingen opgenomen. De bloementelers zijn wel afzonderlijk vermeld.
Tabel 4.7

Bedrijven naar oppervlakte grond en naar de aanwezig
heid van produktierichtingen in 1974
Minder dan 20-30 30-50 50-150 Meer dan
150 ha
20 ha
ha
ha
ha

Geen veehouderij
Met bloementeelt
Met slachtkuikens
Met legkippen
Slachtkuikens +
legkippen
Varkens
Varkens + pluimvee
Melkkoeien
Totaalaantal

5
1
6
4

1
3
9
5

2

-

-

18

1
2
-

21

2
3

4
1
4
9

7
1
10
3

1
1
3
1

4
1
2

-

-

-

24

28

7

-

1
-

1

To
taal
19
9
29
22
7
3
8
1
98

Van alle bedrijven heeft 70% pluimvee, varkens of melkvee.
Het merendeel heeft slachtkuikens ofwel uitsluitend (29) ofwel met
legkippen (7) ofwel met varkens (4). De legkippen komen eveneens
in combinatie met varkenshouderij en afzonderlijk voor (22). Van
de bedrijven zonder veehouderij is er een aantal - veelal de klei
nere - die worden gevoerd als nevenbedrijf door personen met een
hoofdberoep buiten de landbouw. Van de 9 bloementelers heeft er
slechts één veehouderij, nl. legkippen.
Opvallend is dat de zogenaamde veredeling zowel op bedrijven
met veel als op bedrijven met weinig grond voorkomt. Zoals uit
tabel 4.8 (blz. 43) blijkt wordt de citrusteelt veelal gecombinneerd met veredeling. Op deze bedrijven is de teelt van eenjarige
gewassen dan ook van weinig belang.
Bijna twee derde van de geënquêteerden heeft wensen genoemd
ten aanzien van de ontwikkeling van hun bedrijf. Voornamelijk be
trof dit de vergroting van de oppervlakte en de uitbreiding van
de pluimveehouderij. Van de boeren met een bedrijf van 50 ha en
meer heeft een groter aantal wensen die dan vaak oppervlakte-uit
breiding omvatten. De boeren met kleinere bedrijven hebben daaren
tegen minder wensen, terwijl een groter deel van hen zich toe wil
leggen op vooral de pluimveehouderij en enkelen willen melkvee en
varkens (zie tabel 4.9 blz. 44).
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Tabel 4.8

Bedrijven naar bedrijfstype in 1974

1)

Bedrilfsoppervlakte 2)
Minder dan 20-30 30-50 50-150 Meer dan To20 ha
ha
ha
ha
150 ha taal
Meer dan 80% citrus
M v . zonder vee
met slachtkuikens
met leghennen
met leghennen +
slachtkuikens
met slachtkuikens
+ varkens
50-80% citrus waarvan
zonder vee
met bloementeelt
met slachtkuikens
met leghennen
met slachtkuikens
+ leghennen
met pluimvee
+ varkens
met varkens
25-50% citrus waarvan
zonder vee
met bloementeelt
met slachtkuikens
met leghennen
met leghennen +
slachtkuikens
met pluimvee
+ varkens
met varkens
Minder dan 25% citrus
w v . zonder vee
met bloementeelt
met slachtkuikens
met leghennen
met slachtkuikens
+ leghennen
met melkkoeien
met varkens
Totaalaantal
1)

2)

5
5
2

2
3

3
5
12
2
2

-

13
10
9

1

-

-

2

-

3

-

-

-

-

11

1
1

1
4
-

1
1
1
14
2
1

-

-

-

2
1

1

1

11
-

13
2
10
4
-

2

-

4
1

1
1

2-1
2
12
3
-

4
5
15

1

-

-

-

-

1

-

-

2
1

1
-

-

3
1

-

1 - 1
112
2
2
-

1 3
3
3
4
4

-

-

1
-

1
1

-

1
1
1

18

21

24

28

7

98

Voor bedrijven waarvan geen enquêtegegevens betrokken zijn, is
uitgegaan van de opgave aan de cooperativa (1973).
Als eenheid is beschouwd: bij melkkoeien minstens 10 koeien;
bij varkens minstens 10 fokzeugen of 50 mestvarkens.
Oppervlakte in eigendom en gepacht, dus zowel bouwland als
grasland.
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Tabel 4.9

De gewenste bedrijfsontwikkeling volgens geënquêteerden

Huidig
bedrijfstype
Tot 20 ha
geen vee
met pluimvee
met bloemen
20-30 ha
geen vee
met pluimvee
met varkens
met pluimvee
+ varkens
met bloemen
30-50 ha
geen vee
met pluimvee
met varkens
met pluimvee
+ varkens
met koeien
met bloemen
50-75 ha
geen vee
met pluimvee
met varkens
met bloemen
75-150 ha
geen vee
met pluimvee
150 ha en meer
geen vee
met pluimvee
met bloemen
Totaalaantal
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Totaal
aantal
geënquê
teerden

1
6
1
1
10
1
2
3
2
14
1
2
1
1
2
9
1
1
2
6
1
1
3
72

Waarvan de wensen voornamelijk
bestaan uit

Geen
wen
sen

meer
meer meer
meer meer
grond pluim- grond+ var- melkvee
pluimv. kens koeien
-

-

-

—

—

2
1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
3
—

1
4

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

—

—

—

—

4

4

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

—

1

-

1
1

•

1
-

—

1
1
2
5
1

-

-

-

1

-

-

-

-

—

—

-

—

-

4

2
1

-

1

3

—

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

—

—

—

2

2

—

—

-

-

—

—

—

—

—

1

—

—

3

—

—

—

—

19

9

13

2

3

1
1

—
—

1
1
1
_

26

4.3

De arbeidsbezetting

Het aantal medewerkers per bedrijf loopt sterk uiteen en hangt
samen met de grootte en de aard van het bedrijf, maar eveneens met
de beschikbaarheid van gezinsarbeidskrachten; op 22% van de be
drijven is een zoon werkzaam. Op alle bedrijven zijn Braziliaanse
arbeidskrachten werkzaam. Ruim de helft van de bedrijven heeft 2
of meer vaste Braziliaanse medewerkers, waaronder 20% die meer dan
8 medewerkers op hun bedrijf hebben. Drie bedrijven hebben een
personeelsbezetting die geheel afwijkt van de overige, respectie
velijk 2 x 100 en 300 medewerkers zijn op deze bedrijven werkzaam.
Van deze arbeidskrachten woont ca. een derde in woningen op de be
drijven, terwijl op de andere bedrijven het bewonen van een be
drijfswoning door de medewerkers gebruikelijk is.

Tabel 4.10 Het aantal Braziliaanse vaste arbeidskrachten
per bedrijf

Per bedrijf
1 à 2 mannen
3 - 4
5 - 7
"
8 -15
15 en meer

Op bedrijven met een oppervlakte van
minder dan 20-30 30-50 50-75 75-150 meer dan to
20 ha
ha
ha
ha
ha
150 ha taal
5
1
1
-

1

9
6
1
1
-

14
5
1
-

1

2
5
4
2

1
7

1
1
3

31
17
8
11
5

-

-

Totaalaantal
bedrijven
Aantal mannen

8
36

17
50

21
62

13
60

8
67

5
593

72
868

Totaalaantal
bedrijven met
vrouwelijke ar
beidskrachten
Aantal vrouwen

4
11

9
28

13
27

8
20

2
14

3
115

39
215

Het zijn vooral de bedrijven met bloementeelt die het groot
ste deel van de arbeidskrachten in het werk hebben waardoor tevens
de grote verschillen in de arbeidsbezetting worden veroorzaakt.
Gezamelijk waren op de bedrijven met bloementeelt 636 mannen werk
zaam. Men heeft er voor de gehele oppervlakte gemiddeld 1 man op
8 ha. De overige bedrijven hadden gemiddeld 1 man op 14 ha.
In vergelijking met de wijze van werken omstreeks 1962 zijn
er momenteel aanzienlijk meer vaste arbeidskrachten. Op een dertig
tal bedrijven die als de doorsnee van de toen aanwezige bedrijven
beschouwd kunnen worden waren in 1962 in totaal 39 vaste medewer
kers werkzaam. Op 2 bedrijven was toen geen knecht, 21 hadden 1 man,
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5 werkten met 2 knechts en de overigen hadden er meer.
Van 18 van de toenmalige bedrijven is eveneens de huidige arbeidsbezetting bekend. Het totale aantal werkzame personen is toe
genomen van 25 tot 89; gemiddelde zijn er dus 5 medewerkers op de
betreffende bedrijven. Het gemiddelde aantal ha dat per man wordt
bewerkt was teruggelopen van 26 ha in 1962 tot 10 ha in 1974. Deze
verlaging van een gevolg van de sterke vergroting van de produktie
op de bedrijven (meer pluimvee, citrus en bloementeelt). Ook het
arbeidsaanbod is ingrijpend gewijzigd. In tegenstelling tot vroe
ger wordt nog slechts in geringe mate gebruik gemaakt van losse
arbeidskrachten. Deze in groepsverband werkende mannen, vrouwen en
kinderen, de zogenaamde "turma" werden van grote afstanden per
vrachtwagen aangevoerd. Zij werkten onder leiding van een opzich
ter en werden aangetrokken via een koppelbaas. Voor het hakken van
de snel groeiende onkruiden in de rijst, mais, katoen en soja was
dan een groot aantal arbeidskrachten nodig.
Het snijden van
(gelegerde) rijst en soja en het dorsen met de hand, het plukken
van katoen, citrus en mais en hulp bij het dorsen van mais kwam
veelal neer op de losse arbeidskrachten. De boer en zijn vaste
knechts verzorgden het rijwerk dat nog overwegend met paarden werd
uitgevoerd.
Het gemiddelde aantal mandagen aan losse arbeidskrachten be
droeg in 1962 150 per bedrijf; op vele bedrijven lag dit aantal
aanzienlijk hoger. De lonen van de arbeidskrachten zijn in de loop
der jaren zowel in crs. als in reële waarde toegenomen. Het mini
mum-salaris bedroeg in 1963 voor een vaste knechts ongeveer 12.500
crs. per maand. Dit bedrag, waarbij uitgegaan van het gebruik van
een dienstwoning waarvan de huur reeds van het salaris is afgetrok
ken, kwam toen overeen met 60 Nederlandse guldens. Voor de losse
arbeidskrachten werd ter zelfdertijd 360 crs. per dag betaald.
In januari 1975 was de beloning voor de vaste arbeidskrachten
verhoogd tot 411 crs., dit is in Nederlands geld ongeveer 120 gul
den. Bij deze vergelijking dient men er rekening mee te houden dat
de huidige cruzeiro 1000 keer meer waard is dan die van voor 1968.
Voor los personeel wordt per dag 22 crs. betaald, ruim 6 Neder
landse guldens. Naast de directe beloning zijn ook de secundaire
arbeidsvoorwaarden van belang bij het beoordelen van het inkomen
van de arbeidskrachten. Zoals het gebruik van een eenvoudige maar
voor ter plaatse geldende omstandigheden een goed uitziende woning
Meestal heeft men nog wat grond in gebruik voor produkten voor
eigen gezin en houdt men een varken en in elk geval kippen. Voor
de landarbeiders en hun gezinnen geldt in het algemeen een gratis
verstrekte medische hulp die wordt geregeld door het Sociaal Fonds
(Funrural), waarvoor de boeren 2% van hun omzet moeten betalen.
Aan de werklozen wordt geen uitkering gedaan. Voor landarbeiders
is een pensioenvoorziening geregeld die bij 65 jaar ingaat. Het
pensioen bedraagt de helft van het minimum salaris (dit is ca.
f 60,- per maand). Voor de komende jaren mag een geleidelijke
schaarste aan goede arbeidskrachten worden verwacht door in de na
bijheid tot ontwikkeling komende industrie (Petrobras).
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De katoenpluk vormt voor vele Braziliaanse gezinnen een belangrijke bron van inkomsten;
bij de oogst komen ook contractarbeiders (turma) te hulp.
De groepen contractarbeiders die uit mannen, vrouwen en kinderen bestaan worden ver
voerd met vrachtauto's.

4.4

De mechanisatie

Op vele bedrijven is overgeschakeld van bewerking met behulp
van paarden op het gebruik van trekkers. Bovendien is in toenemen
de mate overgegaan op het gebruik van chemische onkruidbestrij
dingsmiddelen. De behoefte aan verpleging van gewassen is daardoor
verminderd.
Op vrijwel alle bedrijven beschikt men over 1 of meer trek
kers; van de geënquêteerden hebben er 5 geen trekker in eigendom
(7%). Ruim 40% heeft 1 trekker, zodat de helft 2 of meer trekkers
heeft. Voor de grondbewerking heeft men veelal schijvenploegen en
-eggen.
Tabel 4.11

Het aantal trekkers per bedrijf

1)

Op bedrijven; met een oppervlakte van :
minder dan 20-30 30-50 50-75 75-150 meer dan to
150 ha taal
ha
ha
ha
ha
20 ha
Geen trekker
1 trekker
2 trekkers
3 trekkers
4 en meer
Totaalaantal
bedrijven
Waarop aantal
trekkers

12
7
2

1
3
3
6

-

-

7
1

4
11
2

-

-

-

-

8

17

21

13

9

15

32

27

-

-

1
4

5
33
15
11
8

8

5

72

30

60

1/3

-

-

-

-

2
2
4

-

1) Alleen bedrijven van geënquêteerden zijn opgenomen.
Bij de bedrijfsoppervlakte tot 50 ha heeft men meestal 1 trek
ker. In de grotere oppervlakteklassen treft men een uiteenlopend
aantal trekkers aan. In totaal worden 173 trekkers gebruikt. Ge
middeld wordt 1 trekkers gebruikt op ruim 40 ha. Het merendeel van
de trekkers zijn Massey-Ferguson, daarnaast komen ook wel Valmet's
voor. Deze trekkers worden in het land zelf gemaakt.
Het aantal trekkers is sterk toegenomen. In 1963 waren bij de
boeren in totaal 60 trekkers in gebruik en bij de coöperatie een
4-tal. De helft van de bedrijven beschikte toen over een trekker.
Een groot aantal merken en typen was toen in gebruik; naast een
belangrijk aantal Ford, Masey-Ferguson (15%), Fendt (10%) en
David-Brown (10%). Het merendeel van de toen in gebruik zijnde
trekkers was bij het vertrek door de emigranten meegenomen uit
Nederland.
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Het aantal beregeningsinstallaties is eveneens sterk uitge
breid. Volgens de opgave van 72 bedrijven heeft 30% een dergelijke
installatie. Het aantal installaties op deze bedrijven bedroeg 42;
in 1963 waren er 5 installaties in gebruik.
Voor de oogst van onder meer rijst, soja, tarwe en mais be
schikt 10% van de bedrijven over een maaidorser. Enkele grote be
drijven hebben meerdere maaidorsers, waardoor men op 7 bedrijven
in totaal 17 machines aantreft. In vergelijking hiermee waren er
in 1963 10 combines en enkele stationaire dorsmachines voor het
dorsen van maiskolven. De mais werd toen met de hand geplukt. Het
gebruik van de maaidorsers is sterk geïntensiveerd. Per machine
is ruim 200 ha mais, rijst en soja te bewerken, in 1963 was 110 ha
rijst en soja te oogsten. Voor de oogst van katoen heeft 15% van
de bedrijven een plukmachine. Bij een volledige mechanische oogst
zou voor de 13 plukmachines gemiddeld 80 ha katoen beschikbaar zijn.
Vervoermiddelen
Op de bedrijven van de geënquêteerden beschikt men over 72
luxe auto's, 78 bestelauto's en 16 vrachtauto's. Tot de bestel
auto's zijn gerekend de VW-combi's en de zogenaamde Pick-ups.
Alle bedrijven hebben de beschikking over een luxe of een
bestelauto en bijna de helft van de boeren heeft 2 of meer auto's.
Enkele grotere bloemenbedrijven beschikken over een omvangrijk
wagenpark dat soms wel uit tien of meer auto's bestaat.
Tabel 4.12 Het aantal auto's per bedrijf
Luxe of bestelauto

Vrachtauto
61
9

Geen
Eén
Twee
Drie of meer

39
28
5

Totaalaantal bedrijven

72

72

150

16

Totaalaantal auto's

-

-

2

Het merendeel van de luxe en bestelauto's zijn in Brazilië
gefabriceerde typen van Volkswagen, Ford, Chevrolet en de Japanse
merken. Volkswagen is evenwel het sterkst vertegenwoordigd in de
Braziliaanse autoindustrie.
In de bedrijfsvoering spelen de auto's een belangrijke rol.
Door de verspreide ligging van de bedrijven over de fazenda, waar
door men tot 8 à 9 km van het centrum woont en het ontbreken van
telefoonaansluiting op de boerderijen, dient niet alleen een trans
port- maar ook een verbindingsfunctie te worden vervuld. Dit geldt
natuurlijk nog sterker voor de boeren met land buiten de fazenda,
dat soms op meer dan 100 km afstand buiten de kolonie is gelegen.
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Voor het privé-vervoer, zoals het naar school brengen van de
kinderen, het doen van inkopen en het kunnen deelnemen aan het
gemeenschapsleven vervullen de auto's een functie die vroeger ge
heel werd vervuld door het paard met charet (karretje). Daarbij
moet men bedenken dat de wegen op de fazenda en de wegen die de
verbinding vormen met de omliggende plaatsen, zowel als de weg
(7 km) van het centrum naar de grote verkeersweg Campinas - MógiMirim onverhard zijn. Bij zware regenval kunnen deze wegen nauwe
lijks nog begaanbaar zijn en ondervindt het verkeer grote moei
lijkheden. Meestal droogt de weg echter snel op en verkrijgt een
geribd profiel (wasbord). Bij scherpe droogte veroorzaakt het
autoverkeer stofhinder voor omwonenden en andere weggebruikers.
De mechanisatie van de werkzaamheden in de bedrijfsgebouwen
is vergemakkelijkt doordat men elektriciteit heeft verkregen. De
aanleg van voerkettingen en de belichtingsinstallaties in de
pluimveehokken werd er door mogelijk. Bij de bloementeelt kon men
eveneens nieuwe technieken gaan toepassen zoals het koelen van de
bloemen en van de bollen.
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5.

DE PRODUKTIERICHTINGEN

5.1

De citrusteelt

Het klimaat op de fazenda is gunstig voor de citrusteelt.
Sommige variëteiten hebben zelfs drie bloeiperioden per jaar, zo
dat de bomen gelijktijdig vruchten van uiteenlopende stadia dragen.
Op de fazenda en in de omliggende zóne komt veel citrus voor.
Vanwege het belang van de citrusteelt in het grondgebruik
wordt op de ontwikkeling van deze teelt afzonderlijk ingegaan. In
1973 was op 32% van de bedrijven meer dan 80% van de oppervlakte
beplant. 25% van de bedrijven had overwegend citrus en 37% had
minder dan de helft met citrus beplant. Van de bedrijven tot 30 ha
had het grootste deel (driekwart) vrijwel uitsluitend citrusboomgaard. Op de bedrijven vanaf 50 ha is de citrusteelt van uit
eenlopende betekenis.
Tabel 5.1

Percentage citrus per bedrijfsoppervlakteklasse in 1973
Aantal bedrijven w.v. opp. cultuurgrond
minder dan 30-50 50-150 meer dan to
ha
150 ha taal
ha
30 ha

Van bedrijfsoppervlakte
minstens
80% citrus
50-80%
"
25-50%
minder dan 25%
"

22
9
5
6

3
9
4
4

8
8
8
6

4

33
27
17
20

Totaalaantal bedrijven

42

20

30

5

97

1

In de periode 1963-1968 ging de verdubbeling van de totale
oppervlakte citrus gepaard met een uitbreiding van het aantal
telers en van de oppervlakte per bedrijf. Van de 52 citrustelers
in 1963, die in 1968 eveneens nog een bedrijf hadden, vergrootten
er 35 hun aanplant en 8 verminderden de oppervlakte citrus. In de
genoemde periode begonnen 24 boeren met de aanplant van citrusboomgaard.
Uit tabel 5.2 (blz. 51) blijkt dat het aandeel van de citrus
teelt op een aantal bedrijven is verminderd. Dit hield zowel ver
band met een verkleining van de boomgaard als met een vergroting
van de bedrijfsoppervlakte. Opvallend is dat een aantal boeren in
genoemde periode hun oppervlakte grotendeels met citrus hadden
volgeplant. Er bleven evenwel nog 19 van de 91 bedrijven zonder
citrus.
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De sinasappelen uit de verschillende bloeiperioden hangen soms gelijktijdig aan
de bomen.

In de periode 1968-1973 werd de citrusaanplant vergroot op
65 bedrijven. 16 boeren plantten in die periode voor het eerst
citrus in.
Tabel 5.2

De ontwikkeling van het aandeel citrus in de bedrijfsoppervlakte in de periode 1963-1968 1)
Aantal bedrijven w.v. percentage citrus in 1963:
geen 1-10% 10-20% 20-30% 30-50% 50-70% totaal

In 1968
Geen citrus
1-10%
10-20%
20-30%
30-50%
50-80%
80% en meer

15
4
7
4
3
5
1

Totaalaantal

39

3
3
2
4
-

1
-

13

7

91

-

3

-

-

-

-

2
6
1

1
1
4
2

-

1
2
4
1
1
1
10

1
3
3

19
11
12
15
12
15
7

1

-

-

12

10

1
-

1) Alleen bedrijven met hetzelfde bedrijfshoofd.

Tabel 5.3

De ontwikkeling van het aandeel citrus in de bedrijfsoppervlalcte in de periode 1968-1973 2)

In 1973
Geen citrus
1-20%
20-40%
40-60%
60-80%
80% en meer
Totaalaantal

Aantal bedrijven w.v. percentage citrus in 1968:
geen 1-20% 20-40% 40-60% 60-80% meer dan totaal
80%
2
2
5
6
1
3
19

-

-

5
6
3
2
3

2
3
7
5
3

19

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
7

1
2
7

-

9

2
9
14
17
11
32

8

10

9

85

-

-

2) Alleen bedrijven met hetzelfde bedrijfshoofd.
Zoals uit tabel 5.3 blijkt is een belangrijk aantal van de
kleinere bedrijven geheel met citrus beplant. Dit proces heeft
zich vooral in de afgelopen jaren voltrokken. Bij de overgang naar
de citrusteelt zal naast de vraag naar het produkt eveneens de
mechanisatie van de vruchtwisselingsgewassen van invloed zijn ge-
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weest. De mechanische bewerking van de sterk hellende percelen
was vrijwel onuitvoerbaar, zodat per gewas slechts kleine opper
vlakten konden worden bewerkt. Door specialisatie kon met minder
werktuigen worden volstaan. Bovendien vergemakkelijkt een blijven
de aanplant de bestrijding van de erosie.
Kenmerkend is de ontwikkeling naar grotere eenheden per be
drijf. In 1963 had 70% van de citrustelers minder dan 10 ha, ter
wijl 8% meer dan 15 ha citrus had. Het aantal bedrijven met 15 ha
of meer was in 1968 toegenomen tot 30%. Deze verschuiving naar
grotere eenheden heeft zich nadien verder voortgezet. Zo werd de
helft van de oppervlakte citrus in 1973 op een klein aantal be
drijven met meer dan 50 ha geteeld.
Tabel 5.4 De bedrijven met citrus naar het aantal ha per bedrijf

Citrus

1963
Aantal
Ha
bedrijven citrus

[968
Aantal
Ha
bedrijven citrus

155

6
13
16
12
19
8
8
7

13
93
187
202
441
264
362
433

-

-

6

1106

80

965

96

3101j

50
154
126
217
161
102

82
116
170
32
65
30

21
22
11
13
7
3

-

-

-

-

-

-

3

-

-
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l-:5 ha
5-10 ha
10-15 ha
15-20 ha
20-30 ha
30-40 ha
40-50 ha
50-75 ha
75 ha
en meer

31
18
16
2
3
1

Totaal

71

1973
Aantal
Ha
bedrijven citrus

Aan welke oppervlakte denken de telers voor de komende jaren?
Hierbij kunnen de resultaten van de enquête een inzicht verschaf
fen. Van de 71 geënquêteerden met citrus hebben er 23 zich uitge
sproken over de door hen gewenste oppervlakte. Deze oppervlakte
zou volgens hen tot 150% van de huidige dienen toe te nemen.
Zoals uit tabel 5.5 (blz. 53) blijkt nam in de afgelopen 5
jaar de oppervlakte citrus op de bedrijven met wensen met meer dan
400% toe. De toeneming was op de bedrijven die geen wensen kenbaar
maakten eveneens 400%. De wensen kunnen dus vermoedelijk voor alle
citrustelers gelden. De gewenste oppervlakte van 1920 ha komt gro
tendeels van de bedrijven waarop gedacht wordt aan ca. 150 ha per
bedrijf. Enkele bedrijven hebben momenteel reeds meer dan 200 ha
citrus per bedrijf.
Een belangrijk deel van de boeren zou geen citrus opnemen in
hun teeltplan indien hun bedrijf voldoende groot was voor de teelt
van eenjarige gewassen. Zo geven 18 van de 41 boeren met wensen
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t.a.v. een grotere bedrijfsoppervlakte de voorkeur aan de teelt
van o.a. mais, soja en katoen.

Tabel 5.5

De ontwikkeling in de citrusteelt op de bedrijven
van geënquêteerden

Alle geënquêteerden
Xll

Citrus
1- 5 ha
5-10 ha
10-15 ha
15-20 ha
20-30 ha
30-40 ha
40-50 ha
50-75 ha
75 ha
en meer

1969

1974

8
10
9
4
8
4

4
10
14
11
11
4
5
7

-

2
-

Totaal
bedrijven
45
Met totaal
aantal ha
662
5.2

Alleen degenen die wensen kenbaar
gemaakt hebben t.a.v. opp. citrus
zij hadden
zij hadden
Zij
in 1969
in 1974
wensen
3
6
1
2
1
2

5

—

2
3
2
3
1
2
6

1
1
2
2
2
1
5

3

9

71

15

22

23

2370

283

1270

1920

De eenjarige gewassen

Voor de belangrijkste gewassen is de ontwikkeling vart het
aantal ha per bedrijf nagegaan. In 1963 waren er bij de maisteelt
de grootste eenheden; bijna de helft van de telers had evenwel
nog minder dan 10 ha per bedrijf. 10% van de telers had meer dan
20 ha mais. De katoenteelt telde in 1963 veelal uitsluitend klei
ne oppervlakten; 80% van de telers had minder dan 5 ha. Bij de
rijst- en sojaverbouw waren evenveel eenheden van minder als van
5 ha en meer.
In 1968 was het aantal katoentelers t.o.v. 1963 slechts wei
nig afgenomen. Wel was het aantal bedrijven met een oppervlakte
van minder dan 5 ha katoen per bedrijf sterk verminderd. 40% van
de telers had meer dan 10 ha. Deze schaalvergroting bij de katoen
was duidelijk ten koste van de oppervlakte mais en rijst gegaan.
Het totaalaantal rijsttelers was sterk teruggelopen, terwijl bij
de sojateelt het aantal kleine eenheden was verminderd.

53

Tabel 5.6 De verdeling van de bedrijven naar de gewasoppervlakte
per bedrijf in 1963
Katoen

Per bedrijf
Minder dan
5 10 20 30 -

5
10
20
30
50

ha
ha
ha
ha
ha

Totaalaantal telers
Totaalaantal ha

Mais

Rijst

Soja
53
23
14
1

12
37
49
11
1

47
46
10
2
-

—

89

110

105

92

317

1232

614

504

67
18
4
-

Tabel 5.7 De verdeling van de bedrijven naar de gewasoppervlakte
per bedrijf in 1968
Katoen

Per bedrijf
Minder dan 5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 50
50 -100

ha
ha
ha
ha
ha
ha

Totaalaantal telers
Totaanaantal ha

Mais

Rijst

Soja
23
26
18
3
3
2

11
37
23
3
3
1

10
29
36
8
3

28
11
7
2
1

-

-

78

86

49

75

885

1064

277

770

De ontwikkelingen waarbij het aantal kleine telers verminder
de hebben zich in de periode na 1968 voortgezet. Zo was in 1973 de
rijstteelt van vrijwel alle bedrijven verdwenen. Bij de katoenverbouw betrof de vermindering van het aantal telers vooral de bedrij
ven met minder dan 20 ha katoen per bedrijf. Bij de maisteelt lie
pen vrijwel alle grootteklassen terug. Bij de sojateelt bleef de
vermindering beperkt tot de categorie met minder dan 10 ha per
bedrijf. De verschillen in gewasoppervlakte zijn belangrijk toege
nomen. Van de totale oppervlakte van de afzonderlijke gewassen
werd een toenemend aandeel geteeld op enkele bedrijven. Zo nemen de
bedrijven met een gewasoppervlakte van 100 ha en meer ca. 80% van
de sojaproduktie, een derde van de katoen- en ca. een kwart van
de maisteelt voor hun rekening.
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Tabel 5.8 De bedrijven ingedeeld naar de gewasoppervlakte
per bedrijf in 1973
Katoen

Per bedrijf
Minder dan 5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 50
50 - 100
100 ha en

ha
ha
ha
ha
ha
ha
meer

Totaalaantal telers
Totaalaantal ha

Mais

Rijst
5
3

Soja

8
14
24
7
6
1
3

11
15
17
5
3

-

-

-

2

1

7
10
17
3
4
2
4

63

53

9

47

1309

814

332

2705

-

Ondanks de sterke teruggang van de eenjarige gewassen in het
totale grondgebruik ondervindt deze teelt een grote belangstel
ling bij een klein aantal telers. Zo gaf een derde van de geën
quêteerden te kennen dat in hun omstandigheden ten minste 100 ha
aan akkerbouwgewassen geteeld diende te kunnen worden; onder hen
was 20% die 200 ha óf meer gewenst achtte.
In totaal spraken 41 van de 72 geënqêteerden zich uit over
een door hen gewenste oppervlakte. 5 van hen zouden deze opper
vlakte uitsluitend met citrus willen beplanten. De totale opper
vlakte eenjarige gewassen zou ruim 15.000 ha dienen te bedragen.
Ten opzichte van hun huidige oppervlakte betekent dit op de be
treffende bedrijven een uitbreiding tot 350%. Ter vergelijking
kan worden vermeld dat de oppervlakte op dezelfde bedrijven in de
periode 1969-1974 tot 270% was toegenomen. De bedrijven waarop
een grotere oppervlakte wordt gewenst zijn sterker gegroeid in de
afgelopen jaren dan de bedrijven waarop geen wensen werden geuit;
hiervan was de totale oppervlakte met slechts 150% toegenomen.
(Zie tabel 5.9 op blz. 56).
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Tabel 5.9

Eenjarige
gewassen
Geen
1- 5 ha
5- 10 ha
10- 20 ha
20- 20 ha
30- 50 ha
50-100 ha
100-200 ha
200 ha
en meer

De ontwikkeling van de eenjarige gewassen op de
bedrijven van geënquêteerden
Alle geënquêteerden
in
1969
1974

5

7
2
4
15
16
11
4
3

9
7
7
21
10
8
3
2

4
1
4
5
11
7
4
2

7
4
3
10
7
5
2
1

2
2
3
5
11

1

4

1

3

14

71

39

42

42

4952

1595

4219

15384

Totaal
63
bedriiven
Met totaal
aantal ha 2129

5.3

Alleen degenen die wensen kenbaar gemaakt hebben t.a.v., opp. eeni. gewassen
zij hadden
zij
zij hadden
wensen
in 1969
in 1974
-

De bloementeelt

Het subtropische klimaat waarbij zelden nachtvorst voorkomt
maakt het hele jaar door een goede plantengroei mogelijk. Een
voorwaarde daartoe is dat het neerslagtekort in de droge tijd
wordt ondervangen. Aanvankelijk werden groenten, o.a. tomaten en
bonen geteeld op voornamelijk kleine bedrijven. Op bescheiden
schaal plantte men eveneens gladiolen voor de bloemenproduktie.
De afstand tot de markt en de veelal betrekkelijk geringe produktie per dag vormden belangrijke oorzaken voor het lange tijd sta
tionair blijven van deze tuinbouwrichtingen.
De aanschaf van beregeningsinstallaties, zodat de bloemen
teelt eveneens in de droge tijd kon worden voortgezet, was het
begin van de ontwikkeling. De kopers uit de steden haalden de
bloemen van de bedrijven op omdat de boeren zelf geen vervoermid
delen hadden. Het gaan verzorgen van het vervoer naar de steden
Sao Paulo en Rio de Janeiro met eigen vervoermiddelen leidde tot
een verdere vergroting van het afzetgebied. Vervolgens gaf de
bouw van koelruimten voor de snijbloemen grotere mogelijkheden om
het aanbod te regelen. Dit is vooral van belang bij het voorzien
van de grote vraag bij feest- en gedenkdagen. Door het regelmatig
planten en door koeling van de bloemen wordt de produktie afge
stemd op de vraag.
De oppervlakte met bloementeelt besloeg begin 1975 ca. 480 ha
Het merendeel hiervan waren gladiolen waarvan de oppervlakte was
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In eenvoudige plastic kassen die beschutting geven tegen de zon worden chrysanten gestekt.

Om de daglengte in de 'winterperiode' te vergroten worden de chrysanten bijgelicht; in de
zomer worden er netten gespannen om de felle zon te weren.

uitgebreid van 8 ha in 1963 tot 400 ha. Daarbij dient men te be
denken dat dit slechts een momentopname is. Omdat wekelijks wordt
wordt geplant is de in het gehele jaar beteelde oppervlakte be
langrijk groter (600 ha). Na de oogst van de eenjarige gewassen
kan men op dit land eveneens gladiolen verbouwen. In de open grond
worden nog andere bloemisterijgewassen geteeld, zoals estrelicia,
chrysanten, rozen, anjers, asters en lelies. Ook kweekt men pot
planten en cactussen. Het aantal bedrijven met bloemisterijgewas
sen bedraagt 11. Hieronder zijn er 3 die grootschalige gladiolenteelt (80-180 ha) hebben. Op deze grote bedrijven worden eveneens
nog andere bloemgewassen geteeld (rozen, estrelicia). De overige
bedrijven hebben overwegend de fijne bloementeelt waarbij het
evenwel nog om aanzienlijke oppervlakten per bloemsoort gaat.
Tabel 5.10 De bloementeelt in 1974

Gladiolen
Estrelicia
Chrysanten
Rozen
Anjers
Asters
Lelies
Potplanten
Cactussen

Aantal ha

Aantal telers

408
32
13
18
5,5
2
0,5

5
3
3
4
2
1
1
1
1

-

In vergelijking met 1969 was de oppervlakte bloementeelt be
langrijk uitgebreid. Uit de verkregen informatie van de bedrijven
blijkt dat de beteelde oppervlakte ongeveer is verdrievoudigd.
Daarbij is het aantal telers met 5 toegenomen.
De verwachtingen omtrent de verdere ontwikkelingen kunnen
o.a. worden gebaseerd op de wensen die 7 boeren hebben geuit. Hun
belangstelling gaat uit naar een grotere oppervlakte gladiolen
(4x) en naar o.m. chrysanten (3x), rozen, asters en lelies.
5.4

De melkveehouderij

De vermindering van het aantal melkkoeien ging samen met een
vermindering van het aantal bedrijven waarop 5 of meer koeien voor
kwamen. In 1963 werd het merendeel (60%) van de melkkoeien gehou
den op bedrijven met minstens 5 koeien, in 1968 werd daarentegen
nog slechts 40% van de koeien gehouden op bedrijven van eerder ge
noemde omvang.
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Tabel 5.11

Het aantal melkkoeien per bedrijf
1963
Aantal
Aantal
bedrijven koeien

1
3
5
10

à 2
à 4
- 10
en meer

Totaalaantal

1968
Aantal
Aantal
bedrijven koeien

1973
Aantal
Aantal
bedrijven koeien

33
14
9
8

54
53
58
105

32
13
5
1

48
44
30
14

35
6
2
1

45
20
11
35

64

270

51

136

44

111

Zoals uit tabel 5.11 blijkt konden de kleine melkveestapels
zich beter handhaven dan de grotere. Het ontbreken van afzetmo
gelijkheden zoals een melkfabriek 1) en de vele verzorging die het
melkvee vereist hebben ertoe geleid dat de veestapel werd inge
krompen tot voldoende voorziening voor het gezin en de gezinnen
van de medewerkers.
Op de veranderingen in de produktie zijn ook prijsregelingen
en het beleid van de overheid van invloed. Zo kent men in de melk
veehouderij een systeem van kwaliteitsklassen waarbij voor de ver
schillende typen van melk sterk verschillende prijzen zijn toege
staan. Al naar de inrichting van de stal en de hygiënische omstan
digheden bij de melkwinning kan men een certificaat voor consumptiemelkproduktie verkrijgen. Voor normale veehouderijbedrijven zoals op Holambra - was het niet mogelijk om aan de hoge eisen
die voor consumptiemelk van een hoge kwaliteitsklasse gelden te
voldoen.
Sinds enkele jaren is de belangstelling voor de melkveehou
derij groeiende. De mogelijkheden om in een doorloopmelkstal te
melken en een betere voedervoorziening door de teelt van snijmais
zullen hiertoe hebben bijgedragen. Voordien moesten speciale wor
telgewassen voor het melkvee worden geteeld zodat het een hele
toer was om de koeien in de droge tijd van saprijk voer te kunnen
voorzien.
De belangstelling voor melkvee kwam tot uiting bij de enquêta
Van de 28 geënquêteerden met melkvee dachten er 6 aan een melkvee
stapel van 30-80 koeien per bedrijf (gemiddeld ruim 50 melkkoeien).
9 dachten aan het voortzetten van de melkvoorziening op eigen be
drijf door 1 à 2 koeien te blijven houden. Het aantal koeien zou
volgens deze plannen dienen te verdrievoudigen tot ruim 300.
Op enkele bedrijven wordt mestvee gehouden; men zou dit aan
tal willen opvoeren tot 50-200 stuks per bedrijf.

1) De zuivelfabriek die in 1951 op de fazenda werd gebouwd werd in
1956 gesloten.
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5.5

De varkenshouderij

Reeds eerder werd geconstateerd dat het aantal varkensfokkers
belangrijk is gedaald. Dit betrof evenals bij de overige produktietakken de bedrijven waarop een klein aantal dieren per bedrijf
werd gehouden. Omdat de bezetting van de bedrijven met grotere
eenheden in de periode 1963-1968 enigszins terugliep verminderde
het totaalaantal fokvarkens in belangrijke mate.
Ten opzichte van 1968 was in 1973 een sterke vergroting van
de grote bedrijven opgetreden terwijl het aantal bedrijven met
weinig zeugen verder was afgenomen.
Tabel 5.12

Het aantal fokvarkens per bedrijf
1963
Aantal Aantal
bedr. fokzeugen

1_968
Aantal Aantal
bedr. fokzeugen

1973
Aantal Aantal
bedr. fokzeugen

1 - 5
5-10
10 - 20
20 en meer

25
13
9
5

88
84
110
259

9
8
4
6

23
45
52
190

4
4
2
5

10
26
38
445

Totaal

52

541

27

310

15

519

Hoewel er dus een sterke groei is geweest geven de plannen
van de geënquêteerden geen verdere toeneming in de fokkerij meer
te zien. Men houdt het op gemiddeld ca. 70 fokzeugen terwijl op 1
bedrijf gestreefd wordt naar een kleine uitbreiding tot 200 zeugen

Tabel 5.13

°

Gedachten over het aantal fokvarkens
1969
Aantal
Aantal
bedrijven zeugen

1974
Aantal
Aantal
bedrijven zeugen

Gewenst
Aantal
Aantal
bedrijven zeugen

1 - 5
5-10
10- 20
20 en meer

2
3
4

6
16
130

1
3
2
6

3
21
25
531

2

13

6

550

Totaal

9

152

12

580

8
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De gefokte biggen worden grotendeels op dezelfde bedrijven
gemest. In 1963 waren er 47 bedrijven met mestvarkens; vrijwel
allen hadden toen minder dan 25 stuks. Daarentegen lag in 1968 het
zwaartepunt van de varkensmesterij reeds geheel op de grotere een
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heden. 80% van de mestvarkens kwam toen voor op bedrijven met 50
of meer stuks. Deze tendentie heeft zich nadien nog voortgezet.
In 1973 hadden 3 mesters 80% van het totaalaantal mestvarkens.
Op deze bedrijven werden gemiddeld 450 mestvarkens gehouden; één
van deze drie bedrijven had er zelfs 800.
Tabel 5.14 Het aantal mestvarkens per bedrijf

Mes tvarkens
1
25
50
100
200

- 25
- 50
- 100
- 200
en meer

Totaal

1963
Aantal Mest
varkens
bedr.
36
6
4
1

345
217
286
139

-

-

47

987

1968
Aantal Mest
bedr.
varkens
9
3
3
1
1

90
121
225
120
250

17

806

1973
Aantal Mest
bedr.
varkens
8

88

-

-

-

-

2
3

226
1371

13

1685

De vermindering van het aantal varkensmesters had dus vooral
betrekking op de bedrijven met een gering aantal mestvarkens.
Van de 10 varkensmesters die hun enquêteformulier invulden daarnaast zijn er nog enkelen - spraken er 6 zich uit over een in
hun situatie gewenst aantal mestvarkens. Eveneens gaven een 3-tal
andere geënquêteerden aan dat zij mestvarkens zouden willen houden
Gemiddeld wordt naar ruim 300 mestvarkens per bedrijf gestreefd.
Op één bedrijf zou de eenheid ca. 1000 dieren dienen te bedragen.
Ten opzichte van het aantal dieren dat reeds op de betreffende be
drijven aanwezig is, zou het totaalaantal tot ca. 250% dienen toe
te nemen. In de 5 voorafgaande jaren werd een royale verdubbeling
bereikt.
Tabel 5.15

Mes tvarkens
1
50
100
200

- 50
- 100
- 200
en meer

Totaal
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Gedachten over het aantal mestvarkens
1969
Aantal Mest
bedr.
varkens

1974
Aantal Mest
varkens
bedr.

5
1
2
1

85
50
200
300

2
1
3
2

59
70
340
1 100

9

635

8

1569

Gewens t
Aantal Mest
varkens
bedr.
-

-

-

-

2
7

200
2650

9

2850

5.6

De pluimveehouderij

Evenals bij de overige produktierichtingen heeft de leghennensector een sterke schaalvergroting doorgemaakt. In de periode
1963-1968 liep daarbij het aantal bedrijven met leghennen slechts
weinig terug. Het gemiddelde aantal per bedrijf nam toe van ca.
800 in 1963 tot ruim 2000 in 1968. Dit aantal is in de daarop vol
gende 5 jaren vooral door een drastische vermindering van het aan
tal bedrijven tot gemiddeld ca. 5000 leghennen per bedrijf opge
lopen.
Tabel 5.16

Het aantal leghennen per bedrijf

Leghennen

1973
1968
1963
Aantal Aantal
Aantal Aantal
Aantal Aantal
bedr. leghennen bedr. leghennen bedr. leghennen

1- 200
200- 500
500- 1000
1000- 1500
1500- 2000
2000- 3000
3000- 5000
5000- 7500
7500-10000
10000 en meer

12
21
26
8
5
2
1

Totaalaantal

1 100
6800
17250
9100
8550
4700
3000

-

-

-

-

8000

2
7
13
12
20
7
1
1

650
4950
15400
19950
45950
26900
5500
8700

-

-

-

-

1
2
2
2
4
8
8
1
5

450
1500
2400
3000
8700
29100
48000
8000
72000

76

58500

33

173450

-

1

-
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128000

Bij de vermindering van het aantal leghennenhouders speelde
in de periode 1968-1973 de opkomst van de hanenmesterij een rol.
Op 17 bedrijven werden de kippen vervangen door slachtkuikens. Op
16 bedrijven werd het legpluimvee onder andere in verband met de
bloementeelt afgestoten. Ten dele betrof dit bedrijven met een
grote pluimveestapel, soms tot ca. 9000 stuks.
Het afstoten van de legkippen had betrekking op 57% van het
aantal legkippen dat in 1968 werd gehouden. Daarnaast liep van
enkele bedrijven het aantal leghennen terug. Op 5 bedrijven begon
men met leghennen.
Op de 28 bedrijven waarop in beide jaren leghennen werden ge
houden nam het aantal met 100.000 tot 157.000 toe; dit was dus
vrijwel een verdrievoudiging.
Van de geënquêteerden met leghennen (22) noemden er 16 een
aantal dat in verband met de toekomstige bedrijfsvoering zou die
nen te worden gehouden. Op deze bedrijven werden gemiddeld 6000
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leghennen gehouden 1). Volgens hun wensen zou dit aantal opgevoerd
dienen te worden tot totaal 243.000 ofwel tot gemiddeld 15.000 per
bedrijf ofwel 7 met 20.000 - 30.000, 7 met ca. 10.000 en 2 met ca.
2000 leghennen.
Ter vergelijking dient hierij dat in de periode 1969-1974 het
aantal leghennen op de 16 bedrijven waarop deze reeds gehouden
werden toenam van 40.300 tot 94.000. Per bedrijf nam het aantal
dus toe van gemiddeld 2700 stuks tot bijna 6000 stuks. Het aantal
waarnaar men streeft kwam overeen met de groei van 230% in de af
gelopen jaren.
Het aantal bedrijven met slachtkuikens was in 10 jaar tijd
toegenomen van 3 tot 39 in 1973. In dat jaar werden gemiddeld ca.
50.000 slachtkuikens afgeleverd. Het aantal afgeleverde slacht
kuikens per bedrijf liep in dat jaar als volgt uiteen:
8 met 20.000 stuks
8 met 20.000 - 40.000 stuks
16 met 40.000 - 80.000 stuks
3 met 80.000 - 120.000 stuks
4 met 120.000 en meer
Door de 7 bedrijven met een produktie van 80.000 slachtkui
kens en meer werd 40% van de totale aanvoer verzorgd.
Reeds eerder werd vermeld dat een aantal leghennenhouders in
de periode 1968-1973 overging op slachtkuikens. Omgekeerd blijken
in die periode slechts 2 bedrijven de slachtkuikens te hebben af
gestoten en op kippen te zijn overgegaan.
Uit de enquête blijkt een sterke toeneming van de eenheden op
de bedrijven. Op de bedrijven (18) waarop zowel in 1969 als in
1974 slachtkuikens waren nam het aantal slachtkuikens toe van
140.000 tot 350.000 ofwel tot 250%.
Uit tabel 5.17 (blz. 63) blijkt dat het merendeel van de be
drijven een groot aantal slachtkuikens heeft; gemiddeld ongeveer
17.000. Dit aantal zal naar verwachting nog belangrijk toenemen,
immers 16 van de 29 geënquêteerden spraken zich uit over een na te
streven aantal dieren. Hun totaalaantal slachtkuikens zou van
278.000 tot 574.000 dienen toe te nemen; in feite wordt dus een
verdubbeling van het huidige aantal nagestreefd.
De gewenste toeneming komt, zoals uit tabel 5.18 (blz. 63)
blijkt, overeen met de gerealiseerde toename in de verstreken 5
jaren. Hierbij is evenwel van belang dat een 4-tal grotere bedrij
ven hun nagestreefde omvang vrijwel hebben bereikt.

1) Naast de houders van leghennen noemden evenwel nog 3 andere geenquêteerden gewenste aantallen leghennen voor hun bedrijf.
Vanwege de irreële aantallen, respectievelijk 10.000, 50.000
en 100.000, zijn deze buiten beschouwing gehouden.
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De nieuwe pluimveehokken zijn veelal eenvoudig van opzet en bestaan voornamelijk uit
een dak en een vloer. De wanden zijn grotendeels open om voldoende ventilatie te
verkrijgen.
In de slachtkuikenhouderij op grote schaal, is de mechanisatie sterk toegenomen.

Tabel 5.17

çi

Het aantal slachtkuikens per bedrijf

h Mr 't
ac
ui ens

1_969
Aantal
Aantal
be(jrijven slachtkuikens

tot
5000
5000-10000
10000-20000
20000-30000
30000-50000
50000 en meer
Totaalaantal

1974
Aantal
Aantal
bedrijven slachtkuikens

9
7
4
1
-

30000
45500
43000
28000
-

2
5
12
5
3
1

8000
33000
175000
118000
125000
50000

21

146500

28

509000

De bedrijven met wensen ten aanzien van het aantal dieren
blijken goede vertegenwoordigers van de groep geënquêteerden te
zijn. In zowel 1969 als in 1974 beschikten zij over een met het
totaal van de bedrijven overeenkomend aantal slachtkuikens, het
gemiddelde en de spreiding over de klassen waren gelijk.
Tabel 5.18

Gedachten over het aantal slachtkuikens 1)

Slachtkuikens
tot
5000
5000-10000
10000-20000
20000-30000
30000-50000
50000 en meer
Totaalaantal

1969
Aantal Slacht
bedr. kuikens
6
1
4
1

22000
5000
43000
28000

-

-

-

-

12

98000

1974
Aantal Slacht
bedr. kuikens
1
2
8
2
1
1

4500
13800
110000
52000
48000
50000

15

278300

Gewenst
Aantal Slacht
bedr. kuikens
-

-

-

-

1
5
4
5

16000
100000
148000
310000

15

574000

1) Alleen de geënquêteerden met wensen ten aanzien van het aantal.
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6.

ENKELE FINANCIËLE ASPECTEN VAN DE BEDRIJFSVOERING

De eerder beschreven ontwikkelingen t.a.v. het welzijn van
de bewoners en de ontwikkelingen van de bedrijven en van de bedrLjfeuitrusting kunnen als uitingen van de financiële positie van
de emigranten worden beschouwd. Hieraan kunnen nog een aantal op
merkingen van algemene aard worden toegevoegd. Zonder de beschik
king over boekhoudingen van de bedrijven is het namelijk niet mo
gelijk een volledig inzicht te verkrijgen in de rentabiliteit, de
solvabilieit en in de verschillen hierin tussen de bedrijven.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de verplichting tot het
voeren van een boekhouding in Brazilië afhankelijk is van de om
vang van het bedrijf. Voor de kleine bedrijven vindt een inkomens
schatting plaats, de middel-grote dienen een kasboek bij te houden
en voor de grote bedrijven geldt de verplichting een boekhouding
te voeren.
Op Holambra worden de ontvangsten van de produkten door de
coöperatie bijgehouden en ook de aankopen lopen veelal over de
coöperatie, zodat men een beeld heeft van de financiële ontwikke
ling van de bedrijven. Aan de hand van deze omzetgegevens worden
heffingen en omzetbelasting vastgesteld. Alleen de grootste be
drijven zouden inkomstenbelasting moeten betalen.
Bij het vergelijken van financiële resultaten met b.v. Neder
land dient men er tevens rekening mee te houden dat de soms veel
sterkere geldontwaarding een geheel andere beoordeling vraagt. In
het algemeen zal het speculeren op een bepaalde ontwikkeling van
de prijzen van de produkten, van de grond, de gebouwen en de ma
chines een belangrijk element vormen in de beslissingen van de
boeren.
6.1

De rentabiliteit

Over de kosten en opbrengsten van enkele belangrijke gewassen
konden gegevens worden ontleend aan een publikatie van het Minis
terie van Landbouw van de staat Sao Paulo. De produktiekosten per
ha blijken in het jaar 1974-1975 voor een belangrijk deel te wor
den gevormd door kunstmest en andere chemische middelen. In het
overzicht (tabel 6.1 op blz. 65) is uitgegaan van de op mechani
sche wijze bewerkte gewassen. De arbeidskosten zijn daardoor met
uitzondering voor katoen aan de lage kant. De kosten voor het ge
bruik van de grond zijn in het overzicht niet opgenomen en zouden
uit het saldo gehaald moeten worden.
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Tabel 6.1

De verdeling van de produktiekosten per ha (1974/75)
(in procent)
Katoen

Mais

Soja

18
2
33
9
8
3
4
23

12
2
41

11
9
50
6

100

100

100

100

3247
3780
1500

1573
1672
2640

1243
2250
1800

2476
3040
16000

Arbeidskosten
Zaaizaad
Kunstmest etc.
Bestrijdingsmiddelen
Mächinekos ten
Aflevering en rente
Afschrijving
Plukken (handwerk)
Totaal
Kosten per ha (crs.)
Opbrengsten
(crs.)
In kg per ha

-

17
21
7

16

3
5

Sinaasappelen
in produktie
12
_

34
16
14
2
21

-

-

Bron: Prognostico 1975/76.

Bij de beoordeling van de saldi van de gewassen dient men er
rekening mee te houden dat is uitgegaan van lagere kilogram-opbrengsten dan op Holambra worden verkregen. Vooral voor katoen en
mais liggen de opbrengsten belangrijk hoger.
Reeds in 1961-1962 bedroegen de opbrengsten, volgens een op
gave van dertig boeren, gemiddeld reeds 3700 kg mais per ha, 1900
kg katoen, 1700 kg sojabonen en 1900 kg rijst. Deze opbrengsten
liepen evenwel van bedrijf tot bedrijf sterk uiteen, zoals blijkt
uit onderstaande tabel.

Tabel 6.2

De telers verdeeld naar de kg-opbrengsten in 1961-1962

Per ha

Sojabonen Rijst Katoen

Minder dan 1500 kg
1500 - 1750 kg
1750 - 2000 kg
2000 - 2250 kg
2250 kg en meer

5
11

Totaalaantal telers

6

5
7
3
3
9

3
8
6
2
5

30

27

24

Per ha
Tot 3000 kg
3000 - 3500 kg
3500 - 4000 kg
4000 - 4500 kg
4500 kg en meer

Mais
2
10
7
5
5
29

De opbrengsten van de sinaasappelen, die variëren al naar ge
lang de leeftijd van de boom en het ras, liggen op ongeveer het
zelfde niveau, namelijk ca. 2 kisten van 40 kg per boom.
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Bij de gunstiger opbrengsten dient men er eveneens rekening
mee te houden dat een zwaardere bemesting hiermee gepaard zal gaan.
Vooral fosfaatmeststoffen - sommige gronden zijn fosfaat-fixerend
- en de bemesting wordt daarom als rijenbemesting bij het zaaien
gegeven en ook kalk voor de teelt van sojabonen zijn van veel be
lang. De organische mest is eveneens van veel waarde; pluimveemest
wordt er verkocht voor ca. 70 gulden per ton.
De bedrijfsuitkomsten in de landbouw worden evenals in Neder
land in belangrijke mate beïnvloed door het beleid van de overheid.
Voor belangrijke landbouwprodukten worden minimumprijzen vastge
steld. Inhet seizoen 1974/75 betrof dit ondermeer rijst, katoen,
soja, mais, mandioca, bruine bonen en enkele andere produkten die
veelal niet op Holambra worden geteeld. In het kader van het markt
en prijsbeleid zijn een aantal overheidsinstellingen als staats
bedrijf werkzaam door onder meer marktregelingen te treffen en al
naar gelang de behoefte de export van de produkten te bevorderen.
Om een indruk te geven van de prijsontwikkelingen van de pro
dukten af-boerderij zijn de prijzen omgerekend in Nederlandse gul
dens van 1972. De invloed van de geldontwaarding is uitgeschakeld
door uit te gaan van gedefleerde waardeverhoudingen. Zoals uit
tabel 6.3 blijkt heeft het merendeel van de produkten omstreeks
1973 een belangrijke prijsstijging gekend, waarin de schaarste op
de wereldmarkt tot uiting kwam. In 1974 kwamen de prijzen voor de
meeste produkten weer op een iets lager peil.
Tabel 6.3

Gemiddelde prijzen af-boerderij in de Staat Soa Paulo
(in Ned. gld. 1972)
1968

Sinaasappelen
Rijst
per
Mais
per
Sojabonen per
Eieren
per
Melk
per

per 40 kg
kg
kg
kg
stuk
liter

3,34

1969

1970

1971

1972

1973

5,70
0,38

3,20
0,28
0,16
0,33
0,068
0,26

3,49
0,47
0,15
0,35
0,074
0,26

3,58
0,46
0,17
0,33
0,074
0,26

4,41
0,44
0,32
0,59
0,099
0,31

0,32
0,069 0,068

Bron: Prognostico; berekend m.b.v. waardeverhoudingen op pag. 74.

6.2

De financiering

Na een veelal moeilijke beginperiode zijn de meeste emigran
ten vooral de laatste jaren aardig vooruit geboerd. De gunstige
economische ontwikkeling van Brzailië heeft daarbij bevorderlijk
gewerkt.
De geldontwaarding heeft ertoe geleid dat de bezittingen meer
waard werden en dat daarentegen de lasten van de financieringen
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belangrijk werden verlicht. Dit betrof vooral de verplichtingen
van de huurkoopovereenkomsten met de coöperatie. Tot 1956 werden
de bedrijven uitgegeven op een termijn van 10 jaar en nadien werd
vanwege de zware lasten een termijn van 15 jaar aangehouden. Het
grootste deel (60%) van de grond werd in 10 jaar afbetaald. Door
dat men toen eveneens de gebouwen, woningen en de veestapel op
krediet had waren de verplichtingen erg hoog. Bovendien hadden de
meeste emigranten slechts een klein bedrijf, in het begin waren
ook bedrijfjes van 15 ha uitgegeven, waarvan de grond nog pas kort
in cultuur was. Ook de grootte van de gezinnen maakte het soms
moeilijk om rond te komen.
Door de inflatie werd de reële waarde van de aflossingen van
jaar op jaar sterker aangetast. De verhoudingen werden al in 1962
uitgedrukt met het gezegde: "toen ik pas boer was moest ik een koe
verkopen om af te lossen, nu is de opbrengst van wat oude kippen
voldoende."
In 1962 hadden de eerste emigranten hun aanbetalingsverplich
tingen voldaan en verkregen zij hun bedrijf op naam. Voor de laatst
gekomen emigranten liepen de aanbetalingen tot 1974, zodat allen
inmiddels hun bedrijf vrij hebben. Vanwege een ingevoerde wet waar
bij de eigendomsoverdracht van grond aan niet-Brazilianen aan be
perkingen onderhevig werd, is het mogelijk dat een aantal bedrij
ven waarop geen aanbetalingen meer rusten evenwel niet op naam van
de betreffende boeren kon worden gesteld en op naam van de coöpe
ratie blijft staan. Hierbij is van belang dat slechts weinig emi
granten de Braziliaanse nationaliteit hebben aangevraagd.
De waardestijging van de grond in de afgelopen jaren, nomi
naal in de periode 1969-1975 ongeveer 15 maal en reëel ongeveer 5
maal zoveel, heeft de positie van de boeren belangrijk versterkt.
Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 3 wordt voor goede grond soms
6000 gulden per ha betaald. Dit leidt ertoe dat de boeren die nu
hun bedrijf beëindigen, in tegenstelling tot vroeger, goed bemid
deld zijn. Deze gunstige mogelijkheden om het bedrijf van de hand
te doen zullen voor een aantal boeren de terugkeer naar Nederland
vergemakkelijkt hebben. Anderzijds heeft de stijging van de grond
prijs de bedrijfsvergroting bemoeilijkt en heeft evenals in Neder
land geleid tot een financieringsprobleem bij de bedrijfsoverne
ming door een zoon. Dit probleem zal zich vooral voordoen daar er
binnen het bedrijf slechts geringe mogelijkheden ziJn voor vermo
gensvorming door de opvolger. Strikt economisch gezien zou men een
thuis medewerkende zoon namelijk niet meer mogen waarderen dan een
goede Braziliaanse medewerker als beloning ontvangt en zoals reeds
gezien, heeft men een laag loonpeil voor de medewerkers. Bovendien
kent men in Brazilië geen kredietverleningen met een lange loop
tijd, hetgeen de grondfinanciering bemoeilijkt.

De landbouwbedrijven maken al jaren achtereen gebruik van de
kredieten van de "Banco do Brasil". Door een afdeling van deze
Nationale Bank worden op zeer gunstige voorwaarden aan de landbouw
kredieten verstrekt, onder andere voor de financiering van de oogst,
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voor investeringen in gebouwen, werktuigen, auto's, traktoren en
vee. De kredieten worden alleen verstrekt aan eigenaars en ook aan
coöperaties en hebben tot doel bepaalde ontwikkelingen in de land
bouw te stimuleren. De kredietverlening via de coöperatie is goed
koper vanwege de lagere commissie die in rekening gebracht wordt.
Afhankelijk van de grootte van het bedrijf van de aanvrager (naar
geldomzet gemeten) en de grootte van het krediet lagen de kosten
van rente en commissie in 1974 tussen 13 en 15% per jaar. Dit is
belangrijk minder dan de normale handelsrente. De gewassen met een
oogstkrediet gefinancierd zijn tevens verzekerd tegen vorst- en
hagelschade.
Het spreekt voor zich dat iedereen zoveel mogelijk van deze
gunstige kredietmogelijkheden gebruik maakt. Helaas konden geen
recente cijfers over de omvang van deze kredietverlening worden
verkregen. In 1962 maakten echter reeds 103 leden van de coöpera
tie gebruik van de oogstfinanciering. Verder liepen er toen 42
overeenkomsten voor de financiering van trekkers (18x), kippen en
varkenshokken (12x) en diverse machines.
Zoals reeds vermeld kunnen kredieten alleen door eigenaars
worden opgenomen. In geval waarin de boer geen eigenaar is treedt
de coöperatie op als kredietopnemer ten behoeve van de betreffende
leden. In financieel opzicht vervult de coöperatie dus een soort
bufferfunctie. Ten opzichte van de buitenstaanders draagt de coö
peratie de verantwoordelijkheid en dient zich vooral met het oog
op het verkrijgen en behoud van een goede naam strikt aan de voor
schriften te houden. Vooral bij ongunstige bedrijfsuitkomsten, zo
als in de beginperiode, toen nog aflossingen en rente over de be
drijven verschuldigd waren, is de sterke financiële binding tussen
leden en coöperatie met spanningen gepaard gegaan. Daar komt nog
bij dat de leden de verplichting hebben al hun produkten via de
coöperatie af te zetten en aan de gemeenschapsvoorzieningen moeten
bijdragen.
De emigranten stonden dan ook niet allen steeds welwillend
ten opzichte van de coöperatie en conflicten tussen de beider be
langen deden zich voor. Voor vele boeren blijkt het enige moeite
gekost te hebben om aan de werkwijze van de coöperatie te wennen.
Een speculatieve instelling kan soms op zich zelf al moeilijkheden
met de coöperatie geven. Dit zal b.v. het geval zijn indien men de
produkten na de oogst bewaart tot de prijzen zijn aangetrokken en
ook dan pas tot de aflossing van het oogstkrediet overgaat. Als
regel zijn de prijzen kort na de oogst o.a. vanwege de verplichte
aflossing van de oogstkredieten aan de lage kant. Het risico van
de prijsontwikkelingen wordt dan ongewild mede gedragen door de
coöperatie.
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Het snijden van de gladiolen gaat ook op zon- en feestdagen door hoewel de Brazilianen als
regel een grote waarde toekennen aan vrije tijd en hetvieren van feestdagen.
In het bloemenmagazijn van de
coöperatie vindt de opslag en
verpakking van snijbloemen plaats
en wordt ook de produktie op de
bedrijven van de telers gecoör
dineerd.

De slachtkuikens worden in een
eigen moderne slachterij verwerkt.
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HOLAMBRA

7.

DE COÖPERATIE

Inleiding

Vanaf het begin van de groepsvestiging heeft de coöperatie
een centrale rol vervuld. De verwerving van de grond, het aantrek
ken van de produktiemiddelen en kredieten, de verwerking en afzet
van de produkten verliep via de coöperatie. Ook de werving van de
emigranten, de selectie, de organisatie van de overtocht en de uit
gifte van de bedrijven waren van het begin af een taak van de co
operatie.
Bij hun aankomst op de fazenda werden de emigranten lid van
de naar de Braziliaanse wetgeving opgerichte coöperatieve organi
satie. De grond verwierf men in huurkoop met als regel een ter
mijn van 15 jaar. Afhankelijk van de oppervlakte van het bedrijf
diende men een ledenkapitaal te vormen dat tevens de aansprakelij�
heid vormde voor de verplichtingen van de coöperatie.
De leden hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen en gekozen te worden in het bestuur en in de raad van toe
zicht, die beiden uit 5 personen bestaan. De coöperatie telt naast
de Nederlanders enkele Braziliaanse leden.
In het bestuur wordt de voorzittersfunctie vervuld door een
Braziliaans landbouwkundige. Deze heeft naast het voorzitterschap
van de coöperaties Holambra I en Holambra II een bestuursfunctie
in de landbouworganisatie van de staat Sao Paulo. Hij woont niet
op de fazenda Ribeirao.
7.1

De a f d e l i n g e n

De gebouwen van de coöperatie liggen gegroepeerd op een ter
rein van ca. 200 ha rondom het vroegere fazendahuis. Op dit gebied
is een soort dorp ontstaan waarin zich ook de dienstverleningsbe
drijven van particulieren hebben gevestigd. Buiten de gronden
rondom het centrum heeft de coöperatie nog ruim 500 ha niet uitge
geven terreinen die zijn bebost of worden gevormd door moerassige
dalen en meertjes tussen de heuvels. Het onderhoud van deze terei
nen en van de plaatselijke wegen en de plantsoenen geschiedt door
de coöperatie.
De vele verschillende taken die de coöperatie vervult hebben
geleid tot ontstaan van afdelingen met een grote zelfstandigheid.
Voor de begeleiding heeft men commissies van leden gevormd. Voor
het verrichten van de verschillende werkzaamheden zijn 290 perso
nen in dienst van de coöperatie; een derde hiervan zijn vrouwelij
ke werknemers. Bij de coöperatie zijn 37 personen van Nederlandse
afkomst werkzaam waaronder 10 vrouwelijke medewerkers.
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Tabel 7.1

De medewerkers van de coöperatie in 1975
Mannen

Apotheek
Maatschappelijk werk
Onderwijs
Centrale administratie
Voorlichting
Winkel en bakkerij
Landbouw
Verkoop
Mengvoeders
Pluimveeslachterij
Eeiermagazijn
Bloementeelt
Citrus
Transport en garage
Overige dienstverlening
Totaal

11
3
7
15
4
27
24
5
63
13
20
3
195

Vrouwen
1
1
7
10
8

7
31
16
10
5
2
98

Totaal
1
1
7
21
3
15
15
4
34
55
21
73
18
22
3
293

Sociale activiteiten
Op kerkelijk en sociaal gebied heeft de coöperatie, zoals
reeds eerder vermeld, een belangrijke taak. Ook het beheer van
het gemeenschapshuis, de sportaccomodatie, het zwembad, vindt in
coöperatief verband plaats. Men beschikt over een kliniek, een
apotheek en een behandelingsruimte voor de tandarts. Het zieken
fonds wordt eveneens door de coöperatie beheerd. Ten behoeve van
de Braziliaanse gezinnen is een maatschappelijk werkster aange
steld. De ingrijpende veranderingen in de woon- en werksfeer van
deze gezinnen, doordat men een hoger welvaartsniveau verkreeg en
soms ook een ander soort werk bijvoorbeeld chauffeur met onregel
matige diensttijden, vereisen een begeleiding om de opgeroepen
spanningen te verminderen.
Van de oudere medewerkers heeft een aantal vroeger lezen noch
schrijven geleerd. Tegenwoordig heeft men cursussen voor volwas
senen. Het onderwijs van de Nederlandse kinderen op de kleuter
school en de lagere school wordt door de coöperatie georganiseerd.
Voor meisjes is er een huishoudschool. Het onderwijzend personeel
bestaat zowel uit Braziliaanse als uit Nederlandse leerkrachten.
Ook Nederlands wordt er onderwezen. Zoals gebruikelijk in Brazilië
heeft men in het lager onderwijs uitsluitend onderwijzeressen.
De coöperatie neemt met de zuster- of beter gezegd dochter
coöperatie Holambra II deel in het gemeenschappelijk Sociaal In-
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stituut Holambra dat de vorming van de bewoners tot taak heeft I).
Zoals uit het overzicht van de afdelingen blijkt (tabel 7.1)
heeft men een eigen - rijk gesorteerde - supermarkt waarin 11 per
sonen werkzaam zijn. De verkoopruimte beslaat ca. 600 vierkante
meter. In vergelijking daarmee was er omstreeks 1963 een bedie
ningswinkel met enkele personeelsleden. In de supermarkt is tevens
een postagentschap gevestigd. De postverbinding naar buiten loopt
via een gemeenschappelijke postbus in Campinas. Het regelmatige
bezoek aan de winkel en het postagentschap brengt mee dat hier een
belangrijke ontmoetingsplaats voor de Nederlandse bewoners is ont
staan. Veelal haalt men dan ook het brood van de coöperatieve bak
kerij en verricht de bestellingen bij de andere afdelingen van de
coöperatie.
Landbouw en voorlichting

Voor de voorlichting aan de boeren heeft men 3 personen in
dienst, die ook contacten onderhouden met Braziliaanse voorlich
ters en met de onderzoekers van het Landbouwkundig Instituut te
Campinas 2).
De voorlichters begeleiden de boeren bij hun produktie. Aan
het begin van het teeltjaar, dat in september begint, dienen de
boeren een teeltplan en bemestingsplan in. Dit dient zowel voor
het plaatsen van bestellingen van zaaizaden en kunstmest als voor
de verdere planning van de activiteiten van de coöperatie. Het
ingediende plan wordt ook besproken met de voorlichters.
Verwerking en afzet
De leden van de coöperatie zijn statutair verplicht al hun
Produkten via de coöperatie af te zetten. Men verkoopt de Produk
ten niet aan de coöperatie maar deze levert de Produkten op com
missiebasis af, veelal overeenkomstig de aanwijzingen van de teler.
De coöperatie bewerkt, sorteert en verpakt het merendeel van de
Produkten in eigen verwerkingsruimten.

Op de verkoopwaarde worden de bewerkings- en transportkosten
en een algemene omslag in mindering gebracht. Deze algemene omslag
is bestemd voor de kosten van het coöperatieve apparaat en voor de
1) Tot voor kort was er op de fazenda een opleidingscentrum van de
Inter-gouvernementele Commissie voor Europese Migratie (ICEM)
te Génève voor de vorming van plattelandskader. De cursisten,
afkomstig uit Zuidamerikaanse landen, konden door een stage op
Holambra ervaring opdoen met het functioneren van de coöpera
tieve beginselen in de landbouw. Het in 1963 tot stand geko
men gebouw is nu in gebruik als hotel.
2) Dit Instituut heeft specialisten op verschillende vakgebieden
en is van ouds bekend door onderzoekingen in de koffieteelt.

71

dienstverlening op sociaal gebied. Voor de sociale voorzieningen
van de landarbeiders wordt 2% van de verkoopwaarde ingehouden en
overgedragen aan het sociaal fonds Pro-Rural.
De verwerking van de produkten is in de loop der jaren sterk
veranderd. Tot 1956 had men een eigen zuivelfabriekje. Gedurende
een groot aantal jaren heeft men de eigen mandiocaproduktie ver
werkt tot meel en had men een drooginstallatie voor koffie. Men
verwerkte de eigen koffieproduktie voor export naar Europa. De
toenmalige drooginstallatie werd tevens gebruikt voor het drogen
van rijst. Een deel van de produkten werd op de bedrijven gedroogd
op een betonnen droogvloer.
Voor het opslaan van granen is sinds kort een nieuwe centrale
ruimte in gebruik genomen. Deze is tevens voorzien van een drooginrichting. De opslagruimte heeft een capaciteit van ca. 9000 ton.
De maisproduktie van de leden wordt geheel verwerkt in een
eigen maalderij en met kernvoeders wordt voornamelijk pluimvee- en
varkensvoer samengesteld. Per jaar wordt ca. 20.000 ton mengvoer
gemaakt. De eigen maisproduktie is daartoe niet meer toereikend
zodat mais wordt bijgekocht. Van het mengvoer gaat twee derde in
bulkauto's naar de bedrijven, het overige wordt in zakken afgeno
men. Naast de Nederlandse boeren betrekken 10 Brazilianen uit de
omgeving voer van de coöperatie. Enkelen van hen houden melkvee,
de anderen hebben hanen en kippen.
De slachtkuikens worden verwerkt in een modern opgezette
slachterij, waarin in 1973 ruim 2 millioen kuikens werden geslacht.
Het pluimveevlees wordt o.a. afgezet in Sao Paulo en Rio de Janeiro.
De eieren worden van de bedrijven opgehaald en gesorteerd en ver
pakt in een eigen sorteerinichting. Men verkoopt onder andere aan
de Braziliaanse vestiging van de Makro te Sao Paulo. De afzet van
varkens vindt plaats aan slagers en voor laboratoriumdoeleinden
worden ook varkens op lopersgewicht afgeleverd.
De citrusproduktie is sterk uitgebreid van 5880 ton in 1963
tot 12560 ton in 1968 en vervolgens tot 34000 ton in 1973. De citrusverwerking moest daarom worden ondergebracht in een modern en
ruim opgezet magazijn. De vruchten die zowel in kisten als los
worden aangevoerd, worden gewassen, gedroogd, gesorteerd en ver
pakt. De citrusproduktie wordt onder meer afgezet op de groothan
delsmarkt te Sao Paulo en men exporteert naar Europa. Een belang
rijk deel van het fruit wordt afgezet aan de sapindustrie. Brazilië
is een zeer belangrijke exporteur van sinaasappelsap. De citroenen
worden onder andere verkocht voor de oliebereiding. Bij de afzet
van citrus werkt de coöperatie samen met een centrale Braziliaanse
coöperatie van citrustelers.
De sterke groei van de bloemenproduktie heeft geleid tot de
bouw van een centrale verwerkingsruimte voor snijbloemen. Voordien
moesten de bloemen op de bedrijven van de telers in koelruimten
worden bewaard. In het centrale bloemenmagazijn worden de bloemen
door de telers aangevoerd, men slaat deze tijdelijk op, sorteert
en verpakt de bloemen. De koelruimte van de leden dient als re
serve voor het hoogseizoen.
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De aanvoer omvatte begin 1975 dagelijks
15000 à 20000 dozijn gladiolen
4000 à 6000 dozijn rozen
1000 à 2000 dozijn chrysanten
Ten opzichte van ca. 3 jaar terug is de aanvoer vrijwel ver
drievoudigd. De afzet vindt voornamelijk plaats in Sao Paulo.
Daarnaast worden bloemen over afstanden tot 2000 km vervoerd naar
de grote steden van Brazilië (Rio de Janeiro, Salvador, Belo Hori
zonte, Porto Alegre, Bras:ilia en Campinas). Van de aanvoer van
gladiolen en rozen werd begin 1975 ca. 20% geëxporteerd naar Europa.
De ligging ten opzichte van de internationale luchthaven van
Campinas (50 km) is daarbij een belangrijk voordeel. Het vervoer
vindt plaats per Lufthansa naar Rome, Frankfurt, Zurich, Londen
en San Remo.
De bloemenafdeling van de coöperatie verzorgt eveneens de af
zet van 10 Braziliaanse rozenkwekers uit Itapéva (op 350 km).
Voor de aan- en verkoop is Holambra aangesloten bij de Cooperativa
Central te Campinas. Van deze centrale coöperatie zijn 18 locale
coöperaties uit de staat Sao Paulo lid. Katoen en sojabonen worden
via de centrale afgezet. Ook betrekt men er produktiemiddelen als
kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
Transport

Het vervoer van de produkten vereist een omvangrijk wagenpark
Begin 1975 beschikte men over:
9 luxe auto's
28 bestelauto's
28 vrachtauto's
Voor de afzet van de bloemen met o.a. gekoelde vrachtwagens
worden 19 auto's gebruikt. De bestelauto's zijn voor het merendeel
in gebruik op de deposito's te Sao Paulo (13), Campinas (4), Rio
de Janeiro (2), Belo Horizonte en Salvador.
Administratie

De transacties van leden en coöperatie worden geregistreerd
door een centrale administratieve afdeling, die per afdeling een
exploitatierekening opstelt. Men geeft ook adviezen aan de leden
op financieel gebied en over de sociale wetgeving. Een belangrijke
taak is de bemiddeling bij de kredietverkrijging door de leden.

7.2

De o n t w i k k e l i n g v a n de o m z e t

De coöperatie heeft een boekjaar dat overeenkomstig het teelt
seizoen van de landbouw loopt van september tot september. Jaar
lijks worden de resultaten van de coöperatie in een overzichte
lijke vorm aan de algemene vergadering van leden ter goedkeuring
aangeboden. De omzetgegevens zijn vermeld in ers. Om de omzet73

cijfers van verschillende jaren te vergelijken zijn deze bedragen
omgerekend in Nederlandse guldens van 1972 1). De waarde in lo
pende prijzen is daartoe gecorrigeerd voor de ontwikkelingen van
het algemene prijspeil. De gedefleerde waarden zijn vervolgens
m.b.v. een vaste koers omgerekend in guldens van 1972. De omreke
ning is uitgevoerd met behulp van gegevens van een rapport van het
Ministerie van Landbouw in de Staat Sao Paulo 2). De verkregen
cijfers geven een vergelijkingsbasis waarbij de veranderingen in
waarde als gevolg van de interne geldontwaarding worden uitgescha
keld. De invloed van de veranderingen in het jaarlijkse produktievolume en van de specifieke prijsontwikkeling blijft bestaan.
De verkoop van produkten
De waarde van de produkten die door de leden via de coöpera
tie worden afgezet is sterk toegenomen in de afgelopen jaren. Van
1971-1972 tot 1972-1973 nam het bedrag van verkopen toe van 15,4
miljoen gulden tot 26,8 miljoen gulden ofwel met 74%. In de jaren
van 1968 tot 1971 was er groei van de produktie van 2 à 3 miljoen
gulden per jaar. In de periode van 1960 tot 1968 was er een be
scheidener groei van gemiddeld ca. 1 miljoen per jaar.
Het totale verkoopbedrag omvat de waarde van de bewerkte pro
dukten zoals b.v. van de pluimveeslachterij en van onbewerkte pro
dukten die via de bemiddeling van de coöperatie aan de fabrieken
van derden worden verkocht, zoals soja en katoen. Ook de kosten
van het vervoer naar de verkoopplaatsen zijn in de vermelde be
dragen opgenomen. Mais en mandiocameel, dat als veevoer aan de
leden wordt teruggeleverd, zijn na 1966 niet in de verkoopwaarde op
genomen. Van de huidige verkoopwaarde wordt ca. een derde gevormd
door pluimveeprodukten - slachtkuikens (23%) en eieren (10%). De
bloemen en bollenverkoop omvat eveneens ca. een derde van de tota
le waarde en de andere produkten: citrus, katoen en soja leveren
de resterende ruim 30%.
Sinds het begin van de zestiger jaren is de samenstelling van
de verkoopwaarde sterk veranderd. De akkerbouwprodukten leverden
omstreeks 1960 ca. 50% van het verkoopbedrag. De veehouderij met
voornamelijk eieren, varkens en fokvee bracht ca. 35% in en de
tuinbouw (citrus en bloemen) 15%.
1) Voor de omrekening van crs. in guldens van 1972 is de waarde
van 1 crs. gelijkgesteld met .... gulden in :
1960
1961
1962
1963

29,70
20,32
13,46
7,45

1964
1965
1966
1967

3,99
2,54
1,84
1,45

1968
1969
1970

1,15
0,96
0,79

1971
1972
1973

0,66
0,55
0,49

2) Prognostico '74/75: Instituto de Economia Agricola, Sao Paulo
juli 1974.
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De eieren worden centraal gesorteerd en verpakt en onder het merk
Holambra in de handel gebracht.

In een modern kantoor zetelen het bestuur, de directie en de administratie van Holambra.

Halverwege de zestiger jaren was het aandeel van de veehouderijprodukten door de uitbreiding van de legpluimveesector en daar
na door de opkomst van de slachtkuikens opgelopen tot 50% van de
totale produktiewaarde.
De akkerbouwproduktie was toen nog van betrekkelijk geringe
betekenis. De laatste jaren is de verkoop van bloemen en bollen
sterk toegenomen. Ook de verkoop van katoen en soja is belangrijk
toegenomen. De citrusproduktie bleef ondanks de sterke uitbreiding
van de oppervlakte een vrijwel constant aandeel in de totale pro
duktiewaarde innemen. Bij de verschuivingen hebben de eerder ge
noemde prijsontwikkelingen eveneens een belangrijke rol gespeeld.
Tabel 7.2

De jaarlijkse verkoopwaarde van produkten van leden
(in 1000 gld.)

Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld
1960-1963 1963-1966 1966-1969 1969-1970 1971/72 1972/73
1970-1971
Eieren
Pluimvee
Varkens
Melkvee
Melk

675
168
148
158
18

1603
960
266
128
5

2030
1831
189
65
1

1587
2597
275
168

1777
3760
227
139

2738
6254
289
67

Mais
Rijst
Katoen
Soja
Citrus
Bloemen/
bollen
Overige
produkten

514
388
243
321
430

486
153
488
376
579

18
435
378
1035

10
1519
353
1647

32
1135
427
2316

2
3151
2070
2902

65

129

618

3893

5355

9207

284

465

537

150

248

148

3412

5638

7137

11199

15416

26828

Totaal

De toeleveringen
De leden van de coöperatie zijn niet verplicht hun benodigde
produktiemiddelen via de coöperatie aan te schaffen; zoals eerder
is gebleken bestaat deze verplichting wel voor de afzet. Het me
rendeel van de leden koopt evenwel de produktiemiddelen via de cooperatie in.
Kunstmest en zaaizaden worden gezamelijk door de coöperatie
besteld op basis van het ingediende teeltplan van de leden. Bij
aankoop van buiten zal de afstand een belangrijke invloed uitoefe
nen, evenals de kwaliteit en prijscondities en ook dient men ze
kerheid te hebben omtrent de leveranties.

De leveringen aan de leden zijn, evenals de verkopen, de af
gelopen jaren belangrijk opgelopen. In 1972-1973 werd voor ruim
11 miljoen gulden aan de leden geleverd en in het voorafgaande
jaar 1971-1972 voor ruim 7 miljoen. Een stijging dus van ruim 50%.
Deze belangrijke toeneming werd veroorzaakt door een sterke uit
breiding van de produktie als gevolg waarvan meer zaaizaden, kunst
mest en veevoer nodig waren.
Het veevoer en de produkten voor de bereiding daarvan vormen
al jaren ca. 60% van de totale leveranties aan de leden. Naast
zaaizaden wordt ook voor een omvangrijk bedrag aan bloembollen
aangekocht. Ook de aankoop van eendagskuikens vormt al jaren een
belangrijke post (10%). De kuikens voor de leg worden aangekocht
van buitenaf, terwijl van slachtkuikens een belangrijk deel op de
fazenda wordt gebroed.
De omzet aan winkelwaren (10%) is gelijkmatig met het totaal
meegegroeid.
Tabel 7.3

De levering aan de leden (in 1000 gld.) per jaar
Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld
1960-1963 1963-1966 1966-1969 1969-1970 1971/ 1972/
1970-1971 1972 1973

Kunstmest/be
strijdingsmid,
Zaaizaad
Veevoer
Kuikens
Winkelwaren
Bakkerij
Diversen
Totaal

76

374
34
708
59
177
15
78

531
34
1847
277
259
15
104

691
72
2566
433
272
34
110

993
261
1758
516
630
53
950

1153
439
2313
844
762
57
1452

1520
1043
3695
974
1070
69
2738

1445

3067

4178

5161

7020

11109

SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING

Samenvatting

De groepsvestiging Holambra in Brazilië werd in 1948 op ini
tiatief van de Katholieke Nederlandse Boeren en Tuindersbond ge
sticht. Voor de vestiging van emigranten uit Nederland werd de
fazenda Ribeirao (5000 ha) in de Staat Sao Paulo aangekocht. De
groep had in het begin ernstige tegenslagen bij het in cultuur
brengen van de grond, de teelt van de gewassen en bij de intro
ductie van het Nederlandse melkvee. Bovendien bleek de straffe cooperatieve organisatie niet geschikt voor de voordien zelfstandige
boeren. Met belangrijke financiële steun uit Nederland kon de ko
lonisatie worden voortgezet. Na enkele jaren konden de emigranten
hun eigen bedrijven aanvaarden.
De basis van de huidige gemeenschap wordt gevormd door ca.

100 landbouwbedrijven en een dienstverlenende coöperatie. Naast de
emigranten die een eigen bedrijf hebben en degenen die werkzaam
zijn bij de coöperatie telt de gemeenschap enkele zelfstandigen
met een dienstverlenend bedrijf, winkel, garages en bouwbedrijven;
ook wonen er rustende boeren en gepensioeneerden. In totaal zijn
er 140 gezinnen van Nederlandse afkomst. De groep omvat ruim 800
personen. Rond het centrum van de fazenda en op de landbouwbedrij
ven wonen ruim 1800 personen van Braziliaanse origine. Zij hebben
een werkkring op de landbouwbedrijven of bij de coöperatie.
Gezinnen
Van de huidige boeren is het merendeel in Nederland opgegroeid;
zij hebben vaak nog een land- of tuinbouwschool gevolgd en zijn
deels als ongehuwde en deels met hun gezin geëmigreerd. Vele van
deze oudere emigranten hadden een groot gezin. Hun kinderen zijn
voor een deel nog in Brazilië geboren, zodat men een groot aantal
jongeren op de fazenda aantreft.
De schoolopleiding van de oudere kinderen werd bemoeilijkt
door de overgang naar Brazilië. De beroepskeuze van de oudere zoons
bleef veelal beperkt tot de landbouw en vrijwel allen hebben zich
op een eigen bedrijf gevestigd. De opleidingsmogelijkheden van de
jongere zoons waren door de betere vooropleiding belangrijk ruimer;
Momenteel bezoekt een groot aantal van hen de universiteit of be
reidt er zich op voor. Ook volgt men meer beroepsonderwijs in de
niet-agrarische richtingen.

De voortzetting van de bedrijven van de oudere bedrijfshoofden is, ondanks de meerzijdige interesse van de jeugd, verzekerd.
60% van de bedrijfshoofden vanaf 15 jaar heeft een opvolger en het
laat zich aanzien dat het totaalaantal belangstellenden voor de
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landbouw het aantal straks vrijkomende bedrijven ruim zal over
treffen.
De opleiding van de dochters wijst erop dat men zich inspant
om de kinderen een goede vorming te geven. In veel gevallen moeten
de meisjes daarvoor een internaat bezoeken. De belangstelling van
de meisjes is zowel gericht op de beroepsopleidingen als op de
universitaire studies.
Voor het vinden van een werkkring hebben de dochters zich
vaker dan de zoons buiten de fazenda gevestigd; zij werken onder
meer in Sao Paulo en in Campinas. Een aantal dochters verblijft in
Nederland, soms om een opleiding te volgen maar ook wel om gemak
kelijker een huwelijkspartner te kunnen vinden. De keuze binnen de
eigen kring is beperkt en huwelijken met Braziliaanse partners zijn
tot nu toe slechts weinig voorgekomen. Van de zoons is een groter
aantal met een Braziliaanse gehuwd.
Woonomstandigheden
De woningen en ook de verdere voorzieningen van emigranten
wijzett erop dat men een welvarend bestaan heeft. De veelal nog
nieuwe huizen, waarvan de aankleding en inrichting overeenkomt
met de Nederlandse, en ook de tuinen maken een uiterst verzorgde
indruk. Sinds de aansluiting op het elektriciteitsnet beschikt
men over allerlei apparatuur; bovendien heeft men veelal hulp van
Braziliaanse vrouwen of meisjes.
Gemeenschaps leven
De op zich zelf relatief kleine gemeenschap is ruim voorzien
van gebouwen en accommodatie om een intensief gemeenschapsleven
tot ontwikkeling te laten komen. Men heeft veel onderlinge contac
ten door de kerkdiensten in het weekeinde, maar ook door de bijeen
komsten van culturele en sportieve aard. Voor zowel de jongeren
als ouderen vormt de sportbeoefening een belangrijke vorm van
vrijetijdsbesteding.
Het aanvankelijk nogal sterk besloten karakter van de gemeen
schap is geleidelijk aan het verminderen. Door een betere kennis
van de Portugese taal zijn de contacten met de Brazilianen van
zowel op als buiten de fazenda toegenomen. Enkele bedrijven hebben
een telefoonaansluiting. Ook de belangstelling voor de ontwikke
lingen in de Braziliaanse samenleving is gegroeid. Men leest de
dagbladen en volgt het nieuws en de politiek ook via de tv-uitzendingen. Vooral de jongeren voelen zich goed thuis in de Brazili
aanse samenleving. Onder elkaar gaan zij steeds meer het Portugees
als voertaal gebruiken terwij1 de kennis van het Nederlands ver
mindert, mede omdat hun belangstelling zich richt op Brazilië
waarvan zij bij geboorte de nationaliteit hebben verkregen.
De oudere emigranten zijn daarentegen nog sterk gehecht aan
Nederland. De Portugese taal vormt voor velen van hen nog een on
overkomelijke barrière, hetgeen vooral bezwaren kan opleveren in
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Bij de viering van het 25-jarig bestaan van Holambra werd de gouverneur van de staat
Sâo Paulo met deze praalwagen verwelkomd.

geval van behoefte aan medische verzorging waarvoor men is aange
wezen op Braziliaanse instellingen.
Werkgelegenheid
De landbouwbedrijven en de coöperatie bieden aan 1500 Brazi
liaanse arbeidskrachten werkgelegenheid waarvan 70% mannen. De
welstand van de Braziliaanse bewoners op de fazenda is ten opzich
te van 12 jaar geleden belangrijk verbeterd. Men gaat doorgaans
beter gekleed en de woningen zien er veel verzorgder uit. In vele
gezinnen beschikt men over tv. Voor de werknemers in de landbouw
werd een stelsel van sociale voorzieningen ontwikkeld; bij 65 jaar
kunnen zij pensioen verkrijgen. Van in totaal ca. 5000 personen
zijn de bestaansmogelijkheden direct afhankelijk van de werkgele
genheid op de landbouwbedrijven en bij de coöperatie; de helft van
hen woont in een huis op de bedrijven of van de coöperatie.
Bedrijfsvergroting
Het aantal bedrijven verminderde in de afgelopen 10 jaar met
ca. 20% van 125 tot 99. Deze vermindering hield vooral verband
met het vertrek van gezinnen naar Nederland. Ook door overlijden,
beroepsbeëindiging en beroepsverandering nam het aantal bedrijven
af. De vrijgekomen bedrijven werden merendeels overgenomen door
reeds op de fazenda gevestigde boeren, enkele werden voortgezet
door zoons of echtgenote van het bedrijfshoofd, terwijl ook enkele
overgingen naar Braziliaanse exploitanten. Met de aankoop van grond
buiten de fazenda - in totaal ca. 4900 ha - en de overneming van
vrijkomende bedrijven werd een ingrijpende bedrijfsvergroting ge
realiseerd. Van de bedrijven werd zowel in de periode 1963-1968 als
in de periode 1968-1973 ruim 30% vergroot. Het aandeel van de be
drijven met meer dan 50 ha nam in 10 jaar tijd toe van 10% tot 33%.
De huidige bedrijven verschillen veel sterker in oppervlakte
dan 10 jaar geleden. Een deel, ca. 40%, is namelijk kleiner dan
30 ha, ongeveer de gemiddelde bedrijfsoppervlakte in 1963, terwijl
8 bedrijven een oppervlakte hebben van 150 ha en meer. Deze grote
re bedrijven, soms door combinaties van enkele boeren beheerd, om
vatten zelfs 60% van de totale cultuurgrond.
Een vergroting van de bedrijfsoppervlakte wordt door 60% van
de boeren gewenst geacht, waarbij men met het oog op de mechanisa
tie veelal denkt aan 100 à 200 ha. De uitbreidingsmogelijkheden
zijn door de sterk opgelopen grondprijzen beperkt. Men kent veelal
geen grondfinanciering op termijn en ook het pachten van grond
vindt weinig plaats.
Grondgebruik
Van de cultuurgrond (ca. 9000 ha) is 38% beplant met citrus,
voornamelijk sinaasappelen, maar ook wel citroenen en mandarijnen.
Daarnaast heeft men eenjarige gewassen zoals sojabonen (31%), ka
toen (15%) en mais (10%). Van jaar op jaar kan het aandeel van deze
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gewassen belangrijk verschillen, waarbij vooral de wereldmarkt
prijzen van invloed zijn.
De rijst en ook andere eenjarige gewassen (zoete aardappelen)
beslaan nog slechts een klein deel van het areaal. In combinatie
met de eenjarige gewassen wordt een aanzienlijke oppervlakte
(480 ha) snijbloemen geteeld.
Eenjarige gewassen
In het grondgebruik is een sterke specialisatie opgetreden,
waarbij het aantal gewassen per bedrijf is verminderd zodat de ge
middelde oppervlakte kon toenemen. Vooral de teelt van eenjarige
gewassen op de fazenda Ribeirao werd verminderd, terwijl de citrusteelt toenam tot ruim 50%, zowel vanwege de mechanisatieproblemen
bij de kleine eenheden als vanwege de erosiebestrijding.
Vele boeren zouden de teelt van de eenjarige gewassen uit
breiden als zij daartoe voldoende grond hadden. Momenteelt loopt
per bedrijf de gewasoppervlakte van soja, katoen en mais zeer sterk
uiteen. Het merendeel van de telers heeft een oppervlakte van 5
tot 20 ha; 60% van de boeren zou evenwel 100 à 200 ha vruchtwisselingsgewassen willen verbouwen en slechts enkele zouden een even
tuele oppervlaktetoeneming voor citrusteelt bestemmen.
Citrus
De produktieëenheden citrus - vrijwel alle bedrijven telen
citrusprodukten - zijn in de afgelopen jaren sterk vergroot. De
helft van de telers heeft meer dan 20 ha, 30% meer dan 40 ha. Op
60% van de bedrijven heeft men overwegend citrus. Een uitbreiding
van de citrusteelt is voor vele boeren niet meer mogelijk vanwege
de beperkte bedrijfsoppervlakte. Uit de wensen van de boeren blijkt
dan voor de komende jaren slechts een geringe toeneming te ver
wachten is. Het lijkt er zelfs op dat de recente overgang naar de
citrus enigszins tegen hun voorkeur en onder druk van de omstandig
heden heeft plaatsgevonden.
Bloemen
De jaarrondteelt van snijbloemen in de open grond is erg suc
cesvol gebleken. Bij het gebruik van beregeningsinstallaties in de
droge tijd kan men het hele jaar door bloemen telen, waarnaar een
grote vraag bestaat.
De bloementeelt heeft een belangrijke stimulans gevormd om de
oppervlakte grond uit te breiden door aankopen buiten de fazenda,
soms tot op 100 km afstand van de bestaande bedrijven. Vanwege de
vruchtwisselingseisen konden de telers op hun bedrijven op de fa
zenda onvoldoende bloemen telen.
De bloemisterij omvat voornamelijk gladiolen (op jaarbasis
ca. 600 ha), die op enkele bedrijven in combinatie met andere een
jarige gewassen worden geteeld. De fijnere bloementeelt omvat

80

strelicia, chrysanten, rozen, anjers, lelies, maar ook cactussen
en potplanten. Totaal 10 bedrijven houden zich met de bloementeelt
bezig. Het aantal belangstellenden neemt geleidelijk toe.
Intensieve veehouderij
De veehouderij betreft voornamelijk de kuikenmesterij en de
leghennenhouderij. Vooral de kuikenmesterij is in het einde van
de zestiger jaren sterk gegroeid; jaarlijks worden ruim 2 miljoen
kuikens afgeleverd.
De leghennensector is de laatste jaren minder sterk uitge
breid en omvat ruim 170.000 leghennen, zij het dat dat aantal toch
driemaal zo groot is als tien jaar geleden.
De varkenshouderij bleef tamelijk stabiel en omvat ruim 500
fokvarkens en ongeveer 1700 mestvarkens.
De melkveehouderij, in de beginfase een van de peilers van
de fazenda, is sterk verminderd en voornamelijk voor de eigen melkvoorziening worden er ruim 100 melkkoeien gehouden.
De belangstelling voor de melkveehouderij blijkt na een voort
durende vermindering, weer toe te nemen. Enkele boeren hebben
plannen om moderne melkveebedrijven op te zetten, zoals inmiddels
op één bedrijf is uitgevoerd.
Groei van de veestapels
Het aantal bedrijven in de veehouderij is verminderd. Het aan
tal leghennenbedrijven verminderde in 10 jaar tijd van 60% van de
aanwezige bedrijven tot ruim 30%, terwijl de varkenshouderij terug
liep van 40% tot 15%; 40% van de boeren heeft slachtkuikens.
In de intensieve veehouderij heeft een concentratie van de
produktie plaats. Zo is de varkenshouderij vrijwel geheel gecon
centreerd op een klein aantal bedrijven die gemiddeld bijna 100
fokzeugen hebben. Veelal mest men zelf de biggen, zodat men naast
de zeugen nog gemiddeld 400 mestvarkens heeft. Er is een groeiende
belangstelling voor de varkensmesterij, terwijl ca. 10 jaar gele
den men zich voornamelijk richtte op de verkoop van fokvarkens.
Het aantal leghennen per bedrijf is opgevoerd van gemiddeld
700 in 1963 tot 2000 in 1968 en vervolgens tot tuim 5000 in 1973.
De groei van de leghennensector werd vertraagd doordat een aantal
boeren op slachtkuikens overschakelde. Ook enkele bloementelers
ruimden hun soms aanzienlijke kippenstapel op. De concentratie
tendentie naar grote eenheden zal zich ongetwijfeld voortzetten,
gezien het feit dat er bedrijven zijn die hun leghennenstapel tot
15000 willen uitbreiden. De slachtkuikenhouderij nam in de periode
1968-1973 met ruim 230% toe. Per bedrijf heeft men gemiddeld 17000
kuikens. Het aantal per bedrijf verschilt sterk en op een derde
van de bedrijven wordt 60% van het totaalaantal kuikens gehouden.
Vermoedelijk zal de kuikenmesterij zich verder uitbreiden, waarbij
zelfs aan een verdubbeling van het huidige aantal kan worden ge
dacht.
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Op de meeste bedrijven wordt de veehouderij gecombineerd
met akkerbouw en/of citrusteelt. Binnen de veehouderij is men
meestal ook weer gespecialiseerd: ofwel op slachtkuikens ofwel op
leghennen.
De bedrijven zonder veehouderij (30%) zijn of nevenbedrijven
of bedrijven met een vrij grote oppervlakte grondgebonden Produk
ten: citrus, akkerbouw of bloemen.
Arbeidsbezetting en mechanisatie
De intensiteit van de bedrijfsvoering komt tot uiting in het
aantal arbeidskrachten per bedrijf. Naast de boer en zijn eventu
ele meewerkende zoon hebben alle bedrijven éën of meer Brazili
aanse medewerkers in vaste dienst. Op ruim de helft van de bedrij
ven zijn zelfs 3 of meer vaste arbeidskrachten; enkele bloemenbedrijven hebben zelfs 100 en meer personeelsleden in dienst.
Gemiddeld heeft men één man op 10 ha. In 1962 was deze verhouding
éën man op 26 ha.
Door de toegenomen mechanisatie heeft men meer behoefte ge
kregen aan vaste medewerkers en minder aan losse arbeidskrachten.
De oogst van de gewassen en ook de verzorging zijn minder arbeids
intensief geworden. Men maakt gebruik van combines voor de oogst
van mais, soja en rijst en plukt ook de katoen grotendeels machi
naal. Het gebruik van trekkers is belangrijk toegenomen. Ten op
zichte van 1962 is het aantal verdrievoudigd. Men heeft 1 trekker
voor gemiddeld 40 ha. Voor het vervoer van de produkten maakt men
veelal gebruik van eigen bestelauto's of pick—ups. Het autobezit
is sterk toegenomen; in veel gezinnen heeft men 2 of meer auto's
en het gebruik van paard en karretje is sterk verminderd.
Financiële aspecten
De emigranten zijn eigenaar van hun bedrijven die zij via een
huurkoopovereenkomst met een 10- of 15-jarige looptijd van de cooperatie hebben verkregen. De geldontwaarding heeft een sterke
vermindering van de reële aflossingsverplichtingen tot gevolg ge
had. Bovendien is de vermogenspositie door de sterke stijging van
de grondprijzen aanzienlijk verbeterd.
Er wordt veel gebruik gemaakt van kredieten die tegen lage
rente van overheidswege worden verstrekt voor de financiering van
de oogst, voor aankoop van traktoren en machines en voor bedrijfs
gebouwen. Men kent er evenwel geen faciliteiten voor leningen met
een lange looptijd, hetgeen de financiering van grondaankopen be
moeilijkt.
In de produktiekosten van de gewassen is het aandeel van
kunstmest en bestrijdingsmiddelen relatief groot. Daarentegen zijn
de arbeidskosten laag, zeker in vergelijking met Nederland. De op—
brengstprijzen van de produkten, die mede afhankelijk zijn van het
overheidsbeleid, variëren sterk. Omstreeks 1973 waren de opbrengstprijzen hoog ten gevolge van tekorten op de wereldmarkt.
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Coöperatieve organisatie
In de gemeenschap op de fazenda neemt de coöperatie Holambra
een centrale plaats in. De coöperatie heeft reeds vanaf het begin
van de kolonisatie een veelheid van taken op sociaal en economisch
gebied. In het begin betrof dit onder meer de werving en de selec
tie van de emigranten en de toewijzing van de grond. Alle emigran
ten werden dan ook lid van de coöperatie.
Het coöperatieve apparaat is opgebouwd uit afdelingen die een
vrij grote zelfstandigheid hebben. De algemene leiding berust bij
het bestuur dat, evenals de raad van toezicht, door de algemene
vergadering van leden wordt gekozen. In totaal heeft men bijna
300 personen in dienst.
Op sociaal gebied heeft de coöperatie tot taak de organisatie
van de kerk en godsdienstige vorming, de medische verzorging en
de scholing van de jeugd. Ook de culturele activiteiten en ont
spanning worden door de coöperatie begeleid. De coöperatie beheert
een supermarkt en een bakkerij.
Dienstverlening aan de bedrijven
De landbouwvoorlichting en begeleiding van de produktie op
de bedrijven, het leveren van zaaizaad, kunstmest en bestrijdings
middelen, vindt in coöperatief verband plaats. Evenzo loopt de
kredietverlening door de Braziliaanse banken via de coöperatie;
dit betreft onder meer oogstkredieten en de financiering van werk
tuigen en gebouwen.
Ten aanzien van de afzet hebben de leden zich verplicht al
hun produkten via de coöperatie te laten verkopen. Op basis hier
van heeft de coöperatie voorzieningen ten behoeve van afzet en
verwerking kunnen treffen. Zo wordt de maisproduktie van de leden
tot mengvoeder verwerkt en teruggeleverd. Voor de slachtkuikens
heeft men een eigen slachterij gebouwd. Het merendeel van de ove
rige produkten (o.a. citrus, eieren, bloemen) wordt voornamelijk
na sortering en verpakking verkocht. Men heeft een aantal eigen
verkoopplaatsen in de naburige grote steden. Ook onderhoudt men
contacten met centrale coöperaties voor de verwerking en afzet van
produkten. Voor het vervoer van de produkten naar verkoopplaatsen,
tot op 2000 km afstand, beschikt men over 28 vrachtauto's. Voor
het vervoer binen de steden heeft men een zelfde aantal bestel
auto's.
Vergroting van de omzet
De waarde van de afgezette produktie is vanaf 1960 in over
wegend stijgende lijn gegaan. Tot 1968 had men afwisselend sterke
stijgingen en relatief geringe verminderingen. Vanaf 1968 was er
jaarlijks een waardetoeneming van 20 à 30%. Van 1971/72 op 1972/73
nam de verkoopwaarde zelfs met 74% toe. In laatstgenoemd jaar werd
voor een waarde van ca. 26 miljoen gulden verkocht, ongeveer gelijk
verdeeld over pluimveeprodukten - vooral slachtkuikens - bloemis-
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terijprodukten en akkerbouwprodukten en citrus. Ten opzichte van
het begin van de zestiger jaren is de samenstelling van de op
brengst sterk veranderd door de opkomst van de hanenmesterij en
door de uitbreiding van de bloementeelt. Ook wijzigingen in de
prijzen van de produkten en in de kg-opbrengsten waren bij de ver
schuiving van invloed.
De leveranties van de coöperatie aan de leden hadden in 1972—
1973 een waarde van 11 miljoen gulden. Hiervan had de helft be
trekking op veevoer, 15% op kunstmest en bestrijdingsmiddelen,
10% op zaaizaad, 10% op eendagskuikens en 10% op artikelen van de
supermarkt.
Slotbeschouwing
Welzijnsontwikkelingen in de gemeenschap
Het welzijn van de van oorsprong Nederlandse bewoners van de
fazenda Ribeirao is in de loop der jaren belangrijk verbeterd.
Dit ondanks de moeilijkheden in de beginperiode, de overwegend
zwakke economische positie van veel kleine bedrijven en de grote
gezinnen.
Men is er in geslaagd woonomstandigheden en gemeenschapsvoor
zieningen te creëren die op een groot aantal punten een vergelij
king met de Nederlandse goed kunnen doorstaan.
De onderwijsvoorzieningen en de zorg voor de culturele vor
ming maakten het mogelijk dat vele Nederlandse kinderen van de
fazenda hun opleiding na de lagere school aan Braziliaanse middel
bare en hogere scholen konden voortzetten. Dit werd bevorderd door
dat Holambra gunstig gelegen is ten opzichte van de onderwijscen
tra in Campinas en Sao Paulo. Het volgen van middelbare en hogere
opleidingen brengt met zich mee dat vele jongeren hun mogelijk
heden voor beroepsuitoefening buiten de landbouw hebben verruimd;
als gevolg daarvan kon de opvolgingsdruk op de landbouwbedrijven,
ondanks de grote gezinnen, gering blijven. Bovendien kon een deel
van de oudere zoons op Holambra II een bedrijf beginnen.
De integratie van de Nederlandse gemeenschap in de Brazili
aanse samenleving is door het volgen van onderwijs buiten de fa
zenda en door de verbetering van de vervoersmogelijkheden bevor
derd. Het aanvankelijk uitgesproken Nederlandse karakter van de
gemeenschap is daardoor minder geworden. De voortgaande integratie
kan evenwel spanningen opleveren voor de ouderen die de Portugese
taal nog niet voldoende beheersen; zij blijven sterk gehecht aan
de Nederlandse elementen. Bij tegenslagen en bij ziekge in het ge
zin en ook bij het ouder worden, besluit men dan in een aantal ge
vallen om te repatriëren. Ook in andere emigratielanden blijkt dit
verschijnsel zich voor te doen. Met betrekking tot meisjes op huw
bare leeftijd doet zich binnen de gemeenschap een specifiek pro
bleem voor. Een aantal van hen is van mening dat zij in Brazilië
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Rio de Janeiro met de mooie stranden van Copacabana vormt een van de afzetmarkten voor
de Produkten van de boeren van Holambra.

geen passende levenspartner kunnen vinden en keert daarom blijvend
of tijdelijk naar Nederland terug.
Functie van de groepsvestiging
De bedrijven van de leden van de coöperatie Holambra leveren
een belangrijke hoeveelheid produkten voor de grote en betrekke
lijk nabij gelegen Braziliaanse bevolkingsconcentraties. In de
snijbloemensector is men zelfs een van de belangrijkste leveran
ciers.
De landbouwbedrijven en de coöperatie verschaffen, ondanks
de toegenomen mechanisatie, aan ca. 1500 Braziliaanse arbeids
krachten vaste werkgelegenheid. Met hun gezinnen vormen zij een
totaal van ca. 5000 personen, waarvan omstreeks de helft in een
huis woont op de landbouwbedrijven of van de coöperatie.
Het welzijn van de Braziliaanse bewoners van de fazenda is
t.o.v. 12 jaar geleden belangrijk verbeterd, hetgeen onder meer
blijkt uit hun kleding en de inrichting van de woningen. Ook kun
nen zij gebruik maken van een aantal voorzieningen van de coöpe
ratie.
De coöperatieve organisatievorm heeft vanaf het begin veel
belangstelling van buitenaf getrokken, zowel van Braziliaanse kant
als van andere landen. Het opbouwen van een eigen bedrijf met wei
nig kapitaal vormt een opvallende prestatie in een omgeving waarin
alleen zeer grote bedrijven en zelfvoorzieningsbedrijfjes voor
kwamen. De nadelen van het kleine gezinsbedrijf bleken in coöpera
tief verband te kunnen worden opgevangen. De kolonisatie van de
fazenda Ribeirao werd wel gezien als een voorbeeld voor de hervor
ming van de locale landbouwstructuur.
De toepassing van moderne produktiemethoden heeft een voor
beeldwerking gehad voor o.a. de kleinere bedrijven in de omgeving
van de fazenda Ribeirao. Het ligt in de verwachting dat deze klei
nere Braziliaanse bedrijven in de toekomst meer gebruik van de cooperatie zullen maken. Dit kan zowel in het belang zijn van de des
betreffende boeren als van de coöperatie Holambra, die daarmee
kostenverlaging zou kunnen bewerkstelligen. Een dergelijke ontwik
keling treft men reeds aan bij de coöperaties van Nederlandse
groepsvestigingen in de staat Parana.
Bedrijven en produktie
De vergroting van de bedrijven vond op de fazenda voorname
lijk plaats met grond van boeren die in de loop der jaren naar el
ders in Brazilië en ook wel naar Nederland zijn vertrokken. Met de
oppervlaktevergroting ging tevens een intensivering gepaard, o.m.
pluimvee- en varkenshouderij en op een gering aantal bedrijven
snijbloementeelt. Vooral de telers van snijbloemen zijn tot grote
aankopen van grond buiten de fazenda overgegaan.
De aanvankelijk geringe verschillen tussen de bedrijven zijn
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in de loop der jaren sterk gegroeid; een deel van de bedrijven
heeft aan het ontwikkelingsproces niet of nauwelijks deelgenomen.
Dit hangt onder meer samen met verschillen in bekwaamheid en in
opvattingen over de gewenste bedrijfsontwikkeling.
Wat de bedrijfsopzet betreft kennen veel boeren een grote
waarde toe aan uitbreiding van de akkerbouw, naast de huidige
citrusteelt en pluimveehouderij. De mogelijkheden om de risico's
te spreiden en de waardevastheid van de grond zullen hierbij een
belangrijke rol spelen. Velen hebben echter alleen belangstelling
voor vergroting van de oppervlakte voor akkerbouw met land dat
vanuit hun huidige bedrijf bewerkt zou kunnen worden; de vertrouw
heid van de eigen woonomgeving wil men er niet voor prijs geven.
Het is evenwel de vraag of in de naaste omgeving van de fazenda
nog op grote schaal grond kan worden aangekocht. De grondprijzen
zijn namelijk sterk gestegen en kredietfaciliteiten op lange ter
mijn zijn veelal niet aanwezig. Op de bestaande bedrijven zal men
dan ook voornamelijk aangewezen zijn op intensivering van het
grondgebruik en op uitbreiding van de pluimveehouderij. Soms zal
men daartoe, vanwege de verwachte geringere rentabiliteit, de ci
trusteelt dienen te vervangen door bloementeelt. Enkele zijn zelfs
met zijderupsencultuur begonnen.
Ontwikkelingen in breder verband gezien
De groei van de landbouwproduktie op Holambra I werd mogelijk
gemaakt door een verbetering van de afzetmogelijkheden voor pluimveeprodukten, citrus en bloemen voor de binnenlandse markt, als
mede door de toegenomen export van sojabonen en katoen. De ligging
van de fazenda in de nabijheid van de bevolkingsconcentraties be
tekende hierbij een belangrijk voordeel.
In het algemeen heeft de Braziliaanse landbouw zich in de af
gelopen 10 jaren eveneens sterk ontwikkeld. De nog ruim aanwezige
grond en de ruime kredietverlening door de overheid hebben daarbij
eveneens stimulerend gewerkt. Als gevolg daarvan nam de oppervlak
te sojabonen in de periode 1970-1973 van 1 miljoen tot ca. 4 mil
joen ha toe, waarmee Brazilië, na de VS, de tweede producent ter
wereld werd.
In de andere Nederlandse groepsvestigingen namen de arealen
eveneens sterk toe; men heeft daar veelal minder geïntensiveerd
dan op Holambra I. Zo nam op Holambra II de oppervlakte bouwland
toe van 10.000 ha in 1970 tot ca. 25.000 ha in 1974. In de Paranagroepsverstigingen 1) steeg de totale oppervlakte van 19.000 ha in
1963 naar 50.000 ha in 1975. De gezamelijke oppervlakte van de be
drijven van de Nederlandse boeren in de staat Rio Grande do Sul
was in 1975 ca. 15.000 ha tegen ca. 2500 ha in 1963. Meestal be
trof het uitbreidingen die door de boeren individueel werden on
dernomen.
1) Carambei, Castrolanda, Arapoti.
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In de meeste andere Nederlandse groepsvestigingen in Brazilië
is de coöperatieve structuur minder sterk en zijn de gemeenschaps
voorzieningen wat minder uitgebreid dan op Holambra I. In die
groepsvestigingen waar de onderlinge betrekkingen minder sterk
zijn, zoals in Rio Grande do Sul, bestaat de geneigdheid bij jon
geren om naar noordelijke en centrale staten van Brazilië te trek
ken om er in de binnenlanden nieuw verworven grond in cultuur te
brengen.
Voor de boerenzoons van Holambra I die een eigen bedrijf wil
den beginnen en thuis niet konden opvolgen, waren er in het alge
meen mogelijkheden op Holambra II. Omdat het de vraag is of er in
de toekomst in de omgeving van Holambra II nog voldoende grond
beschikbaar zal zijn voor de vestiging van nieuwe bedrijven, zou
het aanbeveling verdienen te onderzoeken of mogelijk gezamelijk
met andere groepsvestigingen een nieuwe landbouwvestiging zou kun
nen worden gesticht. Het aantal gegadigden hiervoor op Holambra I
zal, gezien de belangstelling voor niet-agrarisch onderwijs bij
de jongeren, vermoedelijk hiervoor te gering zijn. Een nieuwe ves
tiging zou echter voor de jongeren die een landbouwopleiding vol
gen en voor anderen die alsnog boer willen worden, meer plaatsings
mogelijkheden bieden en tevens zouden hiermee de ervaringen met de
moderne landbouw op gezinsbedrijven aan een groter gebied ten
goede kunnen komen.
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