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VOORWOORD
“Mandacaru quando fulora na seca, é o siná que a chuva chega no Sertão, toda
menina que enjôa da boneca é siná que o amor já chegou no coracão”1
De eerste keer dat ik Brazilië bezocht, was in oktober 1989 voor mijn leeronderzoek.
Soms leek het toen alsof ik op een andere planeet was, mijn hele referentiekader was
weg. Dat was een waardevolle gewaarwording. Hoewel ik nu meer van het land
begrijp, is het soms nog steeds een raadsel voor me. Tijdens het onderzoek en het
schrijven van dit boek, heb ik niet alleen veel van Brazilië geleerd, maar ook over
mezelf en onze Nederlandse samenleving.
In dit boek beschrijf ik de veranderingen in Conceição do Coité tussen 1997 en
2008. Ook in mijn leven is er veel veranderd. Terwijl ik bezig was met mijn proef‐
schrift, ben ik moeder geworden en heb ik mijn moeder verloren. Er was een
periode dat te veel tegelijk op mijn pad kwam, waardoor het leven te veel aan mij
voorbij trok zonder dat ik er deel aan had. Zo heb ik een deel van de jeugd van mijn
dochters gemist. Ik was altijd een moeder die nog een boek moest afmaken.
Uiteindelijk ben ik sterker en wijzer geworden van de vele verantwoordelijkheden
en door de dissertatie tot een goed einde te brengen.
Kijk ik alleen naar het schrijfproces zelf, dan heb ik daar veel plezier aan be‐
leefd. Het ontdekken van de samenhang van op het oog verschillende onderwerpen
vind ik het leuke en het waardevolle van een antropologische benadering. Boven‐
dien was ik door de veldwerkperiode in Coité, in staat regelmatig mijn schoon‐
familie te zien, waardoor ik ze echt leerde kennen. Ook mijn ouders bezochten mij in
Brazilië wat onder andere een heel bijzondere foto opleverde met de 4 grootouders
van mijn kinderen bij elkaar.
Velen hebben hun steentje bijgedragen aan dit proefschrift, en al die mensen ben
ik dank verschuldigd. De volgorde waarin ik mensen noem, is willekeurig, hun
bijdrage was in een bepaalde context van groot belang. Zonder de medewerking van
de boeren en boerinnen in Coité had ik dit boek niet kunnen schrijven. Zij hebben
mij gastvrij te woord gestaan en zich laten uithoren over hun werk, hun leven, over
voldoening en soms ook over verdriet. De warme ontvangst en de plezierige ge‐
sprekken zijn misschien wel mijn voornaamste drijfveer geweest om dit boek uit‐
eindelijk af te ronden. Veel mensen lieten blijken het te waarderen dat ik van zo ver
kwam en oprechte interesse in hun had. Dit verplichtte mij de gegeven informatie
1

(Lied van Luiz Gonzaga/ Zé Dantas, Chote das Meninas). Als de bloem van de reuzencactus
mandacaru bloeit, is het een teken dat er regen komt in de Sertão, als een meisje niet meer
omkijkt naar poppen, is dat een teken dat er al liefde in het hart is.
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ook te verwerken. Ook 11 jaar na 1997 werd ik met de zelfde warmte ontvangen,; nu
werd gewaardeerd dat ik terug kwam. Queridos lavradores e lavradoras muito obrigada.
Vervolgens ben ik veel dank verschuldigd aan de mensen van de vakbond van
landarbeiders in Coité (SINTRAF). In 1996 en 1997 waren het vooral Jonas, Urbano
en Dinha die mij introduceerden bij de verschillende boeren. In 2008 was Lirão mijn
steun en toeverlaat. Als een ware rechercheur wist Lirão met behulp van mijn
aantekeningen en aanwijzingen alle huishouden op te sporen. Ook de gesprekken
met de andere vakbondsleden waren heel waardevol, zoals die met Flaviano, Núbia
en Eliane. Hélia en Emanuel van pousada la Triella: bedankt voor jullie warme
gastvrijheid. Obrigada a todos!
Voor secundaire informatie heb ik in Brazilië een beroep kunnen doen op
medewerkers van SUDENE, INCRA, INSS, SEI, IBGE, EBDA, APAEB, FATRES en
FETRAG. Deze medewerkers waren heel servicegericht en toonden grote betrok‐
kenheid bij de problematiek.
Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan mijn promotor Ton Robben, die mij
van het begin tot het einde begeleid heeft. Zonder zijn inzicht, waardevolle com‐
mentaar, steun en geduld zou dit proefschrift er niet zijn. Ook mijn collega’s (des‐
tijds) van de afdeling Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht ben ik
dank verschuldigd, in het bijzonder Wouter van Beek, Kootje Willemse, Hetty
Nguema‐Asangono y Dankerlui, Petra Nesselaar, MariMar Azofra, Jan Withagen en
mijn mede aio’s destijds.
Eu gostaría também fazer um agradecimento especial a minha família brasileira.
A casa da falecida Dona Lourdes, minha sogra, era minha segunda casa no Brasil. O
apoio da minha cunhada Anaíra sempre foi grande e indispensável. Não somente
por causa dos contatos dela no IBGE, onde ela trabalhou até a sua aposentadoria,
mas também porque eu podia sempre abrir meu coração para ela. Eu agradeço
também a Pedro e Antônio (Chocolate) pela ajuda e por me acompanhar até a
cidade de Coité e as suas comunidades em 2008. A família de André é muito grande
para mencionar todos os nomes. Somente o fato que vocês sempre nos acolherem
tão cordialmente durante a nossa estadia no Brasil merece um sincero obrigadão.
Mijn vrienden, die op een gegeven moment wisten, dat ze vooral niet moesten
vragen hoe het met mijn proefschrift ging, bedankt, ook al noem ik jullie naam niet.
Zonder jullie was het niet gelukt. Ook Merel en Gudrun, de lieve oppassen voor
mijn eerst nog kleine kinderen, bedankt dat ik hen met een gerust hart aan jullie kon
toevertrouwen. Mijn vroegere buren, in het bijzonder Anita en René, bedankt voor
alle uren die mijn kinderen bij jullie gespeeld hebben als ik aan het werk was.
Annemarie Bouman, bedankt voor je vriendschap en bedankt dat je me opzocht in
Brazilië. Het was fijn om met jou over het onderzoek te spreken. Astrid bedankt
voor je gastvrijheid en onze gesprekken in het kasteel. Bedankt ook Denise, Julia en
Marij, voor jullie oprechte belangstelling. Bedankt Lani voor het er altijd zijn.
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Ook mijn fijne familie, zowel van papa’s als mama’s kant, wil ik bedanken voor het
er zijn. Zonder jou, mama, en je twee zussen zou dit proefschrift niet geschreven
zijn. Mijn lievelingstante Elly, bedankt dat je me steunde in mijn worsteling van
verantwoordelijkheden. Drie vrouwen kan ik helaas alleen postuum bedanken:
Mama, bedankt voor alles. Tante Syb, je was destijds een van de weinige vrouwen
die medicijnen studeerde en reumatoloog werd. Dat was een voorbeeld voor me.
Dona Lourdes, mijn schoonmoeder, obrigada por tudo.
Papa, mijn grote vriend, steun en toeverlaat, gelukkig ben jij (se Deus quiser) wel
op de promotie. Door jou ben ik antropoloog geworden. Mijn partner André, je was
ook mijn maatje en tolk tijdens het veldwerk.Voor het eerst zag je hoe de bonen die
jou van kleins af aan voedden, verbouwd werden. Bedankt dat je met me meegaat
naar plaatsen die je zelf niet zou bedenken en bedankt voor je geduld en onmisbare
steun. Ten slotte Juliana en Paula, mijn geweldige meiden van elf en negen jaar, die
uitkijken naar deze ‘promovatie’ van mama. Jullie waren de jus op mijn terug‐
getrokken schrijversbestaan. Na een dag schrijven zag ik er naar uit om jullie weer
in mijn armen te sluiten. Zonder jullie was het niet gelukt. Vet bedankt! Het boek is
eindelijk af, ik ben vrij!
Nijmegen ‐ Lent, maart 2012
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HOOFDSTUK 1
INLEIDING
Dit boek gaat over boeren en boerinnen in de Sertão, de droge binnenlanden van het
Noordoosten van Brazilië. In tegenstelling tot de regenwouden waar Brazilië be‐
kend om staat, is de droogtepolygoon met 1,08 miljoen ha, ongeveer één vierde van
het oppervlak van de regenwouden1, een onbekende regio (Sudene 2005c; Alma‐
naque Abril 1988:129,157). Het gebied is zo groot als Nederland, Frankrijk en Spanje
samen (Almanaque Abril 1988). Bijna de helft van de rurale bevolking van Brazilië
woont in het Noordoosten. In de droogtepolygoon wonen meer dan 30 miljoen
mensen.
Het semi‐aride tropische klimaat van de Sertão kent weinig neerslag, hoge
temperaturen en een hoge verdamping. De gemiddelde, jaarlijkse neerslag ligt
tussen de 500‐750 en 750‐1000 mm. Tot op de dag van vandaag is er weinig weten‐
schappelijke belangstelling voor deze regio en studies die de problematiek van de
Sertão bestuderen zijn meestal decennia oud.
Lange tijd was het hegemonische discours dat droogte het probleem was in deze
regio. Hiermee samen hing een beeld van flagelados (gegeselden; getroffenen) op de
vlucht voor droogte en honger door een landbouw waar mensen amper van konden
bestaan. De problematiek van de Sertão is in een drietal klassiekers beschreven. Os
Sertões van de geograaf en journalist Euclides da Cunha gaat over de oorlog van
Canudos in 1897. Vargas Llosa heeft op dit verhaal zijn roman La guerra del fim del
mundo (De oorlog van het einde van de wereld) gebaseerd. Vidas Secas (Vlucht voor
de Droogte) van Graciliano Ramos verscheen in 1938. De beschrijvingen in de boe‐
ken van het getergde leven van de bewoners van de Sertão zijn hartverscheurend.
In een ander discours is niet droogte maar de ongelijke verdeling in het Noord‐
oosten het voornaamste probleem. Een voorbeeld hiervan is dit citaat van Engel
Aduan (2001:10 [mijn onderstreping]):
Today we know that poverty is not just a purely economic phenomenon. It does
not occur only because of lack of access to generated wealth, but also because of
lack off access to education, to appropriate conditions for a healthy life, and to
civil participation; in short, lack of access to social and human rights.
Additionally, poverty is responsible for other, more subjective consequences
that are nevertheless very concrete. Living under conditions such as depri‐
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vation, social exclusion, and discrimination contributes to a very negative self‐
image, which results in a feeling of “lack of empowerment” about life. From this
point on, the path to fatalism of violations of the social contract is one step
away, since it no longer makes sense to abide by the rules and laws of an
excluding society. Therefore there are two challenges Brazil must face. The first
one is to create a policy to fight poverty that takes regional disparities into
account. While it is easier to fight poverty in the South and Southeast regions,
greater efforts must be undertaken to invest in regions that are less developed.
In Brazil the strategy for fighting poverty must take a geographic approach, so
that the most needy areas may be accorded the special treatment they require.
The second step is to go beyond the economic perspective and develop a
government policy that is able to address poverty and its multiple facets.
De boeren en boerinnen in de Sertão zijn onbekend met dit soort analyses van hun
regio. Zij kennen slecht de alledaagse werkelijkheid van schaarse bronnen en
hebben diverse strategieën ontwikkeld om hieraan het hoofd te bieden.

DRIE INVALSHOEKEN

Sr. Pedro: “De bonen sla ik met de hand omdat die stuk gaan met de machine;
de maïs, veevoer, doe ik wel met de machine (…). Om de bonen te pellen roepen
we een aantal vrienden bijeen. 4 of 5 vrienden pellen mijn bonen vandaag,
morgen die van de buurman. Zo betaal je geen machine.
Soms, als het werk dan nog niet klaar is, vraag ik een arbeider. Je hebt 1 arbeider
nodig voor het verspreiden en 1 om te pellen.” Hij betaalt R$ 3,00
2 per dag per persoon. Men pelt 5 zakken per dag. Per zak is het R$ 6,00 gedeeld
door 5 is R$ 1,20. Dit is duurder dan met de machine; dan kost het R$ 1,00 per
zak. Maar als je dit met de machine doet, dan verliezen de mensen werk. In de
gemeenschap zijn mensen die dat geld nodig hebben.3
In dit voorbeeld zien we hoe Sr. Pedro tussen economische en sociale belangen
balanceert: het voedsel voor zijn gezin moet heel blijven en het is niet toevallig dat
de vriendengroep, zijn sociaal kapitaal, vooral bonen slaat. Het veevoer is een
andere sociaal economische categorie en daarvoor gebruikt hij de machine. Door
reciprociteit kan hij de klus met gesloten portemonnee klaren. Heeft hij echter nog
niet al zijn bonen geslagen, dan vraagt hij voor de bonen een arbeider uit zijn
R$ 1,00 was toen € 0,26.
Alle Nederlandse vertalingen, zowel van uitspraken van informanten als van Portugese,
geschreven teksten, zijn van mij.
2
3
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gemeenschap. De kosten zijn wat hoger dan met de machine maar zo voldoet hij aan
zijn morele plicht om de mensen uit zijn gemeenschap te helpen.
Deze etnografie van boerenhuishoudens in rurale gemeenschappen van de gemeen‐
te Coité in semi‐aride Bahia beschrijft de sociaal‐economische complexiteit van de
voedsellandbouw, de sociale relaties, het werk in de sisalplantages en de betekenis
hiervan voor de betrokkenen. Deze studie combineert 3 invalshoeken. Ten eerste
beschrijf ik aan de hand van het livelihood‐kader het belang van het natuurlijke, men‐
selijke, financiële, fysieke en sociale kapitaal voor de boeren. Ten tweede besteed ik
aandacht aan de lokale modellen en de interpretatie van de boerengemeenschappen
van hun landbouw, sociale relaties en de onderlinge verbanden. Ten slotte geef ik de
noodzaak van een nieuwe interpretatie van landbouw en arbeid over het Noord‐
oosten die tegen het heersende model ingaat.
Deze dissertatie levert een bijdrage aan zowel de hedendaagse literatuur binnen
de antropologie over betekenisgeving, lokale (hegemonische) modellen en discursief
conflict als aan literatuur over hoe de kwetsbaarheid van livelihoods verminderd kan
worden. De combinatie van verschillende invalshoeken verschaft inzicht in de ob‐
stakels tot het verminderen van de kwetsbaarheid van boerenhuishoudens. Tevens
komt aan bod hoe structurele veranderingen samengaan met een veranderd maat‐
schappelijk discours over de rol van de overheid en landhervorming. Ik laat het
belang van discursieve conflicten zien om deze veranderingen te initiëren. Alleen
door aandacht te besteden aan lokale modellen over samenleven en het grote belang
van land in een livelihood‐kader is het mogelijk dit ontstane conflict te begrijpen.
Deze studie sluit nauw aan bij het actuele vraagstuk van de invloed van kli‐
maatverandering op de voedselproductie en de toekomst van de gezinslandbouw.
De meteorologische en sociaal‐economische voorspellingen in het semi‐aride Bra‐
zilië zijn ongunstig over het langetermijnperspectief van de voedselverbouw. Ik
waarschuw in deze studie voor het leggen van een logisch verband tussen droogte
en de noodzaak van water voor de landbouw. Sterker nog: ik toon aan dat de boeren
juist vanwege die schaarste, zich zo min mogelijk afhankelijk van water maken. Ik
geef bovendien concrete aanwijzingen hoe de boeren zich zouden kunnen wapenen
tegen de gevolgen van klimaatverandering.
De oorspronkelijke opzet van het onderzoek was een vergelijkend onderzoek
naar coping with insecurity vanwege droogte tussen boeren in de Sertão en boeren in
Burkina Faso. Mijn toenmalige collega Annemarie Bouman (2003) heeft de insecurity
van de Iklan, die resulteert in een op verwantschap gebaseerd sociale zekerheids‐
systeem, in haar studie Benefits of Belonging overtuigend beschreven. Tijdens mijn
onderzoek werd echter al snel duidelijk dat insecurity het leven van de boeren in de
gemeenschappen van Coité niet typeert. Meestal is de Sertão een goede plek om te
leven. Slechts af en toe beïnvloedt droogte hun leven ingrijpend.
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Sinds het veldwerk in 1996 is de actualiteit van het onderwerp toegenomen. Er is de
laatste jaren groeiende aandacht voor klimaatverandering en temperatuurstijging.
De rol van boeren in de voedsellandbouw, de voedselcrisis en de toekomst van de
landbouw zijn andere actuele onderwerpen die een bijzondere dimensie kregen
door landelijke politieke ontwikkelingen in Brazilië.
Deze dissertatie levert een bijdrage aan het theoretische debat over coping
strategies van boeren die voedsel verbouwen in een ecosysteem dat kampt met perio‐
dieke droogte. Het vergelijkt een etic, observer‐oriented livelihood‐kader met emic,
actor‐oriented lokale modellen. Ik laat zien dat juist de combinatie van het livelihood‐
kader met aandacht voor kwetsbaarheid en lokale modellen samen meer inzicht
geven in motieven en belemmeringen van boeren en boerinnen dan de 2
benaderingen apart. Het livelihood‐kader toont met een holistische aanpak welke
kapitalen mensen tot hun beschikking hebben. We hebben echter de lokale modellen
nodig om te begrijpen wat ze met die kapitalen doen.
De lokale modellen zijn onontbeerlijk om te begrijpen waarom de boeren juist
zo hun landbouw bedrijven en livelihood inrichten. In het sociale kapitaal en het op
eenheid gerichte model voor sociale relaties komen de lokale modellen en het
livelihood‐kader samen. Sociale relaties blijken vaak de sleutel tot economische
mogelijkheden, vandaar dat men surplus aanwendt voor sociale relaties. De waar‐
dendriehoek van Woortmann (1997) van land, werk en gezin is een van de lokale
modellen. Een ander lokaal model is het belang van eenheid, arbeidsethos en
bestaansethos.
Men onderschat gemakkelijk de lokale modellen en de daaruit volgende beeld‐
vorming. Neem het discours van boerinnen dat het boerenleven zwaar is. De boerin
geeft dit als hoofdopvoeder door aan haar kinderen. Dan is het niet verwonderlijk,
dat de jongere generatie de landbouw massaal de rug toekeert. Conflicterende
interpretaties over het belang van onderwijs zijn een indicatie voor een verandering
in het model. Onderwijs was nooit zo belangrijk. Voor een baan in São Paulo is een
middelbare school opleiding inmiddels onontbeerlijk geworden. De discussie over
het belang van een opleiding reflecteert deze maatschappelijke verandering.
Het livelihood‐kader maakt het grote belang van land duidelijk en bevestigt het
lokale model. Meer land betekent meer mogelijkheden voor levensonderhoud.
Waarom heeft er dan niet eerder landhervorming plaatsgevonden? Dat komt door
het model van de onaantastbaarheid van landbezit en door het systeem van
patroon‐cliëntverhoudingen met wederzijdse verplichtingen. Pas als deze modellen
ter discussie staan, komt er ruimte voor verandering. Een analyse met behulp van
het livelihood‐kader laat ook het belang van specifiek sociaal kapitaal voor de land‐
hervorming zien. Ook de afname van de kwetsbaarheid in 2008 kan met behulp van
het livelihood‐kader verklaard worden. Het livelihood‐kader laat zien welke assets
belangrijk zijn om de kwetsbaarheid verder te verminderen.
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Evenals in de empirische hoofdstukken de combinatie van het livelihood‐kader en de
lokale modellen meer inzicht verschaft dan één van de benaderingen, is dit ook bij
deze regionale aanpak het geval. Door middel van het livelihood‐kader wordt duide‐
lijk welke kapitalen ontbreken, maar tevens wordt duidelijk dat het discours over de
mogelijkheden van gezinslandbouw in het gebied negatief is. Dit discours komt
zowel voor bij beleidsambtenaren, bij landbouwdeskundigen als bij de boerinnen en
de jongere generatie; steeds met een ander accent. Dat deze modellen en discoursen
van praktisch belang zijn, blijkt uit dit citaat van Casagrande (2007:125): “Degenen
die de definitie van het probleem bepalen, bepalen ook het beleid.”
Ik toon in mijn regionale hoofdstuk de diversiteit van het Noordoosten in land‐
schap, klimaat en daarom ook in livelihood‐strategieën. Uitgaande van het livelihood‐
kader concludeer ik dat er in het Noordoosten geen droogteprobleem is, maar wel
een probleem van kwetsbaarheid. Tegenover het hegemonische discours van de on‐
rendabele landbouw staat het discours van de vakbond gericht op een fine‐tuning en
zo goed mogelijk benutten van de rijkdommen van de Sertão en samenleven met de
droogte.

ONDERZOEKSLOCATIE EN ONDERZOEKSGROEP

Het leven in Coité was een mengeling van traditioneel en modern tijdens de eerste
veldwerkperiode in 1996 en 1997. Een voortdurende zorg was de watervoorziening
in het huis waarin mijn partner en ik onderdak vonden. De kracht van het water
was te zwak waardoor de cisterne meestal maar half vol was. Behalve de laatste
maand dan, toen we afscheid namen,toen was ze helemaal gevuld. Ondanks deze
rudimentaire watervoorziening was er in Coité ook een plek waar je kon internetten
en op het radiostation TV Cultura waren boodschappen over het voorkomen van
tienerzwangerschappen en van rugpijn door verkeerd tillen. Sommige straten
hadden nog geen riolering, maar bij de Banco do Brasil konden we met de Visacard
geld opnemen. ‘s Morgens was er geen vers brood te krijgen, want er was geen
bakker die zo vroeg opstond. Er was een prima comida‐a‐quilo (zelfbedienings) res‐
taurant. ‘s Zaterdags was er in het centrum muziek tot 4.00 uur ’s morgens van
Dioclesio met zijn teclados (keyboard), die we ook in onze slaapkamer hoorden.
Conceição do Coité, kortweg Coité genoemd, ligt in het binnenland van Bahia,
210 km en 4 uur rijden van de deelstaathoofdstad Salvador. Van Salvador naar Coité
ligt halverwege Feira de Santana een grote stad in het binnenland. Het
dichtstbijzijnde urbane centrum is Serrinha, op 30 km afstand. De gemeente bestaat
tegenwoordig uit de stad Coité, de dorpen Juazeiro en Salgadália en diverse buurt‐
schappen en buurtschappen (povoados). Het oppervlak van de gemeente beslaat 832
km2, de gemeente is ongeveer 60 km lang en 40 km breed (CEI 1994a). Het centrum
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ligt op een hoogte van 380 m en elders varieert de hoogte van 200 tot 600 m (Mapa
municipal 1956:181).

Figuur 1. Kaart van Coité
Bron: Companhia de desenvolvimento urbano e Articulação Municipal 1984.
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Er heerst een warm en vochtig semi‐aride steppeklimaat en het risico op droogte is
er hoog (CEI 1994a; CPE 1989:10). De natuurlijke begroeiing bestaat uit caatinga
arborea aberta, open caatinga met bomen en palmen. In de jaren 50 kwamen er onder
andere nog tamanduás (grote miereneters), herten, gordeldieren, kleine aapjes, stink‐
dieren, struisvogels, patrijzen, blauwe reigers, talingen en kwartels voor (Mapa
municipal 1956:181). Het landschap is er wijds en heuvelachtig, de wegen op het
platteland zijn onverhard en bochtig, naast de kleine boerderijen staan bomen, de
akkers zijn bebouwd met gewassen en aan de hemel staat een brandende zon.
De geschiedenis van Coité begint met de bouw van een kapel begin 19e eeuw die
in 1855 werd vervangen door een kerk. Deze werd genoemd naar de patroonheilige
Nossa Senhora da Conceição waarvan het feest op 8 december gevierd wordt (Mapa
municipal 1956). Coité (of Cuité) refereert aan de kalabasboom cuieira, (crescentia
De cujete Lin.) die bij de kerk in de buurt stond. Tot op heden zijn de mensen in
Coité overwegend katholiek.
De mensen leefden er van oudsher van de landbouw. Gewassen als bonen, maïs
en maniok worden al eeuwen verbouwd in de streek en hoewel veeteelt de
voornaamste landbouwactiviteit in het gebied was, werd de rol van bestaansland‐
bouw steeds groter (Franco 1996). Voor de economie van de stad is tot op heden de
landbouw belangrijk; industrie speelt een bescheiden rol. Mijnbouwactiviteiten zijn
van belang in de nabije gemeenten Teofilândia en Arací, waar de Companhia Vale
do Rio Doce onder andere goud wint.
Het contact met mensen van buiten en de inbedding van een stad als Coité in de
regio blijkt uit de aanleg van verbindingswegen. In 1880 was de aanleg van de
spoorlijn Jequitaia‐Aratu‐Alagoinhas‐Serrinha‐Bonfim‐Juazeiro die ook Coité door‐
kruist tot Serrinha gevorderd. In 1896 kwam deze tot Bonfim, toen was Coité al
verbonden met het spoor (Franco 1996). In 1931 werd Coité per weg verbonden met
Serrinha (Franco: 1996:106). Eind jaren 60 werd de weg BR 116 aangelegd, die
Serrinha met Feira de Santana verbindt (Franco 1996:106).
Coité is stad sinds 1938. In dezelfde periode is de sisal ingevoerd. In de jaren 50
van de 20ste eeuw domineerde sisal de lokale economie. Er waren toen 30 fabrieken
om de sisal te verwerken, waarvan 20 batedeiras (touwslagerijen). In 1956 was er al
een productie van 5 miljoen kg sisal per jaar. Verder verbouwde men wonderboom,
maniok, maïs en bonen en was er veeteelt (Mapa municipal 1956).
Sinds de jaren 50 is de bevolking sterk geürbaniseerd, in 1950 woonde er van de
38.500 inwoners, 6% in de urbane gebieden en 94% in de rurale. In 1991 woonde
38% van de 52320 inwoners urbaan. In 2000 had Coité 56317 inwoners en in 2007
60835 (Mapa municipal 1956:182; IBGE 2001; IBGE 2009). De bevolkingsdichtheid
was in 2001 52 inwoners per km2 (SEI 2002). Behalve de voortdurende urbanisatie,
kent Coité ook een grote migratie naar Salvador of São Paulo.
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In het centrum zijn de straten geplaveid. Er is waterleiding, riolering en elektriciteit.
Er is een ziekenhuis, een postkantoor, een voetbalstadion en een landingsbaan. Er
zijn banken, winkels, restaurants en een paar pensions. In de buitenwijken zijn de
wegen van zand en er is niet overal riolering of waterleiding.
Figuur 2. Bevolkings‐
samenstelling Coité:
kleur
Zonder opgave
0,3%
Indigena

0,3%
31,3%

Bron: IBGE, Resultados da
Amostra do Censo
Demográfico 2001.

Voor zelfvoorzienen‐
de boeren betekent
Blank
Donker
een mislukte oogst
(Parda)
een directe bedrei‐
58,0%
ging in het over‐
9,8% Afro‐
leven, daarom koos
Braziliaans
0,2%
ik als onderzoeks‐
Geel
groep voedselland‐
bouwers in het semi‐
aride gebied. Wat
betreft de landbezits‐
verhoudingen kan de regio in 2 gebieden verdeeld worden: een noord‐ en
westvleugel. In de noordvleugel was er meer voedsellandbouw en meer landbezit
onder kleine boeren. In de westvleugel was er meer veeteelt en waren er minder
kleine zelfstandige boeren. Deze gegevens worden bevestigd door Girardi (2008)
waaruit blijkt dat de regio van Coité en de regio ten Noordoosten ervan gekenmerkt
wordt door kleingrondbezit. De meerderheid van de bedrijven is tot 200 ha groot.
Dat er relatief veel kleine boeren land bezaten was één reden voor de keuze van
Coité. Overigens bleek later, dat ook voor landarbeiders zonder land de invloed van
droogte groot is, omdat de werkgelegenheid in de landbouw dan fors afneemt en er
buiten het landbouwwerk amper ander werk in de regio is. Coité was ook interes‐
sant als centrum van sisalverbouw. Verder was Coité een geschikte onderzoeks‐
locatie omdat het er voldoende semi‐aride was.
De onderzoekspopulatie is te verdelen in 2 groepen: onafhankelijke boeren en
landarbeiders. De eerste groep heeft voldoende land om niet voor een ander te
hoeven werken. De landarbeiders bezitten meestal ook land dat ze bewerken.
Bovendien werken ze voor andere boeren omdat hun landbezit onvoldoende is om
in de livelihood van hun gezin te voorzien. De meerderheid van de huishoudens
bestaat uit bestaansboeren. Een minderheid is sisalboer.
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De meeste boeren en boerinnen wonen in de rurale gebieden van de gemeente
Coité. Mijn onderzoeksgroep woont in de buurtschappen Lajinha, Morrinho,
Gangora, Maxixe, Algodões, Boa Vista, Pinda, Riacho (do Martins), Baton en Curral.
De buurtschappen liggen verspreid rond de stad Coité, zowel ten noorden, ten
oosten, als ten zuiden ervan. De afstand tot de stad varieert van 6 km tot 16 km.
Aangezien de wegen uitsluitend zandwegen zijn, betekent een afstand van 16 km 45
minuten met de auto rijden.
De meeste boerengezinnen wonen in een huis met land eromheen dat hun
eigendom is. Ze verbouwen voornamelijk bonen, maïs en maniok. Sommigen
hebben vee, zoals runderen, geiten en schapen. De sisalboeren wonen in een
buurtschap, hun land ligt verder weg. Sommige boerengezinnen wonen in Coité.
Van februari 1996 tot juni 1997 verbleef ik voor het onderzoek ik Bahia. Via de
landarbeidervakbond werd ik bij de boerenhuishoudens geïntroduceerd. Geen van
deze was actief voor de vakbond. In het begin ging er steeds iemand van de
vakbond mee, meestal een man, soms een vrouw
In het totaal heb ik 21 boerenhuishoudens diverse malen bezocht en geïnter‐
viewd. De ene keer de man, een andere keer de vrouw of een zoon of dochter. Van
de initiële huishoudens zijn er maar enkele afgevallen omdat ze na het eerste
interview medewerking weigerden. De andere boeren en boerinnen waren heel
open en hartelijk. De meesten vonden het prettig om over hun leven te vertellen.
In het begin van het onderzoek werkte ik met gestructureerde interviews, maar
gaandeweg ging ik over op open interviews. Een aantal interviews heb ik op band
opgenomen en geheel uitgeschreven. Naast de interviews verzamelde ik kenmerken
zoals samenstelling van het huishouden, landbezit, leeftijd, herkomst en dergelijke
door middel van een vragenlijst. In Coité en in Salvador heb ik bovendien ambte‐
naren van regeringsorganen op gebied van sociale zekerheid, landhervorming,
statistiek, regionale planning en landbouwvoorlichting geïnterviewd. In juni 2008
ben ik 4 weken terug geweest in Coité om het onderzoek te actualiseren en bezocht
ik de meeste huishoudens opnieuw.

INDELING

Deze dissertatie vervolgt met het theoretische hoofdstuk 2, waarin ik uitleg welke
inzichten en paradigma’s tot de keuze voor zowel het livelihood‐kader als lokale
modellen als invalshoeken voor deze studie hebben geleid. Het livelihood‐kader is
essentieel om de kwetsbaarheid van de boeren en hun toegang tot diversen soorten
kapitaal, zoals natuurlijk en financieel kapitaal, te analyseren. Bovendien wordt
door middel van deze benadering het belang van het sociale kapitaal en de uit‐
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wisselbaarheid met andere kapitalen verhelderd. Verder worden de overeen‐
komsten aangegeven tussen Gudemans (2001 ) notie van gemeenschaps‐ en markt‐
sfeer en Scotts (1976) notie van moral economy en hoe deze noties inzicht verschaffen
in de noodzaak om te investeren in sociale relaties.
In hoofdstuk 3 wordt achtergrondinformatie over de twee kenmerken van de
Sertão gegeven: het is semi‐aride en arm waardoor ecologisch en sociaal kwetsbaar.
De 2 kenmerken samen leiden tot een grote groep kwetsbare mensen die, wanneer
hun situatie verslechtert, moeite heeft te overleven. Ik zet uiteen wat semi‐aride
inhoudt en dat voor het bepalen van kwetsbaarheid niet alleen weinig regenval
maar ook zonnekracht, regenkracht, wisselvalligheid (variability) en diversiteit per
gebied van belang zijn. In hoofdstuk 3 besteed ik ook aandacht aan de op nationaal
niveau relatief slechte levensomstandigheden in het Noordoosten. Dit was volgens
het gangbare discours te wijten aan het droogteprobleem waarvoor de logische en
gebruikelijke oplossing waterwerken was. Een tweede discours was dat het ook
kwam door de te primitieve landbouw en de te gelaten boeren. Niet alleen worden
de tekortkomingen van deze analyse aangetoond, maar het blijkt bovendien dat
mensen een grote bijdrage hebben geleverd aan het scheppen van de semi‐aride
omgeving. Tot slot analyseer ik in dit hoofdstuk de alternatieve discoursen die de
structurele ongelijkheid van de Sertão als haar voornaamste probleem zien.
In hoofdstuk 4 wordt de kwetsbaarheid van de huishoudens in kaart gebracht
door de beschrijving van tot welke kapitalen deze huishoudens toegang hebben en
welke assets het belangrijkste zijn om die kwetsbaarheid te verminderen. We moeten
de kapitalen analyseren door middel van hun uitwisselbaarheid. Ik laat het grote
belang zien van land voor de livelihood en als startkapitaal om landbezit op te
bouwen. Landbezit is van groot cultureel belang vanwege status en een boeren‐
identiteit waarin het accent op autonomie ligt. De voedselverbouwer (lavrador) en de
sisalboer hebben een andere kijk op land, gewassen en autonomie. Ik wijs verder op
het belang van een huis in de stad, meestal eigendom van de boerin en dat zij
hiermee de toegang tot onderwijs van haar kinderen veiligstelt. Het kenmerk van
het livelihood‐platform van de boeren is diversificatie: een belangrijke manier om
hun kwetsbaarheid te verminderen. De toename van financieel kapitaal in de vorm
van uitkeringen van overheidswege draagt hier ook aan bij. De wijze van
landbouwbedrijven is veranderd en verandert nog steeds onder invloed van
migratie en klimaatverandering. Migratie kwam op door het ontstaan van alterna‐
tieven voor de peasant‐landbouw en komt ook door het negatieve beeld van die
landbouw in de Braziliaanse maatschappij. De voorspelde toename van droogtes en
de stijging van de temperatuur vanwege klimaatverandering zullen de landbouw
ook veranderen.
Hoofdstuk 5 laat zien hoe boeren en boerinnen de kapitalen voor de landbouw
gebruiken. Ook gender‐ en generatieverschillen komen aan bod via het verband
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tussen land, landarbeid en het gezin. Het werk, de practice, creëert niet alleen voed‐
sel voor het gezin maar reproduceert ook generaties nieuwe boeren en boerinnen.
De landbouwcyclus van een jaar van de voedsellandbouw en de bijbehorende lokale
modellen over gewassen en grond worden beschreven, alsmede het werk in de
sisalplantages. De locatiespecifieke boerenkennis en landbouw‐practices worden
beschreven. Ik pleit voor meer waardering voor de peasant‐kennis en wijs op het
voornamelijk negatieve discours over de gezinslandbouw in semi‐aride Brazilië. De
voedsellandbouw is een dieptestrategie en de sisallandbouw een breedtestrategie.
Bij de dieptestrategie probeert de boer, gegeven de omstandigheden, er alles uit te
halen wat erin zit. Deze strategie houdt verband met het streven naar autonomie en
zelfredzaamheid. Bij de breedtestrategie kiest hij voor een alternatief. In weerwil
van het beeld dat droogte geregeld een probleem is in het gebied, blijkt het boeren‐
kennismodel hiervan meer in overeenstemming met de werkelijkheid. Volgens dit
model was er vroeger in april, mei en juni altijd wel enige neerslag. Dit blijkt
overeen te komen met de neerslaggegevens van de afgelopen 60 jaar en pas voor het
eerst te veranderen in de jaren 80.
Hoofdstuk 6 analyseert het belang van sociale relaties en laat de verschillende
voordelen van de metafoor sociaal kapitaal zien. We moeten de kapitalen inclusief
het sociale kapitaal beschouwen als onderling uitwisselbare bronnen. Ook zal
blijken dat sociaal kapitaal grotendeels de informatie‐ en goederenstromen in een
gemeenschap bepalen. Dat het uitwisselingstraject dat een asset doorloopt soms
anders is dan je zou verwachten, komt vaak door de functie van het sociale kapitaal.
Het is bijvoorbeeld niet fruit>geld>producten voor levensonderhoud maar
fruit>sociaal kapitaal>producten voor levensonderhoud. Met behulp van lokale mo‐
dellen wordt verklaard waarom dit traject zo verloopt. Een gebrek aan financieel
kapitaal kan evenzeer een belemmering zijn als een gebrek aan sociaal kapitaal. Via
entitlement mapping, de notie van disciplinary power en de indeling van sociaal
kapitaal in bonding, binding en linking kapitaal kunnen we analyseren, waar het ver‐
werven of benutten van sociaal kapitaal belemmerd wordt. Ook bij het verwerven
van het sociaal kapitaal spelen lokale modellen een leidende rol. Bovendien liet ik
zien dat sociaal kapitaal in een huishouden niet per definitie positief is.
In hoofdstuk 7 worden de voornaamste veranderingen die er plaatsgevonden
hebben tussen 1997 en 2008 geanalyseerd. Ik ga in op maatschappelijke en politieke
veranderingen, veranderingen in sociale voorzieningen en landhervorming. Bij dit
laatste hoofdstuk wordt aangetoond dat, door uit te gaan van de lokale modellen
van eenheid en bestaansethos, we de plotselinge landhervorming kunnen begrijpen
en dat het livelihood‐kader de veranderingen in kwetsbaarheid kan verklaren. Zelfs
bij de toegenomen sociale bewegingen, die te verklaren zijn vanuit het livelihood‐
kader, waren de lokale modellen van belang om de landhervorming te duiden. De
landhervorming creëert bovendien een alternatief discours, voorlopig nog alleen
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voor insiders, over hegemonische modellen. Door dit discours ontstaat er nieuw
elan en geloof in verandering. De overheidsmaatregelen bleken effectief om de
kwetsbaarheid van de huishoudens te verminderen. Deze maatregelen bleken niet
gericht te zijn op de voedsellandbouw maar op het huishouden. Dit bleek een goede
optie. Indirect werd de sisallandbouw, waarvoor een ander lokaal model geldt,
gestimuleerd door de succesvolle landhervorming. Ook zien we in dit hoofdstuk dat
de lokale modellen en het livelihood‐kader het discours over het belang van
onderwijs verklaren en dat het lokale model van de bestaansethiek heroverwogen
wordt. In dit hoofdstuk wordt duidelijk dat er wel degelijk grote veranderingen
mogelijk zijn in de vaak als statisch beschreven Sertão.
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HOOFDSTUK 2
LIVELIHOOD‐KADER EN LOKALE
MODELLEN: CONCEPTUEEL‐
THEORETISCHE BENADERING
INLEIDING

De voornaamste wetenschappelijke reden om onderzoek te verrichten in de semi‐
aride Sertão was om op systematische en empirische wijze de veronderstelling te
verifiëren of te falsifiëren dat boeren in een droge omgeving te maken hebben met
onzekerheid. Hoewel onzekerheden bij het leven horen, bleek na anderhalf jaar
veldwerk dat de boerensamenleving in Coité niet door onzekerheid was gevangen.
Dat de oogsten variabel waren, daar waren de boeren aan gewend. Wanneer ze een
jaar een goede oogst hadden, was dat een meevaller. Ze hadden geen hoge
verwachtingen. Ze werkten hard zonder er veel ophef over te maken en legden hun
lot in Gods handen. Dit hoofdstuk laat zien waarom ik na een kritische reflectie op
verschillende benaderingen uiteindelijk gekozen heb voor de livelihood‐benadering
als etic, oberver oriented model en aandacht voor lokale modellen vanuit een emic,
actor‐oriented benadering.
De rol van het livelihood‐kader in dit boek is niet enkel om data te analyseren.
Door het bespreken van benaderingen die aan de livelihood‐benadering vooraf
gingen en die het livelihood‐kader deels geabsorbeerd heeft, beargumenteer ik mijn
keuze door een toetsing van verschillende modellen aan de Braziliaanse werke‐
lijkheid. Vanwege zijn holistische en systematische aanpak komen de onderzoeks‐
data het beste tot hun recht.
Deze benaderingen worden in drie delen gerangschikt. In het eerst deel Veilig‐
heid, risico en onzekerheid leg ik deze begrippen uit en ga ik in op de implicaties ervan
voor theorievorming. Ook uncertainty, insecurity, gevaar, seasonality, voorspelbaar‐
heid en variatie komen aan de orde. Het tweede deel gaat over de relatie tussen de
mens en zijn omgeving, vaak getypeerd als coping. Ten slotte geef ik in Modellen
nader beschouwd theorieën die bruikbaar zijn voor deze dissertatie.
Mijn reflectie begint bij de literatuur over veiligheid, risico en onzekerheid. De
eerste vraag hierin is of boeren veiligheid voorop stellen? Dit was een oud debat,
met aandacht voor peasants vanuit een formalistische benadering. Auteurs zoals
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Cancian (1972 en 1980); Ortiz (1973 en 1980) en Roumasset (1979) signaleerden dat
bij peasants, in tegenstelling tot wat de neoklassieke theorie voorspelde, winst maken
niet ten grondslag aan hun beslissingen lag. De uitkomst van het debat was het
besef dat veiligheid belangrijk is voor peasants maar dat ze ook risico’s nemen. De
belangstelling voor factoren die handelen en besluitvorming van peasants beïnvloe‐
den, was nieuw en daarmee een voorloper van de latere benaderingen waarin coping
en livelihood‐strategieën centraal staan. Discussies in het eerste deel tussen
uncertainty en insecurity, tussen risico en gevaar en risico en onzekerheid komen in
deel twee bij de beschouwing over coping–strategieën terug.
Ik ga in op risico en gevaar en op hoe mensen omgaan met een onzekere situatie
in de toekomst. Ook komt aan de orde in hoeverre het mogelijk is om risico objectief
te bepalen en het verband tussen risicobeleving en het zogenaamde ‘objectief’
meetbare risico. Theoretici koppelen risicobeleving aan de mate van complexheid
van de maatschappij en aan de tijdsopvatting. De hedendaagse risicomaatschappij
met haar fascinatie voor catastrofale mogelijkheden komt aan bod en ook het
onderscheid tussen risico en onzekerheid. Ik maak verder duidelijk dat er een
verschil is tussen reacties op risico’s en op hazards. Bovendien komt aan de orde dat
veel instituties en strategieën verklaard worden als een wijze om risico en onzeker‐
heid te verminderen en dat dit niet altijd goed onderbouwd is. Tevens wordt be‐
twijfeld of het mogelijk is het verband te leggen tussen een bepaalde strategie en het
verminderen van onzekerheid als doel. Vooral de meervoudige doelen van mensen
maken dit zeer complex. Verder leg ik de begrippen contingency, seizoensafhanke‐
lijkheid, voorspelbaarheid en gemiddelden uit. Ten slotte wordt ingegaan op de
sociale zekerheidsbenadering. Deze benadering bestudeert alle faciliteiten die
sociale zekerheid op verschillende niveaus bieden. Ik zie overeenkomsten met de
eerder genoemde valkuilen van risico en onzekerheid, zoals de moeilijke definieer‐
baarheid, de ongrijpbaarheid en de afhankelijkheid van de context.
In deel twee van dit hoofdstuk gaat het om strategieën die de mens toepast om
zich zo goed mogelijk te handhaven, om huishoudstrategieën en literatuur over
reacties op hazards. Ik behandel sleutelbegrippen in deze benaderingen zoals hazards,
coping, strategieën en mechanismen en onduidelijkheden die hieruit voortvloeien.
Aan de orde komt of we kunnen beoordelen of bepaalde culturele kenmerken
aanpassingen aan een hazard zijn en of dit bewust of onbewust gebeurt. Vervolgens
vergelijk ik vier meso‐theorieën en laat zien dat deze strategieën met verschillende
achterliggende doelen veel gelijkenis vertonen. De vraag rijst of we alledaagse
strategieën wel van hazard strategieën moeten onderscheiden. De benadering vanuit
kwetsbaarheid vind ik een goed alternatief. Vervolgens komt het livelihood‐kader
van Ellis (2000) aan bod, waarin de meeste elementen die de livelihood beïnvloeden,
een plaats krijgen. Er is aandacht voor de toegang tot assets, voor entitlement en voor
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de rol van sociale relaties, instituties en organisaties in het verkrijgen van die toe‐
gang. Ook bespreek ik een aantal kritiekpunten.
In het derde deel stel ik dat het begrijpen en verklaren van de relatie tussen de
mens en zijn omgeving baat heeft bij een focus op de verschillende en soms conflic‐
terende lokale modellen van mensen. Hoe groot de manoeuvreerruimte van mensen
is ten opzichte van de structuur komt aan de orde bij de behandeling van het agency
concept. Ik ga in op de rol van netwerken en organisaties in het kneden en omvor‐
men van de dominante regels en dat een veranderd discours een indicatie kan zijn
van veranderingen hierin. Aangezien mensen vaak geen idee hebben waarom ze iets
doen, proberen we dit te ontdekken. Er zijn twee manieren om achter de lokale
modellen te komen. Ten eerste door aan de hand van de door de mensen gebruikte
metaforen het lokale model te construeren. Ten tweede door te letten op de discur‐
sieve middelen in een situatie waarbij mensen de routine niet meer kunnen volgen,
bijvoorbeeld in een crisissituatie. Daarna ga ik in op Gudemans model over twee
sferen waarin we sociale en economische strategieën kunnen onderbrengen: de
gemeenschapssfeer en de marktsfeer en de betekenis hiervan voor het verklaren van
de strategieën die mensen toepassen (Gudeman 2001). Ten slotte blijken de ideeën
van Scott, Woortmann (1997) en Gudeman op elkaar aan te sluiten. Een synthese
van deze ideeën leert ons over de peasant‐moraal, het arbeidsethos, de landwaarde
en de verschillende waarden in de gemeenschaps‐ en marktsfeer.

VEILIGHEID, RISICO EN ONZEKERHEID

In publicaties uit de jaren 70 waarin uncertainty en decision making centraal stonden,
ging het over de kwestie of peasants in hun bedrijfsvoering naar veiligheid streven of
dat ze ook bereid zijn om risico’s te nemen (Cancian 1972 en 1980; Ortiz 1973 en
1980; Roumasset 1979). Peasants hadden de keuze tussen enerzijds onzekerheid en
risico en anderzijds veiligheid.
Is veiligheid het tegenovergestelde van onzekerheid? De Nederlandse term voor
uncertainty is onzekerheid maar dit is ook te vertalen als insecurity. Onzekerheid in
uncertainty is het niet bekend zijn van bepaalde aspecten in de toekomst. Afhankelijk
van de context kan men dan spreken van twijfelachtigheid, onduidelijkheid, onge‐
wisheid, veranderlijkheid en onbetrouwbaarheid2. De term insecurity heeft een
andere lading. De eerste betekenis van insecurity is onveiligheid of niet beschermd.
Afhankelijk van de situatie betekent het gevaar, risico, onzekerheid en bevreesd‐
heid. Peasants hebben te maken met uncertainty en insecurity. De uncertainty, komt tot
uiting in de fluctuatie van oogsten en kan bij aanhoudende misoogsten insecurity
creëren, waarbij het overleven gevaar loopt.
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De interesse voor de vraag of peasants vooral streven naar veiligheid vloeide voort
uit hernieuwde belangstelling voor de theorie van Chayanov, een klassieker binnen
de economische antropologie. Chayanov was een van de eersten die, in tegenstelling
tot de gangbare economische theorie, stelde dat peasants eerder streven naar het
veiligstellen van de behoeften van hun gezin, dan naar het maken van winst
(Kerblay 1987). Ook het formalisten – substantivisten debat, dat de economische
antropologie een tijd domineerde, ging er om of peasants gedreven worden door het
safety‐first principe, zoals Scott (1976) beargumenteert, of dat een peasant een homo
economicus is met berekenend en maximaliserend gedrag (Popkin 1979).
Het gaat bij het safety‐first principe niet om de keuze voor het minste risico,
maar om de keuze die voorkomt dat het huishouden onder een critical ‘disaster
level’3, komt (Chibnik 1990:281)4. Het verschil tussen uncertainty en insecurity is
belangrijk. Volgens Popkin zijn peasants best bereid risico’s te nemen om bepaalde
investeringen te doen (Cancian 1972; Scott 1976; Popkin 1979). Ook in Coité zullen
we zien dat Sr. João zijn voedsellandbouw verwisselt voor veeteelt met meer
potentieel rendement. Cancian (1972) beschrijft de rol van onzekerheid in de
besluitvorming om tot innovaties te komen bij inheemse boeren in Mexico. Door de
aanleg van een nieuwe weg kwamen er nieuwe velden beschikbaar. De boeren
wisten niet of deze nieuwe situatie ook meer opbrengst zou betekenen, omdat zij
daarover weinig informatie hadden. Volgens Cancian zou je vanwege deze
onzekerheid verwachten dat de boeren niet snel tot innovaties over zouden gaan.
Toch innoveerden veel boeren al in een vroeg stadium. De onzekerheid in dit
voorbeeld is uncertainty en niet insecurity en daarom niet in tegenspraak met het
safety‐first principe. Tal van antropologische studies lieten zien dat peasants meer
prioriteit geven aan risico vermijden dan aan hoge winst maken.
Het nemen van minder risico betekent volgens Ellis betekent niet per se minder
opbrengst: uit onderzoek naar diversificatie op boerenbedrijven blijken mixed
cropping en field fragmentation juist tot meer opbrengst te kunnen leiden. Hetzelfde
geldt bijvoorbeeld voor loonarbeid buiten de landbouw (Ellis 2000:60).
De bewering dat peasants kiezen voor het vermijden van risico, voor meer zeker‐
heid en voor minder winst, schept een empirisch probleem. Chibnik (1990) wijst er
terecht op dat de uitspraak dat peasants risico vermijden niets zeggend is, tenzij men
ingaat op de specifieke gevaren die ze proberen te vermijden: we moeten
specificeren over welke soort uncertainty of insecurity we het hebben. Een concrete
variabele zoals fluctuerende regenval of cyclische voedselbeschikbaarheid is beter te
onderzoeken dan onzekerheid of risico op zich.
Verder betoogt Chibnik dat het moeilijk is om een uitspraak te doen over de
mate van risico die een bepaalde keuze met zich meebrengt. Dit komt door de
veelheid van factoren die hierop van invloed zijn. Bovendien hebben peasants
veelvoudige doelen. Chibnik wil bepalen of het wel of niet afsluiten van een lening
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bij de bank voor boeren meer of minder risico oplevert. Door de veelheid van
factoren blijkt dit moeilijk na te gaan5. Hij concludeert daarom: “Because peasants
seek to avoid a variety of dangers, simply calling their behavior ‘maximizing
security’ or ‘minimizing risk’ is uninformative. Moreover, peasants have multiple
goals, some of which may be unrelated to risk” (Chibnik 1990:301).
Kortom, het blijkt vooral af te hangen van de situatie en context of peasants voor
veiligheid of risico’s kiezen. Tevens blijkt het vanwege de complexiteit van de
situatie en de veelvoudige doelen die boeren nastreven erg moeilijk te beoordelen of
een bepaalde keuze meer of minder risicovol is. Het voorkomen van het uitkomen
onder het critical disaster level lijkt wel een streven onder de boeren.
PERCEPTIE VAN RISICO EN GEVAAR
Cashdan (1990) onderscheidt twee soorten risico‐onderzoek in de antropologie: ten
eerste onderzoek dat zich richt op het evalueren en beoordelen van de beleving van
risico en onzekerheid, bijvoorbeeld Ortiz (1980) en Douglas and Wildavsky (1982).
Ook theoretici als Luhmann (Blom 1997), Giddens (1991) en Beck (1992) schrijven
hierover. Ten tweede is er onderzoek naar de reacties van mensen op risico of op
een hazard. Veel antropologische studies benaderen risico op deze laatste manier, zie
hiervoor deel 2 De mens en zijn leefomgeving. In deze paragraaf ga ik in op de litera‐
tuur over risicobeoordeling.
Is het mogelijk om risico objectief te bepalen of is het altijd subjectief? Beck
(1992) staat een objectivistische benadering voor. Daar tegenover stellen Douglas en
Wildavsky een culturalistische en constructivistische visie op risico, zo laat Blom
(1997) zien: de perceptie en inschatting van risico zijn cultureel bepaald. Giddens
stelt in tegenstelling tot Beck, dat de preoccupatie met risico in het moderne sociale
leven niets te maken heeft met het werkelijke voorkomen van levensbedreigende
gevaren, want de levensverwachting is enorm toegenomen (Giddens 1991:115). Ook
Luhmann zit op deze lijn. Hij benadrukt het belang van een historische dimensie
(Blom 1997). Dit behandel ik verderop.
Ik ben het met Douglas en Wildavsky eens dat de risicobeoordeling van de
persoon en de culturele context afhangt. Slegers (2008:2110) refereert aan de prison of
experience: de ervaring die je met risico’s hebt, doet je dat risico te groot of te klein
schatten. Volgens haar zullen mensen, wanneer ze vaker een droogte meemaken, de
droogtedefinitie opschroeven en alleen ernstige droogtes als zodanig definiëren. Dit
zien we ook bij de boeren in Coité.
Volgens Beck is er in de hedendaagse risicomaatschappij een fascinatie voor
catastrofale mogelijkheden, waaraan vooral de nieuwe technologie debet is. Denk
aan nucleaire rampen. Volgens Beck (1992) gaat het om risico’s die kwantitatief
anders zijn. De verklaring van deze fascinatie zoekt Luhmann in de communicatie
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over risico’s. Ik ben het met Beck en Giddens eens, dat we in de hedendaagse
maatschappij meer te maken hebben met risico’s die veel mensen aangaan, mocht er
iets misgaan (Giddens 1991:122).
Beck schrijft dat bij risico‐evaluatie het sociale aspect vaak veronachtzaamd
wordt en dat onderzoekers meer oog moeten hebben voor de groepen die het
meeste risico lopen. Hier slaat Beck een brug tussen de literatuur over risico en over
kwetsbaarheid.
Oog voor groepen, die het meeste risico lopen, is een goed streven, maar het
bepalen welke groep het meeste risico loopt, is niet eenvoudig. Verderop zien we
dat het livelihood‐kader wel verschillen in kwetsbaarheid bloot kan leggen. Wanneer
de beleving van gespecificeerde risico’s afhankelijk is van persoon en cultuur en
geen noodzakelijk verband houdt met de objectieve mate van risico, dan is het te
begrijpen dat Giddens’ moderne mens veel risico’s ziet en de boer in Coité het risico
op een droogte klein schat.
Bovendien is het onjuist om risico of onzekerheid per definitie als een probleem
te zien. Risico wordt vaak gecontrasteerd met zekerheid, waarbij zekerheid het
ijkpunt is. Dit contrast verhult dat, zoals Wildavsky zegt: “no risk is the greatest
risk”: een weigering om risico’s te nemen en boven alles naar zekerheid te streven
zou wel eens een zeer riskante beslissing kunnen zijn (Wildavsky in Blom 1997:170).
Theoretici, zoals Luhmann, onderscheiden risico van gevaar: heeft de actor6
invloed dan spreken zij van risico of een riskante keuze, heeft de actor geen invloed
dan is het een gevaar. Voor beide begrippen geldt dat er onzekerheid bestaat over
mogelijke schade. De boeren uit Coité bijvoorbeeld zien zaaien na half juni als ris‐
kant. Ziekte is een gevaar, daar kan de boer niets aan doen. Gevaren ondergaan we,
risico’s gaan we aan (Blom 1997:170). Dit lijkt een hanteerbaar onderscheid. Echter,
neem nu het idee dat zelfs niets doen een bepaalde actie is. Bijvoorbeeld je kunt je
verweren, maar je doet het niet. Of als je bij een duidelijk zichtbaar potentieel gevaar
geen voorzorgsmaatregelen onderneemt, kunnen we dan ook nog spreken van ge‐
vaar of is het een risico dat je neemt? In het voorbeeld was het zaaien na half juni
riskant, maar noem je het gedrag nog steeds riskant als de boer door gebrek aan
neerslag de eerste regen afwacht en die pas half juni blijkt te vallen? Deze grenzen
liggen niet vast. Of iets geclassificeerd wordt als risico of gevaar is geen objectief
gegeven, hier komen we alleen achter door onderzoek. Dit onderscheid tussen risico
en gevaar heeft Luhmann nodig voor zijn volgende argument.
Na de tweede Wereldoorlog is het getroffen zijn volgens Luhmann universeel
geworden. Dit kwam onder andere door de ontwikkeling van de moderne hoog‐
complexe technologie, waarover individuen steeds minder controle hebben. Daar‐
door zijn ze overgeleverd aan de goodwill van technici. Ook de ontwikkeling van de
massamedia, waardoor communicatie over risico’s een veel groter bereik kregen,
was hieraan debet. Risico’s worden gevaren; de getroffene heeft er geen invloed op
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(Blom 1997:174). Ook Giddens (Dodd 1999:190) gaat in op het punt van de expert‐
systemen die risico met zich meebrengen: luchtverkeercontrole, voedselproductie en
opwekken van elektriciteit. We zijn volgens Giddens genoodzaakt om een anoniem
vertrouwen te ontwikkelen. De boeren in Coité hebben met sommige van deze ex‐
pertsystemen te maken, maar in de voedselproductie zijn ze nog autonoom. Er van
uitgaande dat klimaatverandering een voortvloeisel is van technologie, is dit bij uit‐
stek een fenomeen waar de boeren geen controle over hebben. Volgens Brondizio en
Moran (2008) staat de communicatie hierover door experts zo ver af van de boeren‐
realiteit, dat veel boeren nog niet inspelen op klimaatverandering.
Risicobeoordeling hangt in grote mate van de tijdsgeest af. Volgens Giddens
(1991:111) bestond er in de tijd van Machiavelli7 geen algemeen woord voor risico en
verscheen die notie pas een eeuw later in het Europese denken. Vandaar dat de
boeren toen heel anders tegen misoogsten aankeken. Hoewel hun levensomstandig‐
heden enigszins vergelijkbaar waren met hedendaagse boeren in sommige streken,
bepaalde de tijdgeest hun motieven meer dan hun leefomstandigheden8.
In aansluiting hierop is ook de tijdsopvatting van invloed op risicobeoordeling.
Giddens en Luhmann behandelen dit. Zij zien het verband tussen een bepaalde
tijdsopvatting en de wijze waarop mensen risico beoordelen en tegen beslissingen
aankijken. Volgens Luhmann werden de mensen in de 18e eeuw meer gevoelig voor
beslissingen. Tegenwoordig hebben we een lineaire tijdsopvatting, waarin de toe‐
komst open is, niet gedetermineerd en onvoorspelbaar. De toegenomen maatschap‐
pelijke gevoeligheid voor beslissingen en het besef van een open toekomst kunnen
tot het idee leiden, dat de toekomst gedeeltelijk maakbaar wordt. De uitkomst van
beslissingen is onzeker. De tijdsgeest en tijdsopvatting hebben gevolgen voor de be‐
oordeling of mensen te maken hebben met risico of gevaar.
Gevaren worden risico’s: beslissen wordt riskant wanneer de mogelijkheid
wordt ingecalculeerd dat de beslissing in de toekomst wel eens betreurd zou
kunnen worden. Giddens contrasteert vroeger met de high modernity van tegen‐
woordig. Vroeger was lotsbestemming in de zin van geen controle hebben over de
toekomst en ‘laat maar komen zoals het komt’ belangrijk. In Slegers’ studie leggen
boeren in veel gevallen de schuld van droogte bij God. Dit fatalisme komt volgens
Slegers (2008:2110) door hun gebrek aan controle over droogte. Ook Kooijmans
(1997) en Scheper‐Hughes (1992) schetsen samenlevingen waarbij middelen zo
schaars zijn of voorzieningen zo beperkt, dat ziekte en dood altijd op de loer liggen.
In hun studies reageren mensen met lijdzaamheid of patientia om met Kooijmans te
spreken, of met onverschilligheid indifference om met Scheper‐Hughes te spreken.
Dit geldt volgens Da Cunha (1995:148) ook voor de Sertanejo9: “De droogte (…) is
een bijkomstigheid, in zijn gekweld leven gevormd door angstaanjagende
scenario’s. Hij ondergaat haar stoïcijns.”10 In deze dissertatie laat ik zien dat de
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boeren in Coité, ook Sertanejos, zeker niet zo fatalistisch zijn als in da Cunha’s
voorbeeld.
Tegenwoordig kunnen we volgens Giddens (1991:110) de toekomst koloniseren:
het is een nieuw terrein dat we kunnen verkennen en in bezit nemen, de toekomst
staat niet meer vast. Luhmann en Giddens beschouwen risicobeoordeling verschil‐
lend. Giddens ziet het als het belangrijkste instrument voor de kolonisatie van de
toekomst, terwijl Luhmann het risico van een verkeerde beslissing benadrukt11. Zo
komen we uit bij onzekerheid.
Giddens legt uit dat door het idee van reflexiviteit een gevoel van onzekerheid
in de hedendaagse maatschappij kan ontstaan. Dit heeft raakvlakken met de hier‐
boven door Luhmann beschreven angst voor het nemen van de verkeerde beslis‐
sing. Giddens’ idee van reflexiviteit is, dat we als sociale deelnemers sociale actie in
de gaten houden, waardoor de sociale en maatschappelijke structuur en de indivi‐
duele identiteit veranderen (Dodd 1999:189). Deze ideeën tonen overeenkomst met
het agency‐concept dat ik uitleg in de paragraaf De relatie tussen actor en structuur.
Het verband tussen het idee van reflexiviteit en risico is dat de mensen door deze
veranderingen van structuur en van eigen identiteit, menen dat alles op losse
schroeven staat, waardoor ze een gevoel van onzekerheid krijgen (Dodd 1999:189)12.
De bovenstaande noties leiden tot het besef dat er geen noodzakelijk verband is
tussen de mate van onzekerheid of risico waar mensen mee te maken hebben en hun
perceptie hiervan. Let wel: dat verband kan bestaan, maar hoeft niet te bestaan. Dit
raakt de kern van mijn onderzoek. In een semi‐aride omgeving zoals die van Coité,
kan de oogst mislukken. Dit is een onzekerheid of risico voor de desbetreffende
boeren. In hun perceptie is dit echter niet een voortdurend risico dat hen boven het
hoofd hangt. Dit leid ik onder andere af uit een beperkte rol van religie in de
boerensamenleving en een onbelangrijke rol voor het boze oog in Coité. We zagen al
eerder dat bij Slegers (2008) religie een belangrijkere factor is; dat bij Ansell (2009)
het boze oog een vooraanstaande rol speelt en dat volgens da Cunha (1995) de
Sertanejos fatalistisch zijn. Hiermee vergeleken staan de boeren uit Coité nuchter in
het leven.
Vergelijken we dit met de gevaren waaraan volgens Luhmann, Giddens en Beck
de moderne westerse mens bloot staat, dan lijkt het dat deze westerse mens,
overgeleverd is aan de grillen van technici, aan het bombardement van informatie
over de hieruit voortvloeiende gevaren door de media en door het voortdurend
hameren van critici op de toekomstige negatieve gevolgen van tegenwoordige
beslissingen, meer te vrezen heeft dan de boeren in Coité. Of dit ook werkelijk zo is,
dat is een moeilijke kwestie. In ieder geval leert het ons dat de conclusie dat boeren
in een semi‐aride omgeving met veel onzekerheden te maken hebben een voor‐
barige is.
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Risico wordt in een agrarische context vaak gelijk gesteld aan seasonality, ofwel
seizoensgevoeligheid of seizoensafhankelijkheid. Genoemde begrippen, evenals
veranderlijkheid en contingency, hebben nadere uitleg nodig. Het weer verandert
met de seizoenen. De gewassen, oogstperiodes, de vraag naar arbeidskrachten en
pieken en dalen in inkomsten zijn seizoensafhankelijk.
Seasonality is echter niet per se een risico. Neerslag kan in de loop van het jaar
erg verschillen, maar per seizoen toch vrij constant zijn. Als dit zo is, dan is er geen
sprake van risico of onzekerheid. Seasonality is een voorbeeld van het belang van het
juist definiëren van de begrippen, want iets dat oppervlakkig erg variabel en
onvoorspelbaar lijkt, kan in werkelijkheid voorspelbaar zijn, maar toch seasonal. De
mensen die afhankelijk zijn van deze variatie door de wisseling der seizoenen weten
vaak beter dan de onderzoeker hoe de neerslag per seizoen kan variëren.
Low (1990) toont het verschil tussen voorspelbaarheid en variatie. Voor voor‐
spelbaarheid moet je kijken naar de waarde van een variabele door de tijd heen. Een
factor kan bijvoorbeeld erg variabel zijn, maar wel voorspelbaar of weinig variabel
maar onvoorspelbaar. Rain contingency is het verband tussen seizoen en de mate van
neerslag. Door middel van contingency kan het begrip seizoensafhankelijkheid meer
gestalte gegeven worden door bijvoorbeeld in te gaan op de regen‐, temperatuur‐ en
verdamping‐contingency. In antropologische studies worden termen als voorspel‐
baarheid en variatie nogal eens onzorgvuldig gebruikt. Een scherpe argumentatie is
echter gebaat bij een duidelijke definitie van de gebruikte begrippen13 (Low
1990:233).
In deze paragraaf kwamen de begrippen insecurity, uncertainty, risico, gevaar en
veiligheid aan de orde. De reden hiervoor is dat de implicaties van de begrippen
niet alleen in de peasant‐literatuur van belang zijn maar ook in de benaderingen die
van coping en strategieën uitgaan. Aangezien de livelihood‐benadering hierop deels
voortbouwt, is het belangrijk om dit te behandelen. We hebben hierboven gezien dat
de perceptie en inschatting van risico cultureel en individueel bepaald is. Tevens
bestaat er geen direct verband tussen de beleving van risico, en de mate van risico
waaraan iemand blootgesteld wordt. Risico of onzekerheid is niet per definitie een
probleem. In de hedendaagse risicomaatschappij hebben risico’s een groter bereik
door nieuwe technologie en door communicatie over risico’s. Bovendien zagen we
dat de communicatie over klimaatverandering de desbetreffende boeren niet bereikt
(Brondizio and Moran 2008). Vaak wordt risico gedefinieerd als iets, waar een actor
invloed op heeft en gevaar, als iets dat van buitenaf komt. Dit is geen zinvol onder‐
scheid. Dit blijkt ook uit de paradox in het bovenstaande verhaal. Enerzijds sig‐
naleert Luhmann een overgang van risico’s naar gevaren, omdat het individu steeds
minder greep op risico’s heeft onder invloed van een hoogcomplexe technologie en
anderzijds worden volgens Giddens gevaren steeds meer risico’s, aangezien de toe‐
komst door toedoen van de beslissingen van actors gekoloniseerd wordt, in tegen‐
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stelling tot een eerder fatalistisch toekomstbeeld. Vanwege dit soort paradoxen en
de vele haken en ogen van de onzekerheid‐ of risicobenadering kies ik in deze dis‐
sertatie voor kwetsbaarheid als uitgangspunt.

DE MENS EN ZIJN LEEFOMGEVING

OMGAAN MET RISICO, ONZEKERHEID EN HAZARDS
De antropologische literatuur over het verband tussen de leefomgeving en de oplos‐
singen die de mensen hiervoor bedacht hebben, lijkt op het eerste gezicht divers. Dit
komt omdat in veel benaderingen de auteurs dit verband tussen mens en leef‐
omgeving niet expliciet uitleggen. De gebruikte terminologie geeft echter meestal
wel een indicatie. De centrale vraag is: hoe gaan mensen om met de belemmeringen
in hun omgeving?
Als reactie op neomarxistische benaderingen en studies vanuit een depen‐
dencia‐perspectief, die de invloed van de structuur benadrukten zonder veel
aandacht voor de inbreng van de mensen zelf, ontstond er in de jaren tachtig
belangstelling voor huishoudstrategieën en overlevingsstrategieën (Netting et al.
1984; Schmink 1984; Corbett 1988). Tevens kwam er ook aandacht voor de wijze
waarop mensen omgaan met ernstige probleemsituaties, meestal als gevolg van de
natuurlijke omgeving (Torry 1979; Anderson 1979; Dirks 1980; Lees 1980; Sen 1981;
Forbes 1989; Halstead 1989). Deze verschuiving naar onderzoek ‘beyond routine’
was een reactie op de nadruk die er lange tijd lag op een ‘normale’ situatie (Oliver‐
Smith 1996). In deze trend past ook mijn onderzoek. De termen die gebruikt worden
in die benaderingen zijn hazards: risicovolle of gevaarlijke gebeurtenissen of
omstandigheden en environmental variability: omgevingsveranderlijkheid. Een van
de eerste onderzoeken in hazardous environments dateert uit 1979 en gaat over de
gevolgen van droogte (Torry 1979). Vanaf eind jaren tachtig neemt de hoeveelheid
onderzoek naar hazards fors toe. Men bestudeert voedseltekort, hongersnood,
semiaridity, droogte, overstroming, aardbeving, insectenplaag, of epidemie14. In het
overzicht dat Oliver‐Smith geeft van hazard‐studies zijn die naar droogte relatief
schaars.
Parallel hieraan zijn er eind jaren 80 en midden jaren 90 ook veel studies over
peasants, risks en uncertainty, onder andere samengebracht in Cashdan (1990) en
Halstead and O’Shea (1989). Nu, 20 jaar later, is er mondiaal gezien een hernieuwde
belangstelling voor rurale gebieden vanwege de convergentie van de financiële
crisis, de voedselcrisis, de energiecrisis, de milieucrisis en de klimaatcrisis. Deze
hernieuwde theoretische en politieke aandacht voor rurale gebieden is alleen al
geboden door de noodzaak van een verdubbeling van de voedselproductie tegen
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2050 om aan de toenemende wereldvoedselvraag te voldoen (FAO 2008 in Borras
2009). Mijn onderzoek sluit hierop aan.
Verder schets ik in deze paragraaf de ontwikkeling van de theorievorming over
het verband tussen de mens en zijn leefomgeving en hoe deze uiteindelijk leidt tot
het livelihood‐kader. Dit kader heeft veel van de inzichten die aan bod komen,
geabsorbeerd. Voordat ik hiermee verder ga, licht ik een aantal begrippen toe.
We zagen al eerder het verschil tussen gevaar en risico: bij gevaar heeft de actor
geen invloed en bij risico wel. Er is ook een verschil tussen risico en onzekerheid in
de zin van uncertainty. Volgens Wilk (1996) spreken we over risico als een actor
globaal weet welke verschillende resultaten mogelijk zijn; weet hij dat niet dan is er
sprake van onzekerheid. Risico is volgens Wilk (1996) en Beck (1992) voorspelbaar
en kwantificeerbaar en onzekerheid niet. Deze definities benoemen niet om welke
risico’s het gaat. Cashdan (1990) doet dit wel. Zij omschrijft risico als onvoorspelbare
variatie in omgevings‐ en economische omstandigheden en onzekerheid als het
gebrek aan informatie over deze risico’s. Knight spreekt van risico, als er voor een
individu een aantal mogelijke uitkomsten zijn, hij niet weet welke gaat gebeuren,
maar wel een oordeel kan geven over de mate van waarschijnlijkheid van elk van
die uitkomsten. Onzekerheid is, als hij dit niet kan zeggen (Knight (1921) in
Cashdan 1990). Kortom, bij beide begrippen gaat het over mogelijke resultaten in de
toekomst, bij risico is er meer bekend over dat resultaat dan bij onzekerheid. Nu het
verschil tussen een risico en een hazard. Reacties op risico gaan over een toekomstig
risico;, dit noemt Ellis (2000) een ex ante gebeurtenis. Een reactie op een hazard is een
reactie op een gebeurtenis die al plaatsgevonden heeft.
Is het echter wel zinvol is om een onderscheid te maken tussen risico en
onzekerheid? Volgens Cancian (1980) wel, omdat peasants anders omgaan met een
bekend risico, zoals variabele neerslag, dan met een echte onzekerheid zoals een
nieuwe technologie. Chibnik (1990) echter stelt, dat risico en onzekerheid geen
verschillende fenomenen zijn en dat situaties beter geclassificeerd kunnen worden
op een risico –onzekerheidscontinuüm.
Het is de vraag, of je kunt bepalen of mensen bewust inspelen op bepaalde te
verwachten problemen. Het komt vaak voor, zoals Forbes (1989) aangeeft, dat
mensen geen idee hebben, waarom ze iets op een bepaalde manier doen. Ze doen
gewoon zoals hun grootvader deed. Tussen het ene uiterste met verbanden, die de
onderzoeker ontdekt, maar waar de mensen zich niet van bewust zijn, tot het andere
uiterste: een bewuste strategie om risico te verminderen, zoals het afsluiten van een
verzekering, ligt nog een heel spectrum aan strategieën. Tevens is het, hoewel risico‐
aversie een reden kan zijn, moeilijk te bepalen, of mensen iets doen vanwege
risicoaversie of vanwege een andere reden.
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Some of these practices, such as crop diversity and long fallows, directly reduce
the risk of crop failure, but crop diversity also increases household
independence (reducing the reliance upon trade for a diverse diet), and long
fallows increase soil fertility and reduce weeding costs, contributing to
productivity and labor efficiency. Thus, in many cases, it is difficult to
distinguish between risk aversion as a cause of a certain behavior and as a side
effect of behavior that is motivated by some other factor, like labor efficiency.
Indeed, it is common that behaviors have multiple causes, only some of which
are risk aversive (Baksh en Johnson1990:196‐197).
Aangezien, zoals Baksh en Johnson en Chibnik (1990) terecht stellen, mensen
veelvoudige doelen hebben, is het verband tussen een bepaalde strategie en een
bepaald doel moeilijk te leggen.
Low (1990) maakt duidelijk dat gemiddelden weinig zeggen, omdat volgens
hem mensen niet reageren op een gemiddelde situatie, maar veeleer op de extremen
waarmee ze te maken krijgen en op de voorspelbaarheid van het voorkomen van
deze extremen. Als een bepaalde omstandigheid weinig variatie heeft dan kunnen
mensen zich er gemakkelijk op instellen. In mijn onderzoek zag ik, dat in de loop
van 11 jaar de omstandigheden van de huishoudens veel veranderden. Het maakt
veel uit of er kleine kinderen of tieners in voorkomen. De economische situatie en
gezondheidsituatie kunnen erg variëren binnen één huishouden in een bepaalde
periode. Ook Forbes ziet dat huishoudens niet aangepast zijn aan een soort
gemiddelde situatie maar aan een veelheid van te verwachten klimatologische
omstandigheden (Forbes 1989:87). In Coité zien we dat een boerin aardappelen poot
in een relatief ongeschikte grondsoort. Zou ze van het gemiddelde uitgaan dan zou
de oogst laag en niet de moeite waard zijn, maar ze waagt het erop. Ortiz (1973:10)
concludeert dat boeren hun beslissingen niet baseren op een voorspelling van
toekomstige gebeurtenissen of op prospects ranked according to their likelihood maar op
recentelijk ervaren gebeurtenissen. Kortom, het gaat niet om gemiddelden, die iets
zeggen over de waarschijnlijkheid in de toekomst, maar om gebeurtenissen die het
beste bijgebleven zijn.
Samen met een toenemende aandacht voor onderzoek naar hazards eind jaren
tachtig, komen er in die periode veel studies ‐ vaak vanuit andere disciplines, zoals
landbouwwetenschappen ‐ naar het beheer van natuurlijke hulpbronnen en milieu‐
kwesties. De aandacht voor indigenous knowledge in de ecologische antropologie past
ook binnen deze trend. Het initiële idee met betrekking tot het beheer van natuur‐
lijke hulpbronnen was, dat er een begrensde en homogene gemeenschap was en een
relatief stabiele omgeving. Door een bepaalde factor, bijvoorbeeld bevolkings‐
grootte, werd dit evenwicht ontwricht. Een antwoord op deze statische benadering
was het environmental entitlements framework waarin men uitging van de dynamiek in
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een gemeenschap (Leach et al. 1997:39). De vraag naar een benadering van het ma‐
nagement van natural resources, waarin kennis van biologische ecologie en sociale
wetenschappen geïntegreerd wordt, neemt toe (Casagrande et al. 2007:126).
In de jaren negentig wijzigt de terminologie van overlevingsstrategieën in coping
of adaptive strategieën en blijft het aantal studies vanuit deze invalshoek groeien
(Bovin en Leif 1990; Reitsma et al. 1992; de Bruijn en van Dijk 1994 en 1995). Uit dit
onderzoek blijkt dat rampen minder een resultaat zijn van geofysische extremen en
meer van de sociale structuur en mens‐omgevingsrelaties. “Disaster research
becomes essentially the analysis of the social creation of vulnerability” (Oliver‐Smith
1996:314).
De hazard studies vertonen veel overeenkomsten. Ze worden gekenmerkt door
een beschrijving van strategieën, mechanismen en reacties van mensen, om, vaak als
lid van een huishouden, in een bepaalde culturele context, zich te handhaven, onder
invloed van onvoorziene gebeurtenissen, tegenslagen of problemen. Vaak worden
negatieve, structurele factoren ook in kaart gebracht. In de jaren 80 gaat het vooral
om de economische situatie. Later is de benadering holistisch en is er ook aandacht
voor andere invloedssferen. Deze aanpak komt zowel in een rurale als urbane
context voor. Het zijn vooral beschrijvende casestudies. In het overzicht van Oliver‐
Smith (1996) is van de 167 studies er slechts één theoretisch. De plaats van de theorie
in deze studies is bescheiden. De wijze waarop strategieën beschreven worden en de
gebruikte begrippen beschreven worden, onthullen de theoretische oriëntatie van de
auteur.
Coping is een veel voorkomende term om de verbinding te maken tussen de
mens en zijn natuurlijke en sociale omgeving. Veel auteurs schrijven dat mensen
omgaan met de kansen en obstakels in hun leefomgeving en noemen dit coping. De
term coping wordt verschillend gebruikt. Zo is voor Blaikie (1994) coping niet per se
verbonden met ongewone situaties of situaties van tegenspoed, maar geldt de term
voor alle manieren om hulpbronnen te beheren. Forbes (1989:89) zit op dezelfde lijn
en definieert coping mechanismen als reacties op schommelingen van jaar tot jaar,
vooral in de opbrengst van de landbouw. De Haan echter brengt coping strategies wel
in verband met shocks en stress. Hij definieert coping strategies als: “….short term
responses to secure livelihood in periods of shocks and stress” (de Haan 2000:20).
Volgens Ellis (2000:62) gaat coping over de methoden die huishoudens gebruiken om
te overleven als zij geconfronteerd worden met unanticipated livelihood failures. Deze
failure kan zowel betrekking hebben op een geleidelijke verslechtering in de capa‐
citeit om livelihoods te onderhouden, als op rampen zoals droogte, overstromingen,
orkanen, epidemieën en burgeroorlogen. Kortom, Ellis verbindt coping niet alleen
met rampspoed. Kunnen we in Coité strategieën onderscheiden die enerzijds gericht
zijn op de semi‐aride omgeving en anderzijds op een toekomstige ernstige droogte?
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Of dit onderscheid zinvol is, komt aan de orde in de paragraaf Alledaagse strategieën
versus hazard strategieën.
Het begrip coping gaat vaak samen met het begrip strategies. In tegenstelling tot
wat de term doet vermoeden, is het gedrag van de mensen, dat in de literatuur vaak
als strategie betiteld wordt, niet per definitie gepland en doelbewust. Volgens
Reitsma (1992) werd de term strategie gebruikt om aan te geven dat huishoudens of
individuen verschillende keuzeopties hebben en niet overgeleverd zijn aan struc‐
turele omstandigheden. Met andere woorden: het gebruik van de term strategie
maakt van de mens een actor. Of deze actor anticipeert, tijdens of achteraf reageert,
daarover waren de meningen verdeeld. Men was het er wel over eens, dat een
strategie niet per definitie succesvol hoeft te zijn, om een coping strategie te zijn.
Hoewel in de hedendaagse livelihood‐studies mensen een actieve rol spelen en voort‐
durend mogelijkheden aftasten, toont het onderzoek aan dat menselijk gedrag niet
altijd bewust en doelgericht is (de Haan 2005:38).Verder wordt coping vaak verge‐
zeld van mechanism. Ook deze term wordt niet altijd uitgelegd. In latere literatuur
komen de termen coping strategies of mechanism minder vaak voor en spreekt men
over ‘culturele reacties’ en ‘culturele expressie’ (Halstead 1989). Met het gebruik van
deze neutrale termen wordt de vraag of het gedrag bewust of onbewust is, ver‐
meden.
De focus en aanpak van onderzoek naar social security ofwel sociale zekerheid
vertonen veel overeenkomsten met studies, waarin coping strategieën en culturele
reacties centraal staan. Vanwege de andersoortige begrippen in de social security
benadering, is dit niet meteen duidelijk. Deze benadering maakte zijn opgang in de
jaren negentig en heeft zijn wortels in de rechtsantropologie (Agarwal 1990; Ahmad
et al. 1991; von Benda‐Beckmann 1994). In de sociale zekerheidsbenadering gaat het
vooral om de culturele constructies die dienen om sociale zekerheid te bewerkstel‐
ligen. De meerwaarde van de social security benadering is volgens F. en K. von
Benda‐Beckmann dat het alle faciliteiten bestudeert die sociale zekerheid bieden: op
institutioneel‐, gemeenschaps‐, huishoud‐ en op individueel niveau. Deze verschil‐
lende niveaus komen tot uitdrukking in de aandacht voor zowel ideologie, wetten,
sociale relaties en practices. Volgens von Benda‐Beckmann (1994) is onzekerheid
moeilijk vat‐ en meetbaar.
Het is niet eenvoudig te beoordelen of bepaalde culturele kenmerken aanpas‐
singen aan een hazard zijn. Dit zagen we al in de paragraaf Perceptie van risico en
gevaar. Er zijn onderzoekers die stellen, dat zogenaamde traditionele culturen lang
de tijd gehad hebben om zich aan te passen aan hun omgeving met hazards.
“Anthropology had demonstrated the resilient and adaptive capacities with which
traditional peoples respond” (Oliver‐Smith 1996:312). Oliver‐Smith schrijft dat er
geen aanwijzingen zijn dat in pre‐Columbiaans Peru zoveel slachtoffers gevallen
zijn bij een aardbeving als de 65.000 doden in 1970. Hij denkt dat het kwam doordat
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de Spanjaarden specifieke aanpassingen teniet hebben gedaan (Oliver‐Smith 1994).
Hoe staat het dan met de aanpassingen aan droogte in de Sertão? Het algemene dis‐
cours in Brazilië is dat, aangezien de boeren bij droogte ernstige problemen onder‐
vinden, ze niet aangepast zijn aan droogte. Hun manier van landbouw bedrijven is
echter wel gericht op het beperken van oogstverlies door risicospreiding op allerlei
gebieden. Ondanks de stelling van landbouwdeskundigen, dat hun gewassen on‐
geschikt zijn voor de droge omgeving, gaat een relatief klein deel van de oogsten
verloren. Pas recentelijk zijn er antropologische studies verschenen over deze pro‐
blematiek in Brazilië, die Nelson en Finan (2001) aanduiden als klimaat‐antropologie
(Magistro en Roncoli 2001; Moran 2006; Folhes en Nelson 2007; Brondizio en Moran
2008).
Evenals het moeilijk te beoordelen is, of bepaalde culturele kenmerken aanpas‐
singen aan een hazard zijn, geldt dit ook voor het bepalen, of dat bewust of onbe‐
wust gebeurt. We zagen in deze paragraaf al dat Baksh en Johnson (1990) stellen dat
het niet eenvoudig is om te onderscheiden, of mensen bewust inspelen op een (te
verwachten) probleem, of dat het een bijeffect is van gedrag, waaraan een ander
motief ten grondslag ligt. Dit geldt mijns inziens ook voor het onderscheid dat Ellis
maakt tussen risico strategieën van het huishouden en coping strategieën. De eerste
zijn volgens hem doelbewuste huishoudstrategieën om te anticiperen op tekorten in
individuele inkomstenstromen door middel van het onderhouden van een ver‐
scheidenheid aan activiteiten. Coping strategieën zijn volgens hem onbewuste15
reacties op rampen of niet ondervangen tekorten in de belangrijkste bronnen voor
het overleven (Ellis 2000:61). Bovendien zagen we eerder, dat Forbes (1989) schreef
dat mensen vaak geen idee hebben waarom ze iets doen, en hun grootvader nadoen.
Samenvattend hebben we in deze paragraaf gezien, dat het vooral casestudies
zijn in de literatuur over de mens en zijn leefomgeving. Ik heb de ontwikkeling laten
zien van huishoudstudies, naar situaties beyond normal. Door het overheersen van
casestudies worden bepaalde begrippen niet eenduidig gebruikt en is de theorievor‐
ming over de verbanden tussen begrippen weinig ontwikkeld. Daarom heb ik de
verschillen laten zien tussen gevaar, risico, onzekerheid en een hazard. Tevens heb ik
aangetoond dat het moeilijk te bepalen is of een bepaalde strategie een aanpassing
aan een hazard is en of die bewust of onbewust is, vooral vanwege de veelvoudige
doelen van mensen. Hieronder ga ik in op meso‐theorieën die verder gaan dan de
beschrijvende studies. Hoewel deze in benadering verschillen, blijken er veel over‐
eenkomsten tussen de beschreven strategieën te zijn.
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MESOTHEORIEËN
Tabel 1. Schema van mesotheorieën

Seizoensmigratie
Verwantenbezoek
volledige migratie

Diversificatie
Opslag

Adaptieve

1
2
3
4
5

Strategieën

Coping

zoeken naar andere inkomstenbronnen:
diversificatie
beroep doen op reciproque verplichtingen
huishouden verkleinen door tijdelijke migratie
selectieve verkoop van roerende goederen
verlaten of verkoop van onroerende goederen
opbouwen van bezittingen
veranderen van samenstelling van deze bezittingen
diversifiëren van inkomstenbronnen

Ellis 2000

Ruil

intensivering van productiepatronen
diversificatie van landbouwactiviteiten
vergroting van boerderij of kudde
meer inkomsten buiten de boerderij zowel binnen
als buiten de landbouw
landbouw verlaten

Dixton 2001

van zaaigoed
waardevol handwerk
geld
conserveren van voedsel
veehouden: extra grote kudde
uitwisseling van informatie over beschikbaarheid
van water
uitwisseling van informatie over
graasmogelijkheden
delen
handel, verkoop
diefstal, plunderingen

Forbes 1989

Mobiliteit

bedelen
eten van diervoer
uithuwelijken
gedrag tegen normen

opvangen plotselinge
inkomstendaling

Nood

armoedereductie
realiseren

Veiligheidnet

Halstead 1989

diversificatie: meerdere gewassen per plot
diversificatie: meerdere plotten per gewas
extra productie voor opslag
opslag voor aantal jaren, afhankelijk van
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Ik heb deze strategieën in een schema bij elkaar gezet, omdat zo inzichtelijk wordt
dat, hoewel de modellen elk een andere basis hebben, er veel overeenkomsten zijn.
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Ook zien we, dat de verschillende benaderingen elkaar aanvullen en dat er een
groot scala aan strategieën is. In Tabel 1 gaat het om een overzicht te geven van een
aantal modellen, niet om een compleet overzicht van alle mogelijke strategieën. Dit
complete overzicht geef ik in Tabel 28 in de bijlagen. Aangezien de meeste
benaderingen maar een aantal strategieën belichten, geef ik dit overzicht voor de
volledigheid, zodat alle alternatieve strategieën beschreven in de literatuur, op een
rij staan. Ik geef in Tabel 28 ook aan of de strategie voorkomt bij mijn onderzoeks‐
groep.
Forbes (1989) onderscheidt drie niveaus van Hazard Response Mechanisms
(HRM’s), zie Tabel 1. Dit zijn: eerste afweermechanismen, veiligheidsnetmechanis‐
men en noodmechanismen16. Forbes’ indeling is gebaseerd op de ernst van de
hazard: hoe ernstiger de situatie, hoe anders het antwoord. Voorbeelden van eerste
afweermechanismen zijn: meerdere gewassen per perceel en meerdere percelen per
gewas en productiestrategieën. Bij het eerste spreidt de boer het risico van een
slechte oogst van een bepaald gewas. Bij het tweede spreidt hij het risico van de
natuurlijke omstandigheden per kavel. Een voorbeeld van een productiestrategie is
veel tarwe zaaien om veel surplus te krijgen. In Coité komt zowel mengteelt voor,
als het verbouwen van één gewas op verschillende kavels. Met veiligheidsnet‐
mechanismen bedoelt hij onder andere, opslag strategieën. Volgens Forbes maken
huishoudens zoveel voorraad dat ze nog genoeg hebben als de volgende oogst
helemaal zou mislukken. De benodigde hoeveelheid voorraad is afhankelijk van de
productcyclus. Zo is er bij tarwe een minimumvoorraad voor twee jaar en voor
olijfolie voor vier jaar nodig17. De noodmechanismen komen het minst vaak voor.
Deze kunnen normoverschrijdend gedrag zijn (Forbes 1989). Bedelen is een voor‐
beeld van een noodmechanisme in Coité of het plunderen van voedseldepots in het
Noordoosten tijdens de droogte van 1998. Een ander voorbeeld is het eten van bró,
een pap van de licuripalm (Oliver‐Smith 1996:311; Corrêa de Araújo 1999; Assis
1999).
Volgens Ellis is er een verband tussen de reden waarom men overgaat tot de
strategie en de inhoud van die strategieën. Zoals we al eerder zagen, onderscheidt
hij coping strategieën, een directe reactie op livelihood failure, van aanpassingsstra‐
tegieën die inspelen op te verwachten problemen in de toekomst. In coping strate‐
gieën is er volgens Ellis vaak het volgende patroon: eerst proberen huishoudleden
andere inkomstenbronnen te vinden (diversificatie); vervolgens doen ze een beroep
op reciproque verplichtingen en verkleinen ze het huishouden door tijdelijke migra‐
tie18. Al deze strategieën zijn in Coité algemeen. Een volgende stap is de selectieve
verkoop van roerende goederen en een van de laatste strategieën is het verlaten van
of de verkoop van onroerende goederen zoals land of huizen. Voorbeelden van de
aanpassingsstrategieën zijn het opbouwen van bezittingen en kwaliteiten; het
veranderen van de samenstelling van deze bezittingen en het diversifiëren van de
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inkomstenbronnen (Ellis 2000:44). Voorbeelden van inkomstendiversificatie in de
Sertão zijn o alugado (landarbeid), a parceria (vennootschap), a empreitada (een aan‐
genomen werk), o negócio (handel), o comércio (verkoop), o artesanato (handarbeid), o
assalariamento rural ou urbano (loonarbeid) (Alves 2002:10).
Bad year economics onder redactie van Halstead (1989) gaat over reacties op risico
en onzekerheid. Volgens hem ontwikkelen gemeenschappen buffering‐ of bescher‐
mingsmechanismen, variërend van mythen tot bepaalde landbouwtechnieken,
vooral voor een wisselende beschikbaarheid van voedsel. Halstead identificeert de
gemeenschappelijke kenmerken van de strategieën en op basis daarvan deelt hij ze
in vier groepen in: mobiliteit; diversificatie of verscheidenheid; opslag en ruil.
Mobiliteit en diversificatie vullen elkaar aan, mobiliteit en opslag sluiten elkaar uit
en opslag en ruil worden vaak samen toegepast als een equivalent van mobiliteit. Bij
opslag en ruil veranderen goederen van plaats en bij mobiliteit veranderen mensen
van plaats (Halstead 1989). Deze strategieën passen de Sertanejos ook toe. Als
flagelados waren ze op vlucht voor de droogte, ze verbouwden altijd belangrijke
koolhydraathoudende bonen, maniok en maïs. Bovendien waren inheemse en
droogteresistente bomen zoals umbú, licuri en cajú ook een bron van voedselopslag.
Het belang dat vertegenwoordigers van de livelihood‐benadering, waaronder
Ellis (2000), hechten aan diversificatie als tweeledig antwoord op een veranderende
rurale wereld en op een kwetsbaarheidvermindering, relativeert Edelman (2005:342)
door te stellen dat het streven naar pluriactivity om werkgelegenheid in rurale
gebieden te scheppen, van marginaal belang is, omdat de meeste industrieën
afhankelijk zijn van een groot urbaan arbeidspotentieel.
Welke strategie mensen aanwenden, is afhankelijk van bevolkingsaantal en –
dichtheid, de intensiteit van de landbouw en het technologieniveau, transportmoge‐
lijkheden, de structuur van de sociale relaties en de ideologie. Mobiliteit kan
variëren van regelmatige seizoensmigratie, bezoeken van verre verwanten in slechte
jaren tot volledig migreren (Halstead 1989). Een aantal vormen van opslag zijn: het
opslaan van zaaigoed, waardevol handwerk en geld, de conservering van voedsel
en het houden van vee (Halstead 1989). Bijvoorbeeld Woodabe herders proberen
hun kudde zo groot mogelijk te maken, ook al lopen ze het risico op onvoldoende
voedsel of op overbegrazing. Dat risico neemt de herder omdat een grote kudde bij
droogte eerder overleeft dan een kleine kudde (Legge 1989). Sr. Adolfo neemt
eenzelfde risico met zijn runderen en bekoopt dit met de dood ervan in het droogte‐
jaar 1993. Een voorbeeld van ruil is informatie‐uitwisseling over waterbeschik‐
baarheid en graasmogelijkheden. Volgens Legge (1989) is dit belangrijk vanwege
wisselende beschikbaarheid van hulpbronnen in verschillende jaren. We zullen in
hoofdstuk 6 een voorbeeld zien van het belang van informatie‐uitwisseling over
zaaigoed in Coité. Volgens Halstead (1989) bieden de krachtigste en kostbaarste
mechanismen het hoofd aan problemen van buitengewone ernst of schaal.
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Tot slot staan in Tabel 1 de vijf strategieën voor armoedereductie die Dixton
(2001:13) identificeert. Deze zijn: intensivering van bestaande productiepatronen;
diversificatie van landbouwactiviteiten; vergroting van boerderij of kudde; meer in‐
komsten door activiteiten buiten de boerderij zowel in als buiten de landbouw en de
exit‐uit‐de‐landbouw‐weg. Dit model is het meest omvattende en het minst
concrete.
Samenvattend hebben we gezien dat de verschillende benaderingen in Tabel 1
elkaar aanvullen en dat er een groot scala aan strategieën is. Belangrijk is dat er
ondanks de verschillende focus veel overeenkomsten tussen de strategieën zijn.
ALLEDAAGSE STRATEGIEËN VERSUS HAZARD STRATEGIEËN
Hoe verhouden de alledaagse strategieën zich tot de strategieën die mensen toe‐
passen bij rampen of hazards? We zagen eerder, dat de Haan benadrukt dat coping
strategieën een antwoord zijn op onalledaagse shocks en stresses want alledaagse
antwoorden zijn livelihood strategies. Verder onderscheidt de Haan shocks, die
volgens hem hevig, krachtig en onverwacht zijn, van stress die minder hevig is maar
langer duurt. Droogte is volgens hem een voorbeeld van stress. Ditzelfde onder‐
scheid tussen alledaagse livelihood‐strategieën en niet alledaagse coping strategieën
maakt Ellis (2000) ook. Verder is Forbes’ (1989) indeling ook gebaseerd op de ernst
van de hazard.
Dit verschil tussen strategieën voor alledaagse problemen en hazard‐response‐
strategieën stel ik ter discussie. Uit Tabel 1 blijkt dat er, op de noodmechanismen
van Forbes na, zoveel overeenkomsten zijn tussen de strategieën dat het verschil of
deze ontwikkeld zijn als reactie op hazards, voedselfluctuatie of voor armoede‐
reductie er weinig toe doet. Bovendien is het moeilijk te bepalen of een strategie een
reactie op een hazard is of dat deze ogenschijnlijke hazard‐response‐strategie een
ander motief heeft. Forbes (1989:87) schrijft hierover:
Besides the normal interannual fluctuations there will inevitably be more
serious, though more infrequent, perturbations which will be beyond the
capacity of the group’s normal coping mechanisms. It is these rarer but more
severe perturbations which many studies of environmental variability have
defined as hazards (Vayda en MacKay 1975:294). The use of such a term is
perhaps unfortunate inasmuch as it suggests that these fluctuations are in some
way qualitatively different from other forms of environmental variability.
Nevertheless, the term does indicate, even if in a rather sloppy way, that the
largely invisible year‐to year mechanisms for coping with fluctuations in
environmental parameters have distinct limitations beyond which they are not
effective.
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Kortom, mensen passen een verscheidenheid aan coping mechanismen toe om aan
tal van problemen het hoofd te bieden. Daarnaast zijn er ook nog hazard‐response‐
mechanismen die niet in aard maar in hevigheid van de gewone problemen ver‐
schillen. Deze noodmechanismen zoals bedelen, het eten van diervoer en uithuwe‐
lijken zullen alleen in uiterste nood toegepast worden. Assis (1999) beschrijft dat in
tijden van droogte de mensen in de Sertão van Bahia bró (gemaakt van palmhart van
de licuripalm) en caxixe (de umbu‐vrucht gemengd met kokosmelk van de licuri‐
palm) eten. Vooral bró wordt met droogte, gebrek en ziekte geassocieerd.
Omdat er geen kwalitatief verschil is tussen strategieën voor alledaagse
problemen en de hazard droogte stel ik voor dit onderscheid niet meer te maken.
Hieruit volgt dat de term droogteonderzoek een onjuiste term is. Boeren in een
semi‐aride gebied houden met weinig neerslag rekening. Strategieën om met weinig
neerslag om te gaan, zijn geïncorporeerd in het landbouwsysteem. Bovendien is de
scheidslijn tussen een droogtejaar en gewoon jaar dun. Er hoeft maar één van de
vele factoren te veranderen en het kan een droogtejaar worden. Hall concludeert dit
ook: “The events of 1975 and 1976 therefore demonstrate very clearly how delicate is
the dividing line between normality and a drought for the rural inhabitants of the
Sertão” (Hall 1978:19). Overigens kunnen er ook problemen zijn in jaren die niet
bekend staan als droogtejaren. Hilhorst (2007:12) laat bovendien zien dat bij
noodhulp de scheiding tussen een crisissituatie en een normale situatie kansen laat
liggen. Bijvoorbeeld, in Sudan waren hulporganisaties druk met levens redden,
terwijl er in een rustige regio geen geld beschikbaar was voor veterinaire hulp.
Hierdoor stierf veel vee en werden veel mensen afhankelijk van voedselhulp.
Aangezien het verschil tussen alledaagse strategieën en hazard‐response‐
strategieën vooral een kwantitatief verschil is en de scheidslijn tussen deze twee heel
dun kan zijn, ga ik in deze dissertatie niet meer uit van de hazard droogte, maar van
kwetsbaarheid. Dit is een geheel andere benadering. Ook Hilhorst vindt dat we min‐
der moeten kijken naar crisissen en meer naar het voortduren van de kwetsbaarheid
voor conflicten en rampen. Daarom stelt zij (2007:14) dat we , moeten we zoeken
naar duurzamere manieren om gemeenschappen weerbaar (resilient) te maken.
Volgens mij is kwetsbaarheid een sleutelbegrip in de analyse van de problema‐
tiek van de Sertão. Ellis definieert kwetsbaarheid als een hoge mate van blootstelling
aan risico, schokken en stress en vatbaarheid voor voedselonzekerheid (Chambers et
al. 1989 en Davies 1996 in Ellis 2000:63). De vraag die onderzoekers moeten stellen
is: waarom worden juist deze mensen getroffen? Zonder meteen te antwoorden dat
deze mensen zich toevallig op de plek van de ramp bevonden. Of om met Ellis te
spreken: we moeten de vulnerability context ontdekken. Volgens Blaikie (1994:48) is
de verdeling van rijkdom en macht één van de belangrijkste verklarende factoren
voor rampen omdat dit de mate van kwetsbaarheid van mensen bepaalt. Dit is
gerelateerd aan de toegang tot kapitalen. Armen worden meestal meer getroffen
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door hazards dan rijken en als die laatsten getroffen worden dan herstellen ze zich
sneller. Ook de gebieden die getroffen worden, de omvang van de ramp, de
snelheid van de hulp die op gang komt en het soort hulp heeft te maken met de
verdeling van kapitalen. Dit komt in de volgende paragraaf ruim aan bod.
Baksh en Johnson (1990) halen Malinowski (1935) aan die stelde dat “secure
food production does not occasion magical practises, whereas insecure production
does.” Aspecten met veel magie omkleed kunnen daarom een aanwijzing voor grote
kwetsbaarheid zijn. Vanwege het belang van het boze oog in Ansells studie, kunnen
we verwachten dat de kwetsbaarheid daar groter is dan onder mijn onderzoeks‐
groep, waar het boze oog geen grote rol speelt (Ansell 2009). Vanzelfsprekend moet
dit wel in onderzoek geverifieerd worden.
Mijn verandering van focus van droogte naar kwetsbaarheid houdt overigens
niet in dat de semi‐aride omgeving geen rol speelt. We moeten juist meer weten
over het verband tussen de veranderlijkheid van de neerslagpatronen en de kwets‐
baarheid van de boerenbevolking. In het bijzonder de indicatie, dat klimaatveran‐
dering temperatuursverhoging van een aantal graden zou betekenen, behoeft meer
onderzoek naar de gevolgen voor de landbouw, en de hieruit voortvloeiende kwets‐
baarheid van de boeren. In hoofdstuk 3 ga ik in op allerlei facetten die droogte
omvat: bodemvochtigheid, neerslagmoment, neerslagduur, temperatuur, neer‐
slagkracht, gewas en het groeistadium. Ik laat zo zien, dat net als Slegers (2008)
schrijft, droogte meer is dan verminderde neerslag. We moeten daarom, om met
haar te spreken, de lokale percepties van droogte onderzoeken.
Bovendien stellen Magistro en Roncoli (2001) dat antropologisch onderzoek een
bijdrage moet leveren aan klimatologische kennis over mondiale klimaatverande‐
ring. Ze schrijven dat antropologische studies aandacht moeten schenken aan de
manipulatie van gegevens over klimaatverandering om bepaalde groepen te
bevoordelen. Ook kunnen die studies de wijze aangeven ,waarop de communicatie
over weersvoorspellingen van de klimatologen, aangepast kan worden aan de
boerenbevolking en het gevaar tonen dat nadruk op voorspellingen de aandacht
afleidt van het nemen van andere belangrijke maatregelen. Ten slotte is volgens hen
het besef van belang dat geen omgeving per definitie kwetsbaar is voor klimaat‐
verandering.
Een bijkomend voordeel van de verandering van focus van droogte naar kwets‐
baarheid blijkt uit het volgende voorbeeld. Brondizio en Moran (2008) spreken de
zorg uit dat meer dan de helft van de boeren in het Amazonegebied in 2002 zich de
ernstige droogte van 1997/1998 niet herinnerden. Ze vonden dit een probleem
omdat boeren hierdoor hun landgebruik niet veranderen. Ook in Coité herinnerden
boeren zich echter de droogte van 1998 niet altijd. Dit komt omdat boeren in een
semi‐aride omgeving een systeem ontwikkeld hebben, waarin het voorkomen van
korte periodes van droogte niet bijzonder is. Een droogte voorkomen kunnen ze
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niet. Ze proberen zich zo goed mogelijk in te dekken, ook Finan (2001:103) signaleert
dit. Lange tijd was er voor boeren in de Sertão bij een droogte zonder overheids‐
assistentie, maar één optie: tijdelijke migratie. Hier maakten ze vroeger veelvuldig
gebruik van. Bovendien was een echte droogte relatief zeldzaam. Als migratie het
enige middel is om een dergelijke droogte het hoofd te bieden, wat is dan de zin van
het precieze herinneren ervan, temeer omdat dit tot voor kort schaars was?
Samenvattend hebben we in deze paragraaf gezien dat er volgens mij alleen een
kwantitatief verschil is tussen alledaagse strategieën en hazard‐response‐strategieën.
Voor onderzoek in een semi‐aride omgeving zoals Coité betekent dat ook, dat we
alle strategieën van de onderzoeksgroep moeten bestuderen. Verder moeten we
overstappen van de hazard focus naar de focus van kwetsbaarheid, zodat we onder‐
zoeken hoe mensen weerbaar kunnen worden. Dit betekent in een semi‐aride
context, dat we juist meer gedetailleerde kennis moeten vergaren over neerslag‐
patronen en temperatuur en wat dit betekent voor de kwetsbaarheid van de
bevolking. De lokale percepties van droogte zijn hiervoor ook een goede indicatie.
LIVELIHOOD‐BENADERING ALS GEHEEL OMVATTEND KADER
De livelihood‐benadering19 ondervangt door zijn holistisch karakter een aantal eerder
genoemde conceptuele problemen. We zagen dat de uitspraak, dat peasants eerder
kiezen voor het vermijden van risico, nietszeggend is, tenzij we ingaan op specifieke
gevaren die peasants proberen te vermijden. Ook bleek, dat het moeilijk was om een
uitspraak te doen over de mate van risico die een bepaalde keuze (bijvoorbeeld een
lening afsluiten) met zich meebrengt. Het is de vraag, of peasants anders omgaan
met risico (kennis van de mogelijke resultaten) of met onzekerheid (geen kennis
daarvan). We zagen dat het moeilijk was om een verband te leggen tussen een
bepaalde strategie, en een bepaald doel, aangezien mensen meervoudige doelen
hebben. Ten slotte bleek het ook moeilijk te bepalen, of mensen bewust inspelen op
bepaalde te verwachten problemen. Het bepalen van de causale relatie tussen een
probleem en het gedrag van mensen is moeilijk, doordat mensen meervoudige
doelen hebben en ook doordat een probleem uit velerlei facetten bestaat. Nog
moeilijker wordt het bij risicomijdend gedrag; dan betreft het een causale relatie
tussen (ex‐ante) gedrag en een nog niet voorgedaan probleem. Het livelihood‐kader
probeert alle facetten die bijvoorbeeld in een semi‐aride context van belang zijn voor
de livelihood te verzamelen en richt zich vooral op de verbanden tussen die facetten.
De livelihood‐benadering komt eind jaren negentig op (Moser 1998; De Haan
2000; Ellis 2000; Dixton 2001; Arce en Hebbink 2002; De Haan en Zoomers 2005;
Scoones 2009). Ellis (2000:10) definieert livelihood als volgt: “A livelihood comprises
the assets (natural, physical, human, financial and social capital), the activities, and
the access to these (mediated by institutions and social relations) that together deter‐
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mine the living gained20 by the individual or household.” Kortom het totaal van alle
bezittingen en kwaliteiten, de mate waarin deze toegankelijk zijn, en de activiteiten
die samen zorgen voor het voorzien in het levensonderhoud van het individu of het
huishouden noemt Ellis livelihood. Het livelihood‐kader vertoont veel overeenkom‐
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sten met de modellen die in de paragraaf De mens en zijn leefomgeving besproken zijn.
Het livelihood‐kader integreert zowel alledaagse problemen als hazards. Het
livelihood‐kader wordt gebruikt in onderzoek naar armoedereductie, duurzaamheid
en livelihood‐strategieën. Ik ga nu in op het livelihood‐kader zoals Ellis (2000) dat
presenteert, zie de figuur van het livelihood‐kader.
Ellis brengt (bijna) alle aspecten die van invloed kunnen zijn op de livelihood‐
strategies in het kader onder, dat dus fungeert als een checklist. Dit zorgt er niet
alleen voor, dat elementen van potentieel belang niet over het hoofd gezien worden,
het maakt ook comparatief onderzoek mogelijk, wanneer dezelfde elementen in
analyses opgenomen worden. Door deze elementen te integreren, ontstaat een com‐
pleet beeld dat aansluit bij een holistische antropologische benadering. Het concept
livelihood is neutraal en daarom over verschillende disciplines heen toepasbaar. Ook
laat het de verbanden zien tussen de verschillende invloedssferen op de livelihood.
“Livelihood perspectives offer (…) a unique starting point for an integrated analysis
of complex highly dynamic rural contexts” om met Scoones (2009:8) te spreken.
De assets liggen aan de basis van het livelihood platform. Dit zijn alle waardevolle
eigenschappen, goederen, bezittingen en kwaliteiten die iemand of een huishouden
bezit, in beheer heeft, opeist, of waartoe hij, zij of het huishouden, toegang heeft. Het
gaat niet alleen over bezit van assets maar over alle assets die voor een persoon of
huishouden toegankelijk zijn. De assets bestaan uit vijf soorten kapitalen: natural
capital, physical capital, human capital, financial capital en social capital. Hoofdstuk 4 en
6 gaan over de kapitalen van de boeren in Coité en daar leg ik deze termen uit. De
verschillende kapitalen zijn vaak uitwisselbaar. Als D.4 Antónia geen geld heeft om
bonen te kopen (geen financieel kapitaal) dan spreekt ze door het aan de buurvrouw
te vragen, haar sociaal kapitaal aan.
In het livelihood‐kader is de asset‐status in grote mate bepalend voor de livelihood‐
strategieën waaruit een huishouden kan kiezen. Hoe Ellis de toegang tot assets ziet,
vertoont overeenkomsten met de entitlement benadering van Sen (1981). Sen laat
zien dat hongersnood geen kwestie is van het niet beschikbaar zijn van voedsel,
maar van het niet toegankelijk zijn van voedsel. Dat kan verschillende redenen
hebben: bijvoorbeeld slechte verbindingen, gestegen voedselprijzen, gedaalde
veeprijzen en fysiek verzwakte mensen door voedselgebrek. Wanneer Sen schrijft,
dat directe voedsel entitlement door droogte is afgenomen, betekent dit dat door
droogte de oogst mislukt is. Hierdoor is er minder voedsel beschikbaar en
toegankelijk (Sen 1981 in Ellis 2000:17,18,27). D. Antónia heeft door geldgebrek op
een bepaald moment geen toegang meer tot bonen, maar via haar buurvrouw heeft
ze dat nog wel. De entitlement‐benadering maakt duidelijk dat de assets status heel
snel veranderen kan21. Dit is belangrijk omdat het livelihood‐kader zo’n belangrijk rol
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D. betekent Dona (mevrouw) en Sr. of Seu betekent Senhor (meneer).
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aan de assets toekent. Bijvoorbeeld als D. Antónia ruzie met haar buurvrouw zou
krijgen, dan heeft ze plotseling geen toegang meer tot de bonen via die buurvrouw.
Ellis (2000:39) schrijft over kolom B: “Social relations, institutions and
organisations are critical mediating factors for livelihoods because they encompass
the agencies that inhibit or facilitate the exercise of capabilities and choices by
individuals or households.” Instituties bestaan zowel uit de formele regels en con‐
venties als uit informele gedragscodes, wetten, eigendomsrechten en markten.
Organisaties zijn groepen van individuen die verbonden zijn door een bepaald doel
zoals overheidsinstanties, ngo’s, verenigingen en privé bedrijven (North 1990 in
Ellis 2000:38). Ellis erkent dat rurale huishoudens in ontwikkelingslanden veel aan‐
dacht besteden aan netwerken en het opzetten van complexe informele systemen
van rechten en verplichtingen met het doel om toekomstige livelihood security te
garanderen (Berry 1989, 1993 in Ellis 2000:9). Vrienden zijn heel belangrijk voor D.
Antónia. Stel dat haar buurvrouw geen bonen heeft, dan kan ze door haar vriend‐
schappen (amizade) bij een andere buurvrouw terecht.
Het verband tussen sociale relaties, instituties en organisaties en de toegang tot
assets laat ik zien aan de hand van het volgende voorbeeld. Kan boer Pedro een
beroep doen op arbeiders om het land op het juiste moment klaar te maken? Kan
boer Porfírio via sociale relaties of een gemeenschapsorganisatie de tractor regelen
om zijn akker van zware klei, op tijd voor het zaaien, om te ploegen? Lukt dit beide
boeren, dan ontsluiten ze hun recht dat zij in principe op het land hebben. Hoe dit
werkt, kunnen we aan de hand van de begrippen endowment, entitlement, capabilities
en mapping uit leggen. Endowment is het recht in principe, entitlement is wat men
krijgt en mapping is in kaart brengen wat er gebeurt als iets van een endowment een
entitlement wordt of omgekeerd. Ook bij endowment gaat mapping er aan vooraf, denk
aan landhervorming. Het landrecht is een endowment ,maar aangezien landrecht niet
vanzelfsprekend is, vindt er bij landhervorming endowment mapping plaats.
Dit is belangrijk omdat rechten op zich niet betekenen dat mensen de hulpbron
waarop men recht heeft ook aan kunnen wenden ten bate van de livelihood. Ook
brengen deze begrippen dynamiek in (Leach et al. 1999:232‐234). Rechten doen gel‐
den en het gebruiken van hulpbronnen zijn processen. Een recht of een hulpbron is
geen gegeven. Sr. Pedro’s land is een endowment, hij kan het land het beste benutten
als hij er iets op verbouwt. Daarvoor heeft hij de hulp van arbeiders nodig op het
juiste moment tijdens de winterperiode. Wanneer ik schrijf, dat hij zijn vriendschap
met die arbeiders onderhoudt door hen gedurende het jaar land te lenen, dan doe ik
aan endowment mapping. Alleen als hij op het juiste moment een beroep op die arbei‐
ders kan doen, heeft hij werkelijk wat aan zijn stuk land, dan is het zijn entitlement.
De Haan legt een verband tussen de toegang tot de vijf vitale kapitalen, duurzame
livelihood en sociale uitsluiting. Volgens hem is de livelihood duurzaam, als die
voldoende is voor de bevrediging van zelf gedefinieerde basisbehoeften en bestand
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tegen schokken en stress. Met andere woorden, als een maatschappij een hazard kan
weerstaan zonder al te veel schade dan heeft die maatschappij zich duurzaam
ontwikkeld (de Haan 2000; Oliver‐Smith 1996:304). “If livelihood is sustainable, it is
synonymous with social inclusion; if not, it equates with social exclusion” (de Haan
2000:13). Volgens de Haan (2000:15) zijn er vijf vitale bronnen voor een duurzame
livelihood, dat zijn de vijf eerder genoemde kapitalen. Hieruit kunnen we opmaken
dat onvoldoende toegang tot de vijf kapitalen sociale uitsluiting betekent.
De Haan en Zoomers (2005) schrijven dat livelihood‐activiteiten niet neutraal zijn
en dat insluiting of uitsluiting een resultaat kan zijn. Scoones (2009) voegt hier aan
toe: “Wiens livelihoods tellen?” De vraag is of het zinvol is in polaire eenheden als
inclusie en exclusie te spreken. Betekent de inclusie van de één de exclusie van de
ander? Ook de toepassing van duurzaam is door Scoones (2009) bekritiseerd juist
vanwege de verschillende doelen van verschillende huishoudens en soms van ver‐
schillende huishoudleden. De vraag is dan: duurzaam voor wie? De vragen ‘wiens
livelihoods tellen’ en ‘duurzaam voor wie’ zijn kwesties die met machtsverhoudingen
en ethiek te maken hebben. Dit geldt zowel op macro‐ als op microniveau. Zo ben ik
het eens met Foladori en Taks (2004) in Cavalcanti: “(…) these target populations’
critical involvement as protagonists of their own destinies and as co‐authors of
collective actions having local and global repercussions in terms of the natural
environment as well as any other acceptable development plan (Calvalcanti 2007:9).
In deze dissertatie zullen we zien dat uitsluiting van huishoudens op twee niveaus
plaats kan vinden: op nationaal niveau, door de problemen van het Noordoosten te
negeren en op gemeenschapsniveau door bijvoorbeeld desinformatie over toegang
tot een zaadbank.
Van het blok social relations in kolom B bepalen geslacht, leeftijd, klasse en etnici‐
teit in belangrijke mate iemands manoeuvreerruimte. Er zijn ook mensen die aan het
door de maatschappij opgelegde keurslijf ontsnappen. Vooral in de instituties van
kolom B is er volgens mij veel ruimte voor agency. Dit geldt tevens voor mensen die
aangesloten zijn bij verenigingen (associations). Met iemands manoeuvreerruimte be‐
palen social relations ook zijn of haar entitlement op bepaalde voordelen.
Een kritiekpunt op de livelihood‐benadering dat ook voor de huishoudstudies
gold, is dat er belangentegenstellingen zijn tussen de leden van een huishouden
(Schmink 1984; de Haan 2005). Deze kritiek is op te vangen door aandacht voor
entitlement. Hierdoor komen gender‐ of leeftijdsverschillen aan de oppervlakte22.
Volgens Agarwal (1990 in Razavi 2009:203) zijn er 5 factoren die de mate van welzijn
van een persoon binnen het huishouden bepaalt:
(…) private ownership and the control over assets, especially land; access to
employment and other income‐generating activities; access to common property
resources; access to external social support systems such as broader kinship
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networks and informal credit and patronage systems; and support from the
state (such as through public employment programs) and from non‐
governmental organisations and grassroots organising.”
In deze dissertatie geef ik een voorbeeld van het belang van de control over assets van
2 jonge vrouwelijke sisalarbeiders. De ene wordt gedwongen door haar ouders en
de ander werkt juist tegen de wil van haar vader, in de sisal. Beiden echter krijgen
door hun arbeid en loon, toegang tot Financieel kapitaal waarvan ze zelf beslissen
waaraan ze dat besteden: de één aan leuke kleren die ze nooit kreeg en de ander aan
haar studie journalistiek.
Omdat veel studies aantonen, dat vrouwen in het rurale huishouden minder in‐
dividuele rechten hebben en harder werken dan mannen, roept dit de vraag op:
“Why do poor women so strongly defend an institution (het huishouden) which
appears to be the locus of much of their oppression?” (Sharma 1985 in Razavi
2009:208). Er is volgens Razavi (2009) nog weinig consensus in gender‐studies hoe
men de paradox van ongelijkheden en conflicten en het op samenwerking gerichte
gedrag moet begrijpen.
Twee andere kritiekpunten op de livelihood‐benadering zijn ten eerste dat er te
weinig aandacht is voor structuur en politiek. Sommige auteurs stellen voor politiek
kapitaal als zesde kapitaal toe te voegen. Ten tweede dat dit model aspecten van
economische globalisering te weinig integreert. Recente studies besteden hier meer
aandacht aan (de Haan en Zoomers 2005; Scoones 2009). In het livelihood‐kader,
onder kolom C ‘in context of’ hebben economische, demografische en technologi‐
sche trends wel een plaats. In mijn onderzoek bleken 3 trends op macroniveau on‐
ontbeerlijk voor de verklaring van een aantal veranderingen. We zullen zien dat de
opmerkelijkste verandering in de boerensamenleving: de landbezetting, mogelijk
werd door een veranderende politiek en een grotere rol voor organisaties. Ook de
hoge dollarprijs die resulteerde in een hoge sisalprijs op de Europese markt veran‐
derde de afzetmarkt voor sisal drastisch. Ten slotte migreren er veel minder
nordestinos naar São Paulo omdat de vraag naar laag geschoolde arbeid fors gedaald
is. Hierdoor verschuift de perceptie van het belang van onderwijs bij de boeren in
Coité.
Tevens was een punt van kritiek dat de holistische livelihood‐benadering niet uit‐
sluitend van materiele motieven zou moeten uitgaan, maar ook in zou moeten gaan
op betekenisgeving (De Haan en Zoomers 2005). Dit is de reden waarom ik er in
deze dissertatie voor gekozen heb om de livelihood‐analyse te integreren met een
antropologische aanpak van lokale modellen, waarop ik in deel 3 van dit hoofdstuk
inga. Twee voorbeelden die laten zien, dat juist de integratie van deze twee soorten
aanpak tot een beter inzicht leiden: Via het livelihood kader zien we het grote belang
van land. Maar alleen door het lokale model dat veel belang hecht aan eenheid in de
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gemeenschap, kunnen we begrijpen waarom de boeren huiverig zijn voor land‐
bezettingen. De eenheidsnotie doet ons begrijpen dat de landbezetting niet via de
MST, die als radicaal gezien werd, maar via de lokale vakbonden plaatsvond.
Anderzijds leert het livelihood kader en de uitwisselbaarheid van de kapitalen ons
dat sociaal kapitaal heel belangrijk is. Daarom verkopen de meeste boeren surplus
van vruchten niet op de markt, omdat ze die nodig hebben om te investeren in
sociaal kapitaal. Tevens betekent dit, dat arme huishoudens die noodgedwongen
vruchten verkopen, minder investeren in sociaal kapitaal. Gaat de economische situ‐
atie van een arm huishouden er op vooruit door bijstand van de Bolsa Família, dan is
dit ook een vooruitgang in sociaal kapitaal van dit huishouden. Het betekent een
vermindering van kwetsbaarheid op twee fronten: op economisch en sociaal gebied.
Bovendien waren 2 punten van kritiek, dat de livelihood‐benadering te weinig
aandacht gaf aan klimaatverandering en lange termijn ontwikkelingen. Volgens
Scoones moet er meer belangstelling komen voor de vraag, wat de invloed zal zijn
van klimaatverandering op een bepaalde omgeving. In deze dissertatie laat ik zien
hoe het onderzoek naar kapitalen van een huishouden of van een gemeenschap
meer inzicht kan verstrekken in mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor
de betrokkenen. Huishoudens met onvoldoende land blijken hiervoor het kwets‐
baarst. Ook moeten lange termijn ontwikkelingen en agrarische verandering in de
komende 10, 20 of 50 jaar in dit model geïntegreerd worden (Scoones 2009:8).
Door middel van de concepten: stijlen, pathway23 en life paths kunnen patronen in
livelihood‐studies in bepaalde contexten besproken worden voor verdere theo‐
rievorming. Een stijl bestaat uit een specifiek cultureel repertoire met gedeelde erva‐
ringen, kennis, inzichten, belangen, vooruitzichten en interpretaties van de context.
Het is een geïntegreerde set van practices en artefacten zoals variëteiten van gewas‐
sen, instrumenten, vee; een specifieke ordening van de interrelaties met markten,
technologie en instituties en reacties op beleid. Een stijl is een groepskenmerk (Arce
en Hebinck 2002 in de Haan en Zoomers 2005). Stijl lijkt een bepaalde manoeu‐
vreerruimte binnen een bepaalde structuur. Nooteboom (2003) onderscheidt vier
stijlen: ondernemende stijl, geld stijl, gierige stijl en dorpsstijl. Dit sluit aan bij het
habitus‐concept van Bourdieu. Habitus is een systeem van dispositions5 die mensen
via socialisatie krijgen. Via deze geïnternaliseerde dispositions worden nieuwe situa‐
ties geëvalueerd en kan die persoon kiezen voor verandering.
Omdat meerdere mensen dezelfde socialisatie doormaken en vergelijkbare erva‐
ringen hebben, zijn er groepen te onderscheiden met een zelfde livelihood die zo
weer een bepaalde habitus ontwikkelen. Mensen kunnen van habitus veranderen.
Het is mogelijk dat de uitkomst van mensen hetzelfde is, terwijl ze een andere weg
bewandeld hebben. De weg (met practice en ervaringen) bepaalt de habitus. Deze

5

Instelling, neiging, gewoonte.
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weg noemt men pathway. Het is een proces waarbij mensen reageren op doelen,
voorkeuren, hulpbronnen en middelen die steeds bijgesteld worden. De beslissingen
neemt men meestal op basis van ervaringen in plaats van op basis van een
toekomstvisie. Pathways zijn de waarneembare patronen in livelihood onder sociale
groepen en life paths hebben betrekking op een individuele actor (de Haan en
Zoomers 2005:43).
Bij de verschillende benaderingen in dit deel over De mens en zijn leefomgeving
ging het over strategieën, reacties, omgaan met, kortom conceptuele invalshoeken,
die door de auteurs gedefinieerd worden. Tot nu toe heb ik nog geen aandacht
besteed aan doelen die mensen zelf stellen.

LOKALE MODELLEN NADER BESCHOUWD

Gudeman (1986) vindt veel gangbare theoretische modellen afgeleid en tauto‐
logisch. Hij bedoelt hiermee dat de modellen een uitspraak doen over de aard van
de menselijke natuur en de samenleving en op basis van dit algemene idee tot een
theorie komen die het overige gedrag verklaart. Deze cirkelredeneringen komen
vaak voor, afgaande op voorbeelden uit de micro‐economie (Ellis 2000:5), neo‐
klassieke economie (Plattner 1989:7) en de new household economics (Razavi
2009:3). Volgens Gudeman is er door de aard van deze modellen een voortdurende
herhaling en herontdekking van de uitgangspunten. De uitkomsten van een onder‐
zoek worden zo bepaald door het model dat de onderzoeker gebruikt.
In zijn studie waarbij hij de gangbare modellen bekritiseert, geeft Gudeman
(1986) een alternatief: aandacht richten op de modellen die de mensen zelf hebben.
Zijn de lokale modellen dan niet afgeleid en tautologisch? Ik denk het wel. Echter,
wanneer er aandacht is voor verschillende (conflicterende) lokale modellen ver‐
wacht ik dat de diverse modellen samen een goed beeld geven van een bepaalde
samenleving. Tevens is een onderzoeker wellicht kritischer ten opzichte van een lo‐
kaal model, dan een wetenschappelijk model vanwege het epistemologisch uit‐
gangspunt van universaliteit. Ansell (2009) laat bijvoorbeeld zien dat we door
kennis van lokale modellen over bezittingen en over noties van jalousie, kunnen be‐
grijpen waarom het door de agronoom voorgestelde kippenproject maar niet van de
grond kwam. Ansell heeft het over culturele vormen die endogeen zijn in de
gemeenschap als hij refereert aan lokale modellen. Magistro en Roncoli (2001)
noemen de lokale modellen om het weer te voorspellen local knowledge frameworks.
Dit sluit aan bij Hilhorst (2007:5): “Studying everyday practice leads to developing
new concepts and classifications that are empirically grounded and provide and
interpretative frame for understanding (…).”
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Naast modellen die hun basis hebben in de empirie, zoals Hilhorst schrijft, zijn
overkoepelende modellen nodig voor kennisvermeerdering over verbanden tussen
bepaalde fenomenen. Bovendien is een theorie nodig, als een situatie veranderd
moet worden, omdat we de causale relaties moeten kennen. Ik denk dat een combi‐
natie van algemene met lokale modellen het meeste inzicht kan geven. Bijvoorbeeld
bij de landhervorming van Nova Palmares was het initiële motief van de landbe‐
zetters niet de herverdeling van land (een verklaring vanuit de politieke economie),
maar de noodzaak van landbezit om kansen te creëren in het leven (het lokale mo‐
tief). Naast de erkenning van dit lokale motief moeten we ook kennis hebben over
het ongelijke landbezit in het Noordoosten, dat door het livelihood‐kader zichtbaar
wordt. Ik concludeer dat het naast elkaar gebruiken van verschillende modellen
grote meerwaarde heeft. Ik kies daarom voor de combinatie van het lokale model
met lokale motieven, en het livelihood‐kader.
DE RELATIE TUSSEN ACTOR EN STRUCTUUR
“Agency which we recognize when particular actions make a difference to pre‐exis‐
ting state of affairs or course of events ‐ is composed of social relations and can only
become effective through them” (Long 1992:23). Anders gezegd is agency de strategi‐
sche manipulatie van een netwerk van sociale relaties. Het agency concept laat zien
dat structuur geen gegeven is, maar dat structuur gemaakt is en dat de actor daar
invloed op heeft. Hoe gaat dit in zijn werk? Volgens Long zijn er belangengroepen
met eigen agenda’s. Zij proberen andere actoren voor hun eigen project in te zetten:
ze creëren instituties en daaruit ontstaat weer de structuur. Bij de landhervorming
van Nova Palmares was de sleutel tot de participatie van de landbezetters hun
netwerk. Ze hadden in hun netwerk betrouwbare mensen met specifieke informatie
over de concrete inhoud van participatie in een landbezetting.
Hoe die manipulatie of het aan de orde stellen van de eigen agenda in zijn werk
gaat beschrijft Naves in haar studie over een boereninitiatief om een markt te
creëren voor organische koffie:
De ervaring van Araponga toont aan dat de verovering van toegang tot de
organische koffiemarkt niet slechts afhangt van een aanpassing aan de gestelde
normen, maar ook van de ontwikkeling van organisaties en netwerken die de
heersende regels en ideeën in die ruimte ter discussie stellen, die nieuwe
handelswijzen voorstellen (Naves 2008:171).
Anders gezegd: de netwerken en nieuwe organisaties zijn essentieel voor het slagen
van het initiatief omdat zij een functie hebben in het kneden en omvormen van
dominante regels en ideeën; in het creëren van draagvlak. Ook in Coité zien we een
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kruisbestuiving op verschillende gebieden. Een aantal nieuwe organisaties hebben
de landbezetting gesteund en anderzijds kreeg de vakbond een nieuwe impuls door
de succesvolle landbezetting. De boerenvakbond speelde hierin een belangrijke rol,
vooral omdat Urbano, een belangrijk vakbondslid, en zijn broer meegedaan hebben
met de landbezetting, die dicht bij het buurtschap waar ze woonden, plaatsvond.
We zien bij de landhervorming een overlap van de netwerken van de deelnemers en
de netwerken van de organisaties die het proces initieerden. Deze organisatie (de
vakbond) en netwerken (van deelnemers in de landhervorming) hebben onge‐
twijfeld een rol gespeeld om, zoals Naves (2008:171) het formuleert, de dominante
regels en ideeën (de onaantastbaarheid van landbezit) te betwisten en nieuwe
vormen voor te stellen: de landhervorming. Deze ideeën sluiten aan bij Giddens en
Becks idee van reflexieve modernisering. Giddens bedoelt met reflexiviteit dat we
sociale actie beoordelen als deelnemers. Daardoor verandert de sociale en de maat‐
schappelijke structuur en de individuele self identity. De maatschappelijke structuur
is volgens Giddens het proces van reproductie van sociale relaties die een struc‐
tureel karakter krijgen en een bepaald patroon aannemen24. Daarom moet de studie
van structuren ook sociale practices daarin betrekken, niet alleen instituties. Hij
verwerpt het idee van een structuur die buiten het handelingsdomein van de
mensen valt (Dodd 1999).
Wanneer we het verband tussen actor en structuur zien als een constructief
proces dat door agency tot stand komt en waar instituties uit voortkomen, is het niet
verwonderlijk dat het livelihood‐kader aansluit bij de lokale modellen. Immers het
livelihood‐kader bestaat deels uit instituties door agency gevormd, die staan in het
livelihood‐kader onder kolom B. In de paragraaf Livelihood‐benadering als geheel
omvattend kader liet ik zien, dat de mensen in kolom B de meeste manoeuvreer‐
ruimte hebben, vooral bij instituties en organisaties. Daar vindt de meeste agency
plaats. Echter ook de assets uit kolom A zijn niet gegeven, maar geconstrueerd. De
legitimatie van landbezit is in de loop van de tijd vastgesteld25. Hetzelfde geldt voor
gender‐rollen. Zowel op landbezit als op de gender‐rol is habitus van toepassing.
Via socialisatie krijgen de mensen een geheel van regels. Daarom is een verandering
in entitlement niet eenvoudig te bewerkstelligen. Door practice kunnen de mensen dit
veranderen. Om noties van landbezit te veranderen, zijn andere stappen nodig dan
bij gender‐rollen. Landbezit is vastgeklonken in wetten, maar er zijn landhervor‐
mingswetten, die het betwisten van landbezit legitimeren. Gender‐rollen zijn (vaak)
niet in wetten vastgelegd, maar in gewoonterecht.
De verleiding bestaat, om de lokale modellen die een onderzoeker aantreft, af te
schilderen als een goede aanpassing aan de plaatselijke omstandigheden. Dit kan
echter slechts deels waar zijn, vanwege de verschillende belangen binnen een ge‐
meenschap. Wat voor de een de beste manier is, is dat niet voor de ander. Verder
veranderen de omstandigheden vaker, dan dat op het eerste gezicht lijkt. Neem
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rundveehouderij in Coité. De vakbond ijvert ervoor om de mensen ervan te over‐
tuigen dat ze beter vijf geiten kunnen houden dan één rund. De argumenten hier‐
voor hebben met risicospreiding en geschiktheid van geiten voor de omgeving te
maken. Gaat één geit dood dan heeft men er nog over. Ook kan men één geit ver‐
kopen bij geldnood. Verder heeft een geit minder water nodig dan een rund, en is zij
minder selectief in het voer. Waarom moet de vakbond hier nog campagne voor
voeren? Heeft dit te maken met de landgrootte, de waardering van koeienmelk of
van rundvlees? Of was de situatie van de boeren niet zo precair en stond daarom
risicospreiding niet voorop? Kwam drinkwatergebrek voor de runderen niet vaak
voor? Door de mensen te vragen waarom ze geen geiten houden in plaats van run‐
deren kom je hier niet achter. Hun argument is, dat ze moeten zorgen voor een beter
en duurder hek, omdat geiten gemakkelijker ontsnappen dan runderen. Ook de
opmerking “Geiten kopen is het kopen van ruzie met je buren” heeft hiermee te
maken. Desondanks zullen sommige boeren, zodra ze vinden dat geitenhouderij
meer voordelen heeft dan rundveehouderij, de overstap maken. En voor de overige
boeren geldt voorlopig zoals Lirão het uitdrukt: “A cultura das pessoas não deixa”
(de cultuur staat het niet toe). De habitus van de ‘vernieuwende’ en de ‘traditionele’
boeren is hetzelfde, de stijlen zijn verschillend.
Agency en structuur hangen samen met machtsverhoudingen. Foucault (1980,‐
1990) onderscheidt onder andere twee soorten macht: soevereine macht, die een
machthebber uitoefent, en disciplinaire macht: macht die niet bezeten wordt, maar
maakt dat we onze positie accepteren. Foucault ziet een zekere ruimte om verande‐
ringen in machtsverhoudingen tot stand te brengen (Cordeiro 2007). Villareal ziet er
meer. Volgens haar is in de interactie tussen individuen en, macht nooit volledig
onder controle van een van hen en zijn machtsrelaties altijd aan onderhandeling
onderhevig (Villareal 1994 in de Haan en Zoomers 2005). De notie van hegemonie,
door Gramsci ontwikkeld, wordt vaak gebruikt om te laten zien, hoe ideologische
hegemonie bepaalde machtsverhoudingen, structuren of instituties legitimeert. Met
andere woorden: hegemonie gaat over de culturele productie van macht en over het
verband tussen discours en macht. Scott onderscheidde public transcripts en hidden
transcripts om discours dat in de publieke arena plaatsvindt te onderscheiden van
discours “that takes place beyond the direct observation of power holders” (Scott
1990 in Sivaramakrishnan 2005:324). Een voorbeeld is het discours van de ex‐werk‐
nemers van Teócrito, die zijn besluit om mensen van buiten te werk te stellen,
bekritiseren. Hoewel Teócrito macht heeft, ontstaat discours hierover. Dat heeft
direct gevolgen voor een bron van zijn macht: zijn landbezit.
De meeste benaderingen in dit theoretische hoofdstuk lijken er van uit te gaan
dat mensen vooral reageren en een oplossing moeten vinden voor problemen die
zich voordoen. In het agency concept is er echter ook plaats voor proactief handelen
en het verwezenlijken van ambities. Dit komt tot uitdrukking in de volgende om‐
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schrijving van human agency: “The capacity of people to integrate experiences into
their livelihood strategies and to look for outlets for ambitions and solutions to
problems” (de Haan 2000:22). Wanneer we dit in het livelihood‐kader plaatsen dan
zijn de livelihood‐strategieën niet alleen oplossingen, maar ook een manier om in te
spelen op ambities.
Dit roept de vraag op: hoe vrij is de peasant in Coité? De keuzes van de actor zijn
ingebed in waarden, normen, sociale relaties en institutionele structuren die daaruit
voortkomen en kunnen er niet los van gezien worden (Long 1992:21,24). Daarnaast
hangen de beslissingen ook van het individu af. De strategieën en culturele
constructies die individuen gebruiken “do not arise out of the blue but are drawn
from a stock of available discourses” (Long 1992:25).
Het agency begrip sluit aan bij Giddens betoog, dat we bij het verklaren van
sociale actie uit moeten gaan van the agent’s point of view (Dodd 1999:187). In het
verlengde hiervan ligt de notie van belangengroepen, die mensen proberen over te
halen om hun eigen agenda te realiseren. Wanneer die belangengroepen verschil‐
lende agenda’s hebben die met elkaar botsen, dan is er sprake van conflicterende
modellen en conflicterende interpretaties. Hierop is van toepassing wat Long van
Hindess gebruikt, namelijk dat agency niet mogelijk is zonder het gebruik van
discursieve middelen (Hindess 1986:117). Het is namelijk ook een besluitvormings‐
proces en zo’n proces kan niet tot stand komen zonder het impliciet of expliciet aan‐
wenden van discursieve middelen in de formulering van doelen en in de presentatie
van argumenten voor de genomen beslissingen. Ansell (2009:107) vindt dat
aandacht nodig is voor de manier van spreken over het project, omdat zoals hij
Vološinov (1973) citeert: “(…) it is the speech genre that is ‘the most sensitive index of
social changes… still in the process of growth…and not as yet accommodated into
already regularized … ideological systems.” Bij de landhervorming in Nova
Palmares is onder de deelnemers een verandering in het discours waarneembaar.
Voordat ze meededen en helemaal in het begin, dacht men dat landhervorming iets
agressiefs was; daarna richtte men zich vooral op de noodzaak van landverwerven
om iets op te kunnen bouwen. Ten slotte nam men het discours over van de sociale
bewegingen, dat men streed voor een rechtvaardigere verdeling van het land.
Robben (1989:8) schrijft dat de interpretatie van actoren een praktische relevantie
heeft die er toe kan leiden dat zij hun acties veranderen. De interpretatie van de
noodzaak van land was in dit geval de sleutel tot verandering. Dat dit plaats vond
in een context van een breder draagvlak voor landhervorming op nationaal niveau,
was ook van belang.
Long (1992:26,27) geeft aan, hoe het agency concept aangewend kan worden als
methode voor problem oriented onderzoek. Het gaat hierbij om de analyse van
conflicterende interpretaties en afwijkende actor‐strategieën. Onder welke omstan‐
digheden ontstaan ze? Hoe effectief zijn ze om problemen op te lossen? En wat zijn
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de structurele resultaten? Wanneer belangengroepen er in slagen om het netwerk
van actoren goed te manipuleren, creëren ze draagvlak waardoor ze hun agenda uit
kunnen voeren. Dan is het mogelijk om een waardeoordeel te verbinden aan hun
agency en kunnen we spreken van effectieve agency (Long 1992:23). Aangezien er
altijd sprake is van multiple realities, moeten we analyseren, welke modellen de over‐
hand hebben en onder welke omstandigheden (Long 1992:58).
In bovenstaande uiteenzetting staat het vol met termen als actions, manipulatie,
maken van structuur, invloed van de actor, het inzetten van actoren voor hun eigen
project, deelnemers, reproductie en social practices. Hierdoor wordt het beeld gewekt
van een manipulerende actieve actor. Dit lijkt in tegenstelling met bijvoorbeeld de
gemeenschap in het Noordoosten die Ansell (2009) bestudeerde: van boeren die
tijdens vergaderingen zwijgen en een kippenproject, dat niet van de grond komt.
Een gemeenschap die door sommigen als gemakzuchtig (acomodado) getypeerd zou
worden. Hoewel deze term de boeren en boerinnen geen recht doet, gaat het er in
bovenstaande ideeën om, dat de mens altijd een actor is en dat dit niets te maken
heeft met de mate van activiteit. De actie van de mensen is een analytisch instru‐
ment.
HET ONTDEKKEN VAN HET LOKALE MODEL
Hoewel mensen modellen op een strategische manier aanwenden, maken ze ook ge‐
bruik van modellen, waar ze zich in eerste instantie niet van bewust zijn. Dit ver‐
klaart, waarom mensen niet altijd weten waarom ze iets doen, welk model ze
hebben en wat het achterliggende motief of doel is. Hoe kunnen we deze lokale mo‐
dellen achterhalen? Er zijn hiervoor twee methoden. De eerste methode is aan de
hand van metaforen en de tweede is aan de hand van een moment waarop de routi‐
ne ophoudt te bestaan, bijvoorbeeld een crisismoment. Gudeman (1986 en 2001),
Shipton (1989) en Ortiz (1980) passen de methode van de metaforen toe om locale
modellen te achterhalen. Shipton (1994) toont in zijn studie aan dat hij inzicht kan
verkrijgen in conflicterende interpretaties via de metaforen, die mensen gebruiken
als ze over land praten. Bij conflicten tussen boeren en herders moeten we volgens
Shipton niet alleen kijken naar, waarom ze een stuk land nodig hebben, maar ook
letten op hun conflicterende interpretaties.
Ortiz’ methode is ook in deze lijn, hoewel zij het woord metafoor niet gebruikt.
Zij kijkt naar de wijze waarop boeren over prijzen van gewassen praten. De voor‐
naamste vier categorieën die de boeren in haar onderzoek hanteren zijn: slechte
prijs, nauwelijks genoeg, goed en meer dan goed. De prijzen worden gecodeerd in
kwalitatieve klassen en hun criterium is een oordeel over de mogelijkheid van een
prijs om een inkomen te genereren. Dit oordeel geeft volgens Ortiz aan dat prijs ge‐
associeerd wordt met ontbering of overvloed en of plannen uitgevoerd kunnen
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worden. Het oordeel over een prijs verschilt per categorie boer. Boeren met gewas‐
sen met een lage opbrengst, die andere inkomstenbronnen hebben en cash‐crops
produceren, vinden $ 600 voor een arroba26 koffie een goede prijs. Boeren met een
kleine aanplant en geen andere bron van inkomsten vinden $ 500 goed. De prijs‐
categorieën voor bonen, suikerriet en koffie zijn slecht, goed of erg goed en de cate‐
gorieën voor de bestaansgewassen zijn genoeg of niet genoeg (Ortiz 1980:181‐186).
In mijn onderzoek zullen we zien dat de oppervlaktemaat voor land tarefa, duidt op
de hoeveelheid landwerk, die in een bepaalde tijd verricht kon worden. Hieruit
blijkt de voornaamste functie van land: land is er om te bewerken.
In de bovenstaande voorbeelden representeren de metaforen de denkcatego‐
rieën van mensen. Daarnaast vinden we metaforen ook terug in ontstaansverhalen,
rituelen en symbolen, die vaak op zich al een metafoor zijn. Salas laat zien dat ken‐
nis van de ontstaansverhalen een hint geeft over het verband tussen mens en natuur
dat de Peruaanse boeren zien. Volgens Salas blijft ondanks de toename van het alfa‐
betisme de kennis gecodeerd in rituelen, ceremonies en symbolen. Daarom moet er
meer aandacht besteed worden aan het proces van interpretatie. Volgens haar zijn
metaforen belangrijk om de kennissystemen van peasants te onderzoeken (Salas
1994:65). De aandacht voor metaforen is niet nieuw. In de cognitieve antropologie
uit de jaren 70, die zich richtte op mentale processen, werden er ook metaforen,
onder de noemer van folk categories, gebruikt (Barlet 1980).
Indien metaforen uit ontstaansverhalen, rituelen en symbolen dienen om de
lokale modellen te onderzoeken, dan is het van belang om die modellen te toetsen
aan hun actualiteit. Rituelen en symbolen veranderen qua vorm minder snel dan
qua inhoud. Zou je vooral naar de vorm kijken, dan distilleer je hieruit een model
dat in de loop van de tijd al veranderd kan zijn27. Volgens de Haan kan het
voorkomen dat de ideologie minder snel verandert dan de praktijk. Als voorbeeld
geeft hij de Fulani in Benin: hoewel de situatie van de mensen al veranderd is en ze
ook al anders handelen (landbouw is belangrijker geworden dan veeteelt) blijft de
oude ideologie, dat ze pastoralisten zijn, gehandhaafd (de Haan 2000:21).
Het beste moment om te achterhalen, welk model de mensen gebruiken, is het
moment waarop mensen te maken krijgen met een crisis28. Dit is volgens Robben het
moment bij uitstek waarop mensen stil staan bij het waarom van een vanzelfspre‐
kende practice of gewoonte (Robben 1989). Hij schrijft:
An interpretive understanding of the economy must therefore pursue the study
of economic practice in all its structural contradictions, stripped of the
constraints of formal definitions and enriched with the discursive conflicts of the
actors. Discourse is the mode of interpretation, which provides this under‐
standing. Discourse interprets practice, while practice is an interpretation of
social and cultural existence. People only become aware of practice as
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interpretation when the routine collapses. As action comes to a halt and people
are in conflict on how to resume their social practices, the economy’s alleged
objectivity is demystified and its interpretive construction exposed (Robben
1989:246 [mijn onderstreping]).
Kortom, als mensen in een situatie komen waarin de routine ophoudt te bestaan,
dan komt de interpretatieve constructie aan de oppervlakte, ofwel dan pas gaat men
nadenken over waarom men dat altijd zo deed. Een voorbeeld hiervan is de
institutie die de boeren het ‘Ministério’ noemen. De mogelijkheid om je tot het
‘Ministério’ te wenden werd veel bekritiseerd en zo kwam het model aan de opper‐
vlakte. Vóór het bestaan hiervan werden arbeidsconflicten onderling opgelost.
Boeren, die een arbeider nodig hadden, vreesden sinds de instelling van deze insti‐
tutie, de financiële gevolgen van een arbeidsverband. De arbeidsmarkt werd minder
toegankelijk, omdat werkgevers meer op hun hoede waren.
Het gebruik van lokale modellen heeft als voordeel, dat interpretatie voor de
onderzoeker eenvoudiger is, omdat de onderzoeker attent is op de onderliggende
waarden. Daarnaast betekent aandacht voor lokale modellen dat veelvoudige
doelen (Put 1998) en de diversiteit van de strategieën (Ellis 2000) eerder aan de
oppervlakte komen. De belangstelling voor indigenous knowledge, die binnen ont‐
wikkelingsstudies een prominente plaats kreeg, heeft veel raakvlakken met lokale
modellen. De constatering, dat indigenous knowledge niet per definitie de optimale
kennis voor een bepaalde context is, geldt ook voor de lokale modellen29. Er is bij
een interpretatieve aanpak minder kans op een discrepantie tussen de verklaring
van de onderzoeker van een strategie en de intentie van de mensen voor die
strategie dan bij een functionele aanpak. Bovendien sluiten de verklaringen aan bij
de realiteit van de onderzoeksgroep en zijn daardoor voor deze herkenbaarder.
DE RELATIE TUSSEN ECONOMISCH, SOCIAAL EN PEASANT‐WAARDEN
Volgens Gudeman (1986) zijn alle economieën ingebed, dat wil zeggen, dat de eco‐
nomie een aspect van het sociale leven is in plaats van een segment van de maat‐
schappij. Dit betekent, dat verklaringen voor economische aspecten, ook op het so‐
ciale vlak gezocht moeten worden. Een voorbeeld hiervan is dat de boerinnen in
Coité minder actief zijn op de arbeidsmarkt, wanneer de economische situatie van
het huishouden verbetert. Een ander voorbeeld is, dat vrouwen een huis in de stad
kopen om onderwijs voor hun kinderen mogelijk te maken. Plattners (1989) definitie
van embeddedness is, dat economische activiteiten vaak verklaard worden in relatie
tot de sociale of politieke verplichtingen van het sociale systeem30. In the
Anthropology of Economy onderscheidt Gudeman (2001) binnen het economische
domein twee sferen die hij realms noemt. De eerste is de gemeenschapssfeer en de
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tweede is de marktsfeer. De basis van de gemeenschap wordt gevormd door
gemeenschappelijke belangen; hulpbronnen zoals land en water; geproduceerde
dingen; en wat hij noemt ideational constructs: hieronder valt kennis, technologie,
wetten, handelswijzen, vaardigheden en gewoonten. Sociale relaties maken ook deel
uit van de gemeenschap. In de marktsfeer krijgen handel en accumulatie een plaats.
Kort gezegd gaat het in de gemeenschapssfeer om het handhaven van de basis en in
de marktsfeer om kapitaalvermeerdering. Gudeman (2001:10) geeft aan dat er
verschillende verbanden zijn tussen deze twee sferen: ze vullen elkaar aan en over‐
lappen elkaar. In de handel (behorend tot de marktsfeer) bijvoorbeeld, maakt men
gebruik van communal agreements31 en in de marktsfeer komen gemeenschappen
zoals huishoudens, corporaties en vakbonden voor (Gudeman 2001:11). De relatie is
vooral interactief, maar kan ook problematisch zijn zoals ik verderop laat zien.
Waarom zouden we die twee realms onderscheiden? Omdat de doelen er ver‐
schillen. Deze doelen kunnen schijnbaar tegenstrijdig economisch gedrag verklaren
dat lijkt te botsen met economische modellen. De doelen in de gemeenschapssfeer
zijn sociale voldoening, het plezier van kennis of beheersing32 en nieuwsgierigheid
en in de marktsfeer concurrentie, winst maken en doelgerichtheid33.
Gudeman (2001) betoogt dat het taalgebruik voor bepaalde economische prak‐
tijken een aanwijzing geeft tot welke sfeer een praktijk behoort. Zo hebben rurale
huishoudens in Latijns‐Amerika het over mantenerse, dit is een wederkerig werk‐
woord en wijst naar de mensen of de gemeenschap. Het handhaven van de basis
staat volgens Gudeman bij mantenerse centraal en dit behoort tot de gemeenschaps‐
sfeer. Een voorbeeld is het antwoord dat D. Teodora geeft op mijn vraag of ze ook
vochtige stukken land heeft. Ze zegt dat de mensen uit haar gemeenschap allemaal
wel een stuk land hebben dat vochtig is. Ze voegt hier aan toe: “aqui da mantimento
bem”, met andere woorden het land hier geeft ons goed te eten, waar we ons van
kunnen handhaven. Deze vier woorden verbinden de notie van het land en het zich
kunnen handhaven rechtstreeks met elkaar, het handhaven is het doel van het land.
Dit sluit aan op de tarefa, oppervlaktemaat voor land die de mate van landwerk
aangeeft. Het handhaven kan alleen gebeuren door het land te bewerken. Tegenover
mantenerse staat volgens Gudeman de uitdrukking hacer dinero (letterlijk: geld ma‐
ken) voor het kopen van goederen om die weer te verkopen. Deze uitdrukking gaat
vergezeld van een object of lijdend voorwerp en wijst naar een doel: geld. Deze
praktijk behoort tot de marktsfeer. Het gebruik van de term rendimento door Sr. João
verwijst ook naar de marktsfeer, het doel bij rendimento is accumulatie. Gudeman
laat zien dat aan de hand van metaforen de sfeer van bepaalde praktijken te bepalen
is.
Een ander voorbeeld van Gudeman is het gebruik van maten voor granen, gewassen
of land. De manier waarop de mensen deze maten toepassen, blijkt een indicatie
voor de sfeer, waartoe die gewassen of producten behoren. Zo zijn de maten voor
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bestaansgewassen onderling niet met elkaar te vergelijken, aangezien het meten van
de commerciële waarde van die gewassen geen doel van de mensen is. De gewassen
zijn voor eigen consumptie34. Dit zullen we ook bij de boeren in Coité zien. Dit
vertoont overeenkomsten met het eerder genoemde voorbeeld van Ortiz (1980) met
betrekking tot het spreken over prijzen van gewassen.
Dit onderscheid en de verschillende doelen die achter het verbouwen van voed‐
selgewassen en handelsgewassen liggen, wordt ook in andere studies opgemerkt.
Chibnik (1990) pleitte er voor om bestaansproductie te waarderen aan de hand van
de detailhandels‐ of kleinhandelsprijs in plaats van aan de hand van de marktprijs.
Voor de waarde van maïs moeten we dan bijvoorbeeld niet kijken naar de
(groothandels)verkoopprijs die boeren er voor kunnen krijgen, maar naar de
consumentenprijs die de boeren voor maïs betalen, als ze zelf niet genoeg maïs
produceren. Dit idee is gebaseerd op Sahlins aanpak. Hij maakt het onderscheid
tussen use value, de gebruikswaarde en exchange value: dit is de waarde die de boeren
ervoor krijgen als ze de maïs verkopen. Dus, hoewel de exchange value van maïs
relatief laag is en niet genoeg reden lijkt voor het gebruik van kunstmest, is de use
value wel hoog, en dan is het gebruik van kunstmest wel begrijpelijk (Barlett
1980:308,309). Volgens Wolf is voedselproductie noodzakelijk voor het replacement
fund: voor veevoer en kleding, voor het ceremonial fund: voor sociale en culturele
verplichtingen voor het vormen en herstellen van sociale relaties en geschenken
geven bij belangrijke gebeurtenissen (Wolf 1966). Volgens Gudeman (2001:129)
verschuiven goederen over en weer van de ene sfeer naar de andere. Dit verklaart
volgens hem waarom sommige praktijken van boeren niet erg winstgevend zijn. Die
praktijken hebben hun oorsprong in de gemeenschapssfeer, waar winstgevendheid
niet van belang was, en daarna zijn ze in de andere sfeer terechtgekomen en worden
daar wel op winstgevendheid beoordeeld. Dit houdt verband met de eerder
genoemde notie van moral economy.
Thompson (1991) schreef over de oorsprong hiervan: “‘Moral economy’ was in
general…confined to confrontations in the market‐place over access (or entitlement)
to ‘necessities’– essential food, particularly profiteering and beliefs, usages, forms,
and deep emotions that surround ‘the marketing of food in time of dearth’” (in
Edelman 2005:331). In eerste instantie had moral economy betrekking op de afkeuring
van het winst maken op voedsel in tijden van schaarste. Scott nam dit over, maar
benadrukte normen en waarden en vergrootte de reikwijdte van de moral economy.
Van Chayanov neemt Scott de notie over dat peasants aan zelfuitbuiting doen omdat
ze te hard werken. Dit komt voort uit angst een drempel te overschrijden die het
huishouden in een neerwaartse spiraal trekt (Edelman 2005). Deze notie van hard
werken zal ik arbeidsethos noemen. Hiermee hangt samen dat peasants in hun
besluitvorming zullen voorkomen, dat ze onder deze drempel uitkomen. Van Wolf
(1966) neemt Scott de notie ceremonial fund over: een van de fondsen van het
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huishouden is bestemd voor village solidarity relations: dit zijn horizontale reciproque
relaties (Wolf in Edelman 2005:333). The right of subsistence is ook een belangrijke
notie in Scotts werk. Uit dit bestaansrecht van de peasants, dat ik bestaansethos
noem, vloeit voort, dat een peasant‐huishouden in nood, aanspraak kan maken op de
hulp van anderen uit de gemeenschap. Vice versa geldt, dat de hulpvraag beant‐
woord moet worden. In hoofdstuk 4 ga ik verder in op de implicaties van deze
noties van Scott voor het arbeidsethos, een van de basiswaarden van de boerenge‐
meenschap in Coité. In hoofdstuk 6 over sociale relaties ga ik verder in op de
implicaties van de ideeën van Scott voor de notie van eenheid in de gemeenschap.
Verder werkt Scott de wederzijdse verwachtingen tussen peasants en elite uit. Hij
toont aan, hoe er over livelihood security onderhandeld wordt tussen peasant en lord
en hoe veranderingen in dit cliëntelisme tot sociale veranderingen kunnen leiden.
De ideeën van Gudeman, Scott en Woortmann sluiten bij elkaar aan.
Woortmann wil een model construeren voor een peasant‐ethiek dat gebaseerd is op
de Braziliaanse etnografie van het campesinato [boerendom] zoals hij dat noemt35.
Zowel Scott (1976) als Woortmann (1990) benadrukt het belang van de moraal in
peasant‐gemeenschappen. Scott concludeert dat peasants een moral economy hebben
en Woortmann concludeert, dat een Braziliaanse camponês [boer] getypeerd kan
worden als homo moralis. Volgens Woortmann verbindt de moraal de drie elemen‐
ten: familie, land en werk, zodanig met elkaar dat deze drie concepten alleen in
relatie tot elkaar gezien kunnen worden en niet afzonderlijk. Het recht op land is
verbonden aan het bewerken ervan. Hard werken op eigen land verschaft de familie
eer, meer dan het werk op andermans land. Werken verschaft autonomie, in
Woortmanns woorden: vrijheid, ook al betekent dit hard werken. Hiërarchie, reci‐
prociteit, eer en vrijheid zijn leidende concepten voor sociale relaties in de boeren‐
gemeenschap. Dit sluit aan bij Scotts notie van hard werken als noodzaak voor het
verzekeren van een bestaansminimum en het voorkomen dat peasants in een nega‐
tieve spiraal vervallen. Zijn moral economy refereert daarnaast aan de reciproque
relaties die de basis zijn van de boerengemeenschap en de notie, dat iedereen het
recht heeft te overleven en de gemeenschapsplicht, daarvoor te zorgen. Zowel bij
Scott en Woortmann zijn arbeidsethos en sociale relaties kernelementen van de
peasantry. Voor Woortmann is er één uitzondering: hij plaatst de marktrelaties,
letterlijk buiten de boerengemeenschap. De markt (feira) is in de stad, deze noemen
ze in het Noordoosten de Rua36. En als er al een handelsrelatie in het rurale gebied
wordt beslecht, dan gebeurt dit buitenshuis. Waarom? Handel is volgens het
campesinato immoreel omdat die altijd iemand benadeelt (en dus een potentieel
gevaar is voor sociale cohesie). Dit sluit aan bij het idee van Gudeman over een
gemeenschapssfeer en een marktsfeer, die geleid worden door andere doelen. Het
doel accumulatie in de marktsfeer benadeelt een van de partijen. Dit is proble‐
matisch, wanneer beide partijen uit dezelfde gemeenschap afkomstig zijn. Dit sluit
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aan bij Woortmanns observatie dat mensen niet per se een boerenbestaanswijze
hoeven te hebben om een boerenideologie te hebben. Hij signaleert bijvoorbeeld
onder plantagearbeiders (aspirant boeren) een krachtige boerenmoraal. Vanwege de
sterke discrepantie tussen werkelijkheid en geaspireerde werkelijkheid zouden we
hier volgens Woortmann ook kunnen spreken van een crisissituatie, waarin mensen
zich juist bewust zijn van hun culturele waarden. Volgens Gudemans model baseren
deze arbeiders zich op de waarden uit de gemeenschapssfeer, terwijl ze nood‐
gedwongen opereren in de marktsfeer, waardoor een conflicterende situatie
ontstaat. Hoewel in de hedendaagse peasant‐literatuur de nadruk ligt op de moder‐
nisering van peasants die in toenemende mate in markten geïntegreerd zijn, is dit bij
de boeren van Coité niet het geval. Er is amper mechanisatie; ze zijn vooral zelfvoor‐
zienend en hun marktparticipatie is minder dan een aantal decennia geleden, toen
de meerderheid de cashcrop sisal verbouwde.

CONCLUSIE

Aangezien ik in dit boek de livelihood‐benadering gebruik om het onderzoeksmate‐
riaal te presenteren, ga ik in op haar ontstaansgeschiedenis en de kritieken erop. Ik
kies voor het livelihood‐kader vanwege de holistische en systematische aanpak.
Peasant studies waren één van de vroegste voorlopers van deze benadering. Deze
studies leerden ons, dat peasants het voorkomen dat hun huishouden uitkomt onder
een critical disaster level, verkozen boven het winstmaken. Ze bleken echter wel
bereid risico’s te nemen zolang die kritieke lijn maar niet overschreden werd. Ook
bleek dat minder risico niet altijd minder winst betekent. Verder werd duidelijk dat
het moeilijk is een uitspraak te doen over de mate van risico, die een bepaalde keuze
(bijvoorbeeld een lening afsluiten) met zich meebrengt. We zagen dat de uitspraak,
dat peasants eerder kiezen voor het vermijden van risico, nietszeggend is tenzij we
ingaan op specifieke gevaren die peasants proberen te vermijden. Verder is het de
vraag of peasants anders omgaan met risico (kennis van de mogelijke resultaten) of
met onzekerheid (geen kennis daarvan). Ook bleek dat het moeilijk was om een
verband te leggen tussen een bepaalde strategie en een bepaald doel aangezien
mensen meervoudige doelen hebben. Tevens is door de meervoudige doelen
moeilijk te bepalen of een bepaalde beslissing minder risico inhoudt.
Het besef dat risico niet per se negatief is, is belangrijk. De volgende vraag is of
risico objectief meetbaar is. De meningen zijn hierover verdeeld. Aangezien er
aanwijzingen zijn dat mensen die vaker met droogte te maken hebben de droogte‐
definitie opschroeven, lijkt het erop dat risico voor hen subjectief is. Ook de notie
dat er in de tijd van Machiavelli geen woord voor risico bestond lijkt dit te onder‐
schrijven. Duidelijk is dat er geen noodzakelijk verband is tussen een grote angst
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voor een risico en het risico op zich. Een passend voorbeeld was de Sertanejo uit da
Cunha, die niet bang was voor droogte. Verder is het is moeilijk te bepalen of een
huishouden bewust inspeelt op problemen vanwege de meervoudige huishouddoe‐
len. Een huishouden bleek zich niet aan te passen aan een gemiddelde situatie maar
aan een veelheid van te verwachten klimatologische omstandigheden en vooral
gericht op de extremen, waarmee het te maken heeft.
In de loop van de tijd verandert de wetenschappelijke terminologie van
overlevingsstrategieën in coping strategieën. De studies gaan over coping in een
specifieke leefomgeving met belemmeringen variërend van armoede tot hazards. Het
wordt duidelijk, dat rampen minder een resultaat zijn van geofysische extremen en
meer van de heersende sociale orde en van mens‐omgevingsrelaties. Het is de vraag
of we alledaagse strategieën van hazard strategieën moeten onderscheiden. Ik stel
voor dat bij droogteonderzoek niet te doen. Ook bij coping studies bleek het moeilijk
te bepalen of mensen bewust inspelen op bepaalde te verwachten problemen. Dit
heeft te maken met het bepalen van de causale relatie tussen een probleem en het
gedrag van mensen. Doordat mensen meervoudige doelen hebben, is het niet
eenvoudig te bepalen of een dergelijke causale relatie bestaat.
De livelihood‐benadering biedt hiervoor deels een oplossing. Het probeert in
principe alle facetten die in een bepaalde context (bijvoorbeeld semi‐ariditeit) van
belang zijn op de livelihood van mensen bijeen te brengen en richt zich vooral op de
onderlinge verbanden. Doordat veel auteurs van deze benadering uitgingen, was er
ruimte voor debat over bepaalde verbanden zoals de toegang tot de assets, het be‐
lang van macht, de rol van de verschillende motieven van de leden van het huishou‐
den en de rol van betekenisgeving. Vooral de notie hoe de toegang tot assets tot
stand komt via entitlement mapping is belangrijk. Hierdoor is er ook aandacht voor
verschillen binnen het huishouden. Ook de rol die sociale relaties, instituties en
organisaties spelen werd al door de livelihood‐benadering erkend. Door de noties
van agency hierop toe te passen wordt duidelijk hoe actoren de structuur vormen en
dat structuur niet slechts een statisch gegeven is maar het resultaat van een dyna‐
misch proces.
Door lokale modellen naast het livelihood‐kader te positioneren kan het pro‐
bleem van betekenisgeving ondervangen worden. Land is belangrijk voor de men‐
sen, maar pas als de grootgrondbezitter Teócrito geen werk meer geeft, wat hij
eigenlijk wel zou moeten doen, dan bezet men zijn land. In het derde deel conclu‐
deer ik dat het begrijpen en verklaren van de relatie tussen mens en omgeving baat
heeft bij een focus op de verschillende en soms conflicterende lokale modellen van
de mensen. Die zijn bewust en onbewust. Door middel van metaforen en fateful
moments kunnen we de onbewuste modellen ontdekken. Vooral discursieve
middelen bieden een indicatie voor veranderingen in het bestaande lokale model.
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Omgekeerd kan het ook noodzakelijke zijn om het livelihood‐kader te betrekken bij
een analyse voor meer begrip. Bijvoorbeeld Ansells (2009) analyse van wealth forms
is diepgaand. Hij koppelt dit aan het geloof in het boze oog en schrijft dat dit vaker
voorkomt in het Noordoosten, zonder dit te preciseren. Dit roept de vraag op, die hij
niet beantwoordt: waarom juist daar dat geloof in het boze oog voorkomt en
waarom juist daar die wealth forms bestaan? In Coité speelt het boze oog geen rol van
betekenis. Het integreren van het livelihood‐kader in Ansells analyse zou hierin
inzicht kunnen geven.
Ik besluit dit hoofdstuk met noties van Gudeman, Woortmann en Scott, over
twee sferen waarin we sociale en economische strategieën onder kunnen brengen:
de gemeenschapssfeer en de marktsfeer en de verschillende doelen die hieraan ten
grondslag liggen. Peasant‐moraal, arbeidsethos, het belang van land en reciproque
relaties blijken ook hieraan gerelateerd.
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Niettemin, wie zich verstout vanuit Queimadas in noordoostelijke richting door dit
gebied te trekken, zal aanvankelijk niet voor verrassingen komen te staan. (…) Het
vlakke en zanderige terrein staat een ongehinderde, snelle doortocht toe. Aan
weerszijden van de weg bevinden zich zacht golvende tafellanden (…).
Hierna echter betreed men gebieden van steeds groter dorheid.
Nadat men de smalle strook savannen is overgestoken langs de oever van laatstgenoemde rivier (de Jacuricí), bevindt men zich midden in de agreste, (…): struikgewas waarvan de wortels bijna geen houvast hebben in de karige aarde, met in
elkaar verstrengelde takken, waartussen hier en daar geïsoleerde, stijve cactussen
uitsteken, die aan het geheel het voorkomen van een woestijnrand verlenen. En zo
begint de faciës van de onbegaanbare sertão zich af te tekenen, langzaam en
beklemmend…
Men hoeft slechts een of andere verhoging te beklimmen – en de sertão wordt zichtbaar, (…) in het mistroostige panorama van een ononderbroken horizon waarover,
eenvormig, zonder ook maar een enkele kleurschakering, het verschroeide asgrijs
ligt van de caatingas.
Daarvóór bevinden zich nog enkele minder steriele landschappen, (…) en ziet men
de heldergroene kruinen van de ouricurí-pa1men (…) langs de oevers van de
ipueiras. Deze “dode meren” (…) markeren een verplichte halteplaats voor de
reiziger.
Maar liggen deze plaatsen eenmaal achter ons (…), dan bevinden we ons opnieuw
op de uitgedroogde zandgronden. En hoe snel de snelste reiziger ook voorgaat, (…)
steeds dezelfde, eenvormige landschappen doen zich aan hem voor, tegen een onveranderlijke horizon die wijkt naarmate hij nadert. Zelden ziet men, zoals in het
nietige plaatsje Cansanção, een brede strook vruchtbaar land, bedekt met weelderig
groen.
Enkele schamele woningen worden nu zichtbaar, sommige verlaten door de
vaqueiros die, beducht voor de droogte, naar elders zijn getrokken; andere tot ruïne
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vervallen; maar alle dragen ze bij, door hun armzalig voorkomen, tot de
melancholie die van het gehele landschap uitgaat…(da Cunha 2001:20).
Bovenstaande beschrijving dateert uit 1901. In 1996 was ik ook op weg naar Monte
Santo, op zoek naar een geschikte onderzoekslocatie. Hier volgt mijn (ingekort) per‐
soonlijk reisverslag van de stad Euclides da Cunha37 naar Queimadas, dinsdag 12
maart 1996:
Euclides da Cunha ‐ Monte Santo: een traject van 39 km: 45 minuten, per bus.
Na het vertrek uit Euclides da Cunha rijdt de bus over de stoffige zandweg onge‐
veer 40 km per uur. Het is een mooie tocht, dwars door de caatinga. De zandweg is
smal, twee auto’s kunnen elkaar nauwelijks passeren, we komen geen ander verkeer
tegen. We zien caatinga, kleine huizen en kleine akkers met wat gewassen. Na een
half uur rijden begint het asfalt. Na 7 minuten passeren we het dorpje Alagí met veel
nieuwe huizen. We zien palmen, sisal, cactusvelden, schapen en paarden. 5 minuten
van Alagí ligt het dorpje St. Antônio. De maïs die men er geplant heeft, is erg klein,
maar 40‐50 cm, en helemaal geel. Vlak na St. Antônio is het vliegveld van Monte
Santo waar net een klein vliegtuig landt. Er is sisal, caatinga afgezet met een hek en
een stuk platgebrande aarde. Bordje: “Bienvenido, Welcome to Monte Santo, altar
do Sertão”. Monte Santo ligt tegen een heuvel aan, op de helling ervan is een trap
die leidt naar een kapel. Busstation. Centraal plein met weinig bomen.
Monte Santo ‐ Cansanção: (volgens kaart) 35 km, 50 minuten, per bus.
De route vanaf Monte Santo is mooi vanwege het reliëf. Sisal. Na 9 minuten brug
over een droge rivierbedding. Koeien, stenige grond. Weer een droge rivierbedding.
Asfalt, de bus rijdt nu ongeveer 60 ‐ 70 km per uur. Sisal. Açude do Jenipapo. Maïs.
In São José slaat de bus rechts af, een smalle witte zandweg in. Palmen. Platgebrand
land. Waterreservoir. Rechts groot gebied met palmen. Overal waar we langs komen
redelijk goede huizen, niet van leem. Aardige dorpjes.18 minuten na de afslag slaat
de bus weer rechtsaf en komt op een asfaltweg. Palmen, bananen en suikerriet.
Cactusveld. Koeien. 12 minuten na begin asfalt: Cansanção. Redelijk nette huizen,
Pinkster kerk. COPASIL. 2 hotels, watertoren, syndicaat. Plein, weinig bomen.
Busstation.
Cansanção ‐ Queimadas: volgens wegwijzer: 42 km: 35 min. per bus.
Na 3 minuten passeren we een meer. Grasland en koeien. De asfaltwegen die we tot
nu toe bereden hebben zijn vrij goed, weinig kuilen. Links afslag naar Cajueiro en
Nordestina, de bus gaat echter rechtdoor. De aarde is hier rood. 5 min later een
groot meer. Sisal. Links Rio Jacuricí met water. Links Afrikaans landschap: dorre
steppe met enkele bomen. In de verte in de laagvlakte ligt Queimadas. Rio
Itapirucucu. Centrum: witte kerk. Geen busstation. We komen er om half 4 ‘s
middags aan. Dan vertrekt van hier geen bus meer. Warm. Rond 17.00 uur is het er
34º C. Ook de wind is er warm.
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Deze twee teksten zijn een illustratie van het landschap en de sfeer van de Sertão.
Ook illustreren ze de veranderingen in de streek, sinds de sfeertekening van da
Cunha, meer dan honderd jaar geleden. Da Cunha heeft de uitgestrektheid, een‐
tonigheid, desolaatheid van het landschap treffend beschreven. Deze uitgestrekt‐
heid is nog steeds herkenbaar hoewel dat in mijn beschrijving minder naar voren
komt, ik richtte me vooral op de sedentaire details. De menselijke activiteit is toege‐
nomen. Er zijn meer nederzettingen, ze zijn gegroeid en er is meer landbouw‐
activiteit. Het klimaat blijft hetzelfde en de caatinga vegetatie is niet veel veranderd.
In dit hoofdstuk over het Noordoosten van Brazilië, geef ik de regionale context
van mijn onderzoek weer. Ik vraag me af of het traditionele beeld van de Sertão van
mislukte oogsten, een gereduceerde veestapel en retirantes6 op de vlucht voor de
droogte, hongerige mensen en ondervoede kinderen tegenwoordig ook nog van
toepassing is. Er is een droog binnenland met een arme bevolking en een ongelijke
verdeling van de rijkdommen. Het semi‐aride gebied is een ecologisch kwetsbaar
gebied. Kortom, de regio kent intense sociale en economische problemen.
Kwetsbaarheid is een sleutelbegrip in de analyse van de problematiek van de
Sertão. De indeling van dit hoofdstuk met de 2 delen over ecologische en sociale
kwetsbaarheid geeft dat al aan. Volgens Ellis is kwetsbaarheid een hoge mate van
blootstelling aan risico, schokken en stress en vatbaarheid voor voedselonzekerheid
(Chambers (1989) en Davies (1996) in Ellis 2000). De vraag die onderzoekers moeten
stellen is: waarom worden juist deze mensen getroffen, zonder te antwoorden dat
deze mensen zich toevallig op de plek van de ramp bevonden. Of om met Ellis te
spreken: we moeten de vulnerability context ontdekken.
In het eerste deel komt de ecologische kwetsbaarheid van de regio aan bod. Met
de regenafhankelijke landbouw als voornaamste bestaansbron is de ecologische
kwetsbaarheid van de regio groot. We zullen in dit deel echter zien dat droogte
relatief schaars was gedurende de eerste veldwerkperiode. De semi‐aride omgeving
vergt van de boeren echter een constante alertheid. Daarom besteed ik uitgebreid
aandacht aan het regenseizoen, aan het voorkomen van veranicos, aan de tempe‐
ratuur en aan de verscheidenheid die hierin kan optreden in een relatief klein
gebied. Ook belicht ik de rol van de mens die door eeuwenlange ontbossing een
bijdrage leverde aan desertificatie en het vergroten van het semi‐aride gebied. Op
prognoses wat de klimaatverandering voor dit gebied betekent, ga ik ook in.
In het tweede deel beschrijf ik de sociale kwetsbaarheid van de sertanejos. In het
vorige hoofdstuk zagen we dat volgens Blaikie et al. (1994:48) de verdeling van rijk‐
dom en macht één van de belangrijkste verklarende factoren voor rampen is, omdat
dit de mate van kwetsbaarheid van mensen bepaalt. Armen worden meestal meer
getroffen door hazards dan rijken en als deze rijken getroffen worden, dan herstellen
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ze zich sneller dan armen. Ook de gebieden die getroffen worden, de omvang van
de ramp, de snelheid van de hulp die op gang komt en de aard van de hulp die
geboden wordt hebben te maken met de verdeling van de kapitalen in het gebied.
De entitlement benadering van Sen, die stelt dat een hongersnood een kwestie is van
het niet toegankelijk zijn van voedsel, sluit hier bij aan (Sen 1981). Het gaat er
daarom minder om hoe de oorzaken van een hazard het beste gepareerd kunnen
worden, maar vooral om de vraag welke groepen mensen het kwetsbaarst zijn voor
die hazard en hoe die kwetsbaarheid verminderd kan worden.
In het derde deel behandel ik visies op de problematiek van het Noordoosten.
Allereerst komen deze visies tot uiting in het gevoerde overheidsbeleid. Vervolgens
laat ik een aantal analyses zien van de problematiek. Ik eindig met het relateren van
de beeldvorming van de problematiek aan de kenmerken van de boerensamen‐
leving in Coité. Wat zijn de verschillen tussen hoe men de boeren in het semi‐aride
gebied ziet en het beeld dat ik van hen in deze dissertatie schets? Ik laat in deze
studie zien dat de boeren hun leven inrichten rondom het boerenhuishouden. In
overeenstemming met Chayanov vermijden ze zoveel mogelijk keuzes die het huis‐
houden in gevaar kunnen brengen. Dit is slechts deels een gevolg van de semi‐aride
omstandigheden. Bovendien zijn de boeren niet voortdurend bezig met droogte.
Droogte zien zij als een buitengewone situatie.
Brazilië is administratief in 5 macroregio’s ingedeeld, waarvan het Noordoosten er
één is. De negen deelstaten die samen het Noordoosten vormen zijn: Bahia,
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas en
Sergipe. De deelstaten zijn ingedeeld in mesoregio’s, en die zijn weer onderverdeeld
in microregio’s. De gemeente van mijn onderzoek, Conceição do Coité, of kortweg
Coité, valt onder meso‐regio Nordeste Baiano en ligt, zoals de naam al aangeeft, in
Bahia. Deze deelstaat bestaat uit 25 microregio’s. Coité valt onder de microregio
Serrinha, zie Figuur 3. Volgens een andere indeling, gebaseerd op rurale territoria,
valt Coité onder het Território Rural do Sisal. Dit gebied omvat 20 gemeenten
(DIEESE en NEAD 2008:211).
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Figuur 3. Regioʹs waaronder Coité valt
Bron: Companhia de desenvolvimento urbano e Articulação Municipal (1984).

De totale oppervlakte van het Noordoosten bedraagt 1.561.178 km2, 18,3% van het
totale Braziliaanse oppervlak. Het Noordoosten had in 1996 47 miljoen en in 2006 51
miljoen inwoners, ongeveer 28% van de Braziliaanse bevolking. De rurale bevolking
was in 1996 18 miljoen en in 2006 14 miljoen respectievelijk 38 en 28% van de
bevolking van het Noordoosten (Sudene 1996, 2005b; DIEESE en NEAD 2008)38 39.
Een groot gedeelte van het binnenland van het Noordoosten heeft te maken met
droogteproblematiek. Deze droogtezone of droogtepolygoon van 1,08 miljoen km2
is net zo groot als Nederland, Frankrijk en Spanje samen en betreft 62% van het
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oppervlak van het Noordoosten (Sudene 2005c). In 1996 woonden meer dan 27
miljoen mensen in de droogtepolygoon en meer dan 18 miljoen in het semi‐aride
gedeelte, in 2005 waren het 22 miljoen in het semi‐árido, dat was 46 % van de bevol‐
king van het Noordoosten. In de droogtepolygoon zijn 1.348 gemeenten, waarvan
de meeste, namelijk 256, in Bahia liggen (Sudene 2005c; 2005b; Embrapa 2005). Er
zijn relatief weinig gemeenten, die groot tot zeer groot zijn. Mijn onderzoeks‐
gemeente is relatief klein met een oppervlak van ongeveer 800 km2. In de buurt zijn
er ook gemeenten met een oppervlak van meer dan 3000 km2 ofwel 1/10 van geheel
België (CEI 1994b; CIA 2010). Volgens Ortega (1992) in Abramovay (1998) is Latijns
Amerika submunipalizado. Hij refereert aan het geringe aantal administratieve
eenheden op het platteland, 19.000 in heel Latijns Amerika. Dit is relevant in
verband met de rurale exodus die in de paragraaf levensomstandigheden aan bod
komt.
In de 16e en 17e eeuw was het Noordoosten het dichtst bevolkte en economisch
meest welvarende gebied van Brazilië. Salvador, in Bahia, werd in 1549 de eerste
hoofdstad van het land. De rijkdom was toen net als nu geconcentreerd in de
kuststrook. Het Noordoosten was eind 16e eeuw de voornaamste suikerprodu‐
cerende regio ter wereld en eind 17e eeuw was suiker het voornaamste handels‐
product van Brazilië. Toen kwam deze periode van grote bloei ten einde en in 1763
werd Rio de Janeiro de hoofdstad (Kleinpenning 1987; Carneiro 2001:21). Tegen‐
woordig is het Noordoosten de armste macroregio met de laagste HDI7, een
indicator voor welzijn en welvaart van de bevolking.
De grote deelstaathoofdsteden van het Noordoosten bevinden zich in de kust‐
strook, het semi‐aride binnenland is voornamelijk ruraal maar er zijn ook urbane
centra. Er zijn tientallen steden met tussen de 40.000 en 80.000 inwoners (Coité is er
één ervan), enkele steden tussen de 160.000 en 200.000 inwoners en een enkele met
meer (SEI 1996). Bahia is de grootste deelstaat van het Noordoosten qua oppervlakte
en qua bevolking. De bevolking van Bahia bedroeg in 2001 13 miljoen en in 2007 14
miljoen, in het semi‐aride deel woonde ongeveer de helft (SEI 1996:9; SEI 2002; IBGE
2007a).

ECOLOGISCHE KWETSBAARHEID

SEMI‐ARIDE, SERTÃO OF DROOGTEPOLYGOON
Het droge binnenland wordt aangeduid met de termen Sertão, polígono das secas,
droogtepolygoon, semi‐árido of semi‐aride gebied. De termen worden vaak wille‐
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keurig door elkaar gebruikt, toch betekenen ze alle drie iets anders. Het concept
droogtepolygoon40 is in 1936 in het leven geroepen om een gebied af te bakenen dat
onder periodes van droogte te lijden had en daarom speciale maatregelen vereiste.
Deze definitie en begrenzing van het gebied is evenals o Semi‐Árido wettelijk om‐
schreven. Het is dan vooral het regeringsorgaan voor de ontwikkeling van het
Noordoosten, Sudene, dat met deze termen werkt. Binnen het gebied is variatie in
de mate van droogte, vandaar de indeling in zones, zie hiervoor Tabel 2 en Figuur 4.
In de hele regio komt van tijd tot tijd een droogte voor die meestal voor grote huma‐
nitaire en economische problemen zorgt. Het gebied van de droogtepolygoon is
groter dan o Semi‐Árido. De omvang van de droogtepolygoon is in de loop van de
tijd uitgebreid. Van de huidige 1.084.348 km2 ligt 962.857 km2 in het Noordoosten
en 121.491 km2 in Minas Gerais, een deelstaat die niet tot het Noordoosten hoort.
Het Sudene gebied is in 2005 1.760.661 km2 groot met 1.954 gemeenten41 (Sudene
2005c).
De begrenzing van het semi‐aride gebied heeft veel overlap met de droogte‐
polygoon42. Het semi‐aride gebied moet onder het bereik van het Sudene vallen, een
negatieve waterbalans hebben43, een gemiddelde jaarlijkse neerslag van 800 mm of
minder, een gemiddelde zonneschijn (insolação) van 2800 uur per jaar, gemiddelde
jaartemperaturen tussen 23 °C en 27 °C, een verdamping van 2.000 mm per jaar en
een gemiddelde luchtvochtigheid rond 50% (Sudene 2005b). Dit semi‐aride gebied
heeft een oppervlak van 896 duizend km2, waarvan in het Noordoosten 841.261
km2 en in Minas Gerais 54.670 km2. Het semi‐aride gebied van Bahia neemt 70%
van het oppervlak van de deelstaat in beslag (Sudene 2005b).
De Sertão heeft in vergelijking met de andere twee termen de meeste culturele
lading. In navolging van de auteur Euclides da Cunha van ‘os Sertões’, wordt de
Sertão meestal geassocieerd met het droge binnenland van het Noordoosten44. In de
Sertão wonen de sertanejos. Hoewel sommige inwoners van de Sertão zich beroepen
op de cultura sertaneja, is hier geen sprake van een homogene groep. Soms wordt de
term Sertão gebruikt om een van de drie klimatologische zones in het Noordoosten
aan te geven. De overige zones zijn de Zona da Mata en de Agreste. De Zona da
Mata is de kuststrook. De Agreste is de overgangszone tussen de kuststrook en de
Sertão. De term Sertão wordt vooral gebruikt om de culturele tegenstelling kust
versus binnenland aan te geven. Hall en Johnson gebruiken de term Sertão
veelvuldig (Johnson 1971; Hall 1978). Het gebruik van het meervoud Os Sertões in
de titel van da Cunha doet recht aan de diversiteit van de streek. In dit boek gebruik
ik Sertão en semi‐aride gebied als synoniemen voor het droge binnenland waar de
droogteproblematiek speelt.
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DE KENMERKEN VAN HET KLIMAAT IN DE SERTÃO

Felle zonneschijn, hoge temperaturen.
Er is een gemiddelde zonneschijn (insolação) van 2800 uur per jaar (Sudene 2005b).
De temperatuur is afhankelijk van de geografische positie en van de hoogte. De
gemiddelde jaartemperaturen variëren van 18 °C tot 26 °C. De gemiddelde
temperatuur in de zomer in januari varieert van 23 °C tot 28 °C . In de winter, in juli,
varieert die van 17 °C tot 25 °C. De warmste maand varieert van oktober, bij
Sobradinho, tot februari, langs de kust. In de winter zijn de laagste gemiddelden
van 17 °C in de hogere delen van Pernambuco en in Bahia (Ministério das Minas e
Energia 1983:823‐825).
De plaats van onderzoek hoort bij de rij G3, die met grijs gemarkeerd is, zie
Tabel 2. We zien er dat daar de gemiddelde jaartemperatuur relatief hoog ligt:
tussen 23,5 en 26,5 C. %. De gemiddelde jaartemperatuur varieert tussen 24 en 30
C met maxima van 43 C en minima van 19 C. De gemiddelde temperatuur van
Coité in januari is 26C en in juli 21C (Ministério das Minas e Energia 1983:825,‐26).
Zie Tabel 29, op pagina 403 in de bijlage voor de gemiddelde maximumtempera‐
turen van Coité. Hoewel de temperatuur contingency (het verband tussen het seizoen
en de hoogte van de temperatuur) minder significant is dan de rain contingency (het
verband tussen het seizoen en de mate van regenval), is temperatuur wel een factor
van belang. Temperatuur kan de gewassen negatief beïnvloeden. De boeren uit mijn
onderzoek brengen bijvoorbeeld net als de boeren uit Slegers’ studie, droogte in
verband met pieken in temperatuur en felle zonneschijn. Slegers merkt terecht op
dat op bewolkte dagen de planten langer zonder water kunnen dan op zonnige
dagen (Slegers 2008). Biamah (2005) ziet dat de temperatuur in een droogteperiode
hoog is waardoor de evapotranspiratie ook hoger is. De temperatuur, de zonne‐
intensiteit (onbewolkt of bewolkt), zijn factoren die volgens de boeren samenhangen
met droogte. Dit is ook van belang gezien de te verwachten stijging van de tempera‐
tuur in verband met klimaatverandering.
Tabel 2. Parameters van de variaties van de meso‐klimaten
Refer Regionaal
Totale
Water
Aantal
entie Klimaat
jaarlijkse
Overschot maanden
Neerslag
Per jaar
met water
(mm)
overschot
B3
C2
C3
8

Zeer vochtig8
tot vochtig
Vochtig
Vochtig

Superúmido
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Water‐
Aantal
tekort per maanden
jaar (mm) met water
tekort

2.000‐2.500

800‐1.200

5‐6

<100

1‐2

Gemiddel‐
de tempe‐
ratuur per
jaar C
25

1.750‐2.000
1.500‐2.000

400‐1.200
400‐800

5‐6
5‐6

100‐350
100‐350

3‐4
4

25
24‐25
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1.500‐2.000
100‐800
Vochtig tot
semi‐vochtig9
D2
Vochtig tot
1.500‐1.750
100‐800
semi‐vochtig
D3
Vochtig tot
800‐1.750
100‐800
semi‐vochtig
E1
Semi‐vochtig
800‐1.750
100‐400
E2
Semi‐vochtig
500‐1.500
1‐400
E3
Semi‐vochtig
500‐1.200
0‐400
F1
Semi‐vochtig
500‐1.200
0‐100
tot semi‐aride
F2
Semi‐vochtig
500‐1.200
0‐400
tot semi‐aride
F3
Semi‐vochtig
500‐800
0‐100
tot semi‐aride
G1
Semi‐aride
250‐800
0‐100
G2
Semi‐aride
250‐800
0
G3
Semi‐aride
250‐800
0
H1
Semi‐aride tot
250‐500
0
aride
H2
Semi‐aride tot
250‐500
0
aride
Bron: Ministério das Minas e Energia (1983:833).
D1

3‐6

<100‐350

4‐5

23‐25

3‐6

100‐350

5

23‐25

3‐6

<100‐500

1‐5

20,5‐25

3‐6
1‐4
0‐4
0‐2

100‐500
<100‐500
200‐500
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Schaars regenregime
Er valt gemiddeld per jaar relatief weinig neerslag. Voor een algemeen overzicht
over het regenregime is het voldoende om naar de neerslaghoeveelheden te kijken.
Uit Tabel 2 en Figuur 4 wordt duidelijk hoe de regio verdeeld kan worden in een
vochtig en droog gebied: de kuststrook heeft een neerslag van 2200 tot 800 mm per
jaar. Het binnenland heeft een neerslag van 800 tot 400 mm per jaar met wat
plaatselijke uitschieters naar boven. In de deelstaat Pernambuco is die kuststrook
gemiddeld 50 km breed en in Bahia ten noorden van Salvador ongeveer 170 km. De
natte uitschieters, oasen, brejos of serras, liggen barlavento, in de loefzijde van
geografische barrières. Aan de sotavento, de lijzijde van deze barrières liggen de
droge uitschieters, de zonas de sombra de chuvas (regenschaduwzones) van minder
dan 400 mm per jaar. Figuur 4, Figuur 5 en Tabel 2 tonen hoeveel variatie er kan zijn
in het semi‐aride binnenland (Ministério das Minas e Energia 1983:814). De plaats
van onderzoek ligt bij Figuur 4 en Figuur 5 in de onderste rij, de derde kolom vanaf
de linkerkant.
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Figuur 4. Mesoklimaatvariaties

In Figuur 5 liggen de droogste gebieden binnen de isohyeten van 500 en 400 mm
(Ministério das Minas e Energia 1983).

Figuur 5. Totale gemiddelde jaarlijkse neerslag
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Figuur 6. Curaçá‐BA maandelijkse en jaarlijkse neerslag 1911‐1974

Met hulp van een pluviogram zoals Figuur 6 kunnen we de neerslagverdeling van
een bepaalde locatie over de maanden en jaren in één oogopslag zien. Ook zien we
welke de droogste en natste jaren waren, in welke maanden de regentijd valt en wat
de gemiddelde jaarlijkse neerslag is. De locatie van Figuur 6 heeft dezelfde micro‐
klimaatkenmerken uit groep G3 in Figuur 4, als mijn onderzoeksplaats. Er bestaat
een relatie tussen de verspreiding van de regenval en de stabiliteit van het
regenvalpatroon in het Noordoosten (Silva et al. 1991 in Sivakumar et al. 2005:42). In
de gebieden waar minder neerslag valt, is de variatie van regenvolume het grootst
en ook de kans op een droogte.

Figuur 7. Salgadália‐BA maandelijkse en jaarlijkse neerslag 1936‐1996
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Salgadália is één van de meetstations in de gemeente Coité. Volgens de klimaat‐
systemen van Koppen heeft Coité een A.s. klimaat: een warm klimaat met in de
koudste maand een temperatuur boven de 18 C, in de droogste maand een neerslag
van minder dan 60 mm en met een droge zomer. Het (klimatologische) watertekort
in Coité is 650 mm per jaar (Ministério das Minas e Energia 1983:827). De relatieve
luchtvochtigheid varieert van 55 tot 80%. De gemiddelde jaarlijkse neerslag ligt
tussen de 600 en 800 mm (Ministério das Minas e Energia 1983).

Korte neerslagperiode
De rain contingency of de seizoensafhankelijkheid van regen is hoog in de Sertão. De
neerslagperiode concentreert zich tot een periode van maximaal drie maanden per
jaar en volgens Hall van 55 tot 85 dagen (Sudene 2005g; Hall 1978). Toch is er wel in
meer maanden neerslag. In Figuur 6, het pluviogram van Curaçá‐BA45, is er in de
meeste jaren tussen 6 en 9 maanden neerslag. In Figuur 7 heeft ongeveer de helft
van het aantal jaren elke maand neerslag, in de andere jaren zijn er over de grote lijn
maximaal twee maanden zonder neerslag. De neerslag is wel geconcentreerd in
bepaalde periodes, vandaar dat we spreken van een grote intra‐annual variability in
neerslag (Stern 2006). In Curaçá zijn de maanden juni tot en met september droog
met maximaal 60 mm neerslag. Ook zien we dat er drie maanden zijn met
neerslaghoeveelheden van 180 tot 420 mm: van januari tot en met maart. Deze
relatief korte periode, waarin het grootste deel van de neerslag valt, wordt de
regentijd genoemd (Ministério das Minas e Energia 1983). Hierin zijn grote regionale
verschillen. Er zijn streken waar de regentijd in de winter loopt van april tot
augustus en waar de regen valt in de zomer, van november tot april (Ministério das
Minas e Energia 1983).
De regenperiode is niet altijd eenduidig te bepalen. Instanties verschillen ook
van elkaar wat betreft de regenperiode. Zo geeft CEI voor Coité een regenperiode
van november tot en met januari en het IBGE van april tot en met juni (IBGE 1985;
CEI 1994a:279). Zelfs binnen een kleine regio onderscheidt het IBGE verschillende
regenperiodes. In Santaluz (40 km ten NW van Coité) is de regenperiode van maart
tot en met mei en in Queimadas (40 km ten NW van Santaluz) van februari tot april
(IBGE 1985). In Figuur 7 is voor het meetstation Salgadália van Coité, van oktober
tot en met april de aaneengesloten periode waarin de meeste neerslag valt. Van april
tot en met september begint een periode met afnemende hoeveelheden maar wel
met meer neerslagzekerheid.
De regenperiode valt niet altijd samen met de periode waarin de boeren
gewassen verbouwen. Is volgens het CEI de regenperiode van Coité van november
tot en met januari, het plantseizoen van de boeren is van april tot en met juni (CEI
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1994a:279). De redenen hiervoor komen aan bod in hoofdstuk 5 in de paragraaf In
april zaaien we de bonen en de maïs.
Het begin van het regenseizoen kan binnen een klein gebied verschillen. In juni
2008 vertellen boeren dat vanaf de buurgemeente Ichu de boeren kampen met een
laat begin van de regentijd. “In Ichu, daar begint de estiada (droogte) al”, zegt een
boer. “Ze zijn daar pas in juni begonnen met zaaien, met de juniregen. Ook in het
buurtschap Vajem, bij Pinda, gemeente Coité, zijn de boeren pas begonnen met
zaaien.”
Door het ontbreken van dagwaarden in de pluviogrammen is niet te zien of het
groeiproces van de gewassen stagneert door een korte aaneengesloten periode
zonder neerslag. Silva et al. (2002:2) analyseren de kans op veranicos in Ceará die zij
definiëren als het voorkomen van perioden van meerdere dagen achtereenvolgend
met zeer weinig of helemaal geen regen tijdens het regenseizoen46. Dit kan de oogst
benadelen wanneer ze langer duren dan ongeveer tien dagen, gedurende het
bloeistadium, het vruchtvormingstadium of tijdens het kiemstadium (Silva et al.
2002:2). Volgens Silva et al. valt in semi‐aride Ceará het regenseizoen tussen februari
en mei. Tevens concludeert hij dat de gemiddelde kans op veranicos van 10 dagen
met maximale neerslag van 5 mm, daar respectievelijk 78, 73 en 52% is in januari; 45,
43 en 43% in februari; 30, 23 en 18% in maart; 24, 29 en 26% in april; en ten slotte 55,
55 en 56% in mei is (Silva et al. 2002:13). De drie getallen hebben betrekking op de
eerste, tweede en de derde tien dagen van de maand. Het voorkomen van de
veranicos is een voorbeeld van de diversiteit van droogte. Zonder dat er sprake is
van een droogte kan de oogst bij individuele boeren toch verloren gaan.
De invloed van de veranicos varieert per huishouden. Dit geldt vooral voor de
bonenoogst. Als de bonenplantjes nog klein zijn en er volgen een aantal droge
weken, dan gaan ze dood. Bloeien ze al en er volgen droge weken dan ontwikkelen
de peulen slechts een paar bonen. Aangezien er veel verschil is in het tijdstip van het
zaaien van de bonen bij de verschillende huishoudens en de regen die daarop volgt,
verschilt de invloed van de veranicos op de bonenoogst. Bij sommige huishoudens
gaat een bonenveld verloren terwijl bij andere de bonen rijp zijn om te oogsten.
De invoering van de oogstverzekering die sinds enige tijd bestaat, is een
effectieve manier om dit probleem te ondervangen. De significante verschillen per
maand in de kans op het voorkomen van veranicos zijn van belang voor boeren; de
informatie moet dan wel specifiek op hun locatie toegespitst zijn47.
Dat er weinig neerslag valt en dat de periode van neerslag kort is, is niet het
grootste probleem, wel de onvoorspelbaarheid ervan. Vooral het moment waarop
de regen begint en de continuïteit hiervan tijdens het plantseizoen zijn van belang.
De boeren zeggen dat die continuïteit is afgenomen en daardoor is de voorspelbaar‐
heid van de regen ook afgenomen. De boeren zeggen dat informatie over de te
verwachten mate van regenval (meer, normaal of minder dan normaal) nuttig zou
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zijn. Als ze die informatie zouden hebben zouden ze hun plantgedrag hieraan
aanpassen. Ze zouden gunstige regenval aangrijpen om meer of vaker te zaaien. Bij
ongunstige regenval zouden ze minder zaaien. In 2008 gebruikte men dit soort
voorspellingen niet. Voorspellingen zijn nu nog meer van belang omdat zowel de
boeren als wetenschappers signaleren dat de oude neerslagpatronen aan het veran‐
deren zijn. Op de website van Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) staat
een weersverwachting voor het komende trimester voor de voornaamste gewassen.
Dit is op meso‐regionaal niveau, een hoog niveau. Daar is te zien of de kans op neer‐
slag boven of beneden gemiddeld zal zijn. Dit is gekoppeld aan de stadia waarin de
gewassen zich bevinden. De website is redelijk gebruikersvriendelijk, echter niet
speciaal geschikt voor gezinslandbouwers (Conab 2009). Een andere website van
Agritempo, een onderdeel van het ministerie van Landbouw, geeft de verwachting
van de neerslag en de temperatuur van de komende 3 dagen. Deze website is
minder gebruiksvriendelijk en minder geschikt voor gezinslandbouwers dan de an‐
dere website (Agritempo 2009). Op de website van INSA10 staat de weersverwach‐
ting op gemeenteniveau voor de komende 14 dagen. Verder staat er een indicatie
over de winterperiode of die gemiddeld, boven gemiddeld of beneden gemiddeld
zal zijn op het niveau van de Noordoostelijke regio (INSA 2010a en b).
In de bovenstaande paragrafen heb ik de verschillende klimaatkenmerken gede‐
tailleerd behandeld en gewezen op de grote regionale verschillen, vaak binnen een
klein gebied. Er is meer kennis nodig over specifieke klimaateigenschappen. Zoals
kennis over neerslagpatronen, de variabiliteit, de verdeling van neerslag, veranicos
en het voorkomen van droogte. Dit moet gespecificeerd worden naar de verschil‐
lende regenperiodes en het historische verloop hiervan voor een specifieke regio.
Voor elke grotere regio zou bepaald moeten worden hoe groot de variatie is, om de
grootte van een klimaat(micro)regio te bepalen. Biamah (2005) stelde dat in Kenya
die klimaatmicroregio’s maximaal 12 km2 groot konden zijn. Stel dat dit in de
gemeente Coité vergelijkbaar zou zijn, dan betekent dit op een gemeenteoppervlak
van 800 km2 tal van klimaatmicroregio’s. Door meer kennis van de microklimaten,
zouden er meer verbanden en patronen ontdekt worden. Nu lijkt het beeld dat uit
de literatuur spreekt met een plotselinge droogte om de zoveel jaar, in tegenspraak
met de landbouw die boeren er hun leven lang al bedrijven. Door de boeren te
betrekken bij het verzamelen en analyseren van deze microklimaatgegevens, krijgen
klimatologen en boeren meer inzicht in klimaatpatronen en de “puzzle of drought”
in Finans woorden (Finan en Nelson 2001:98). Het heeft overigens geen zin om aan
de boeren te vragen wat ze zouden doen als het warmer wordt. Denk hierbij aan het
antwoord van de vader van Dinha wat hij zou doen als hij waterleiding zou hebben:
“Ik ga nu nog niet bedenken wat ik dan ga doen, dat zie ik dan wel.” Mensen kijken
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Nationaal instituut van het Semi‐aride gebied.
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meestal niet naar wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar reageren op
ervaringen. Daarom is inzicht nodig in die veranderende toekomstige klimaat‐
patronen die klimaatverandering waarschijnlijk met zich meebrengt. De distributie
van een El Niño voorspellingskit en het verzorgen van een bijbehorende cursus
zoals dat volgens Moran et al. (2006) in het Amazonegebied gebeurd is, zou ook in
het Noordoosten een eerste stap hiertoe kunnen zijn.

Droogte?
Het meest in het oog springende kenmerk van de Sertão is het voorkomen van een
periode van droogte met afhankelijk van de schaal en de duur ernstige gevolgen
voor de boerenbevolking. Zo ernstig dat de historicus Villa stelt dat er tussen 1825
en 1983 3 miljoen mensen door de droogte zijn omgekomen (Villa 2001). Van alle
rampen die Brazilië kende van 1900 tot 2009 is droogte de ramp die de meeste
mensen trof en die de meeste financiële schade veroorzaakte. De 16 droogtes in die
periode leverden een schade van US $ 4.723.100.000 en trof 47,7 miljoen mensen
(Emdat 2009). Vanwaar dan dat vraagteken boven deze paragraaf? Droogte is
meestal een gegeven in de literatuur, echter hoe het gedefinieerd wordt, is vaak niet
omschreven. De onderstaande tabel bestond oorspronkelijke uit 25 periodes van
droogte van 1700 tot 2008. Echter, naarmate ik meer bronnen raadpleegde, vond ik
daarin steeds meer droogteperiodes, in totaal 50, zoals we in de tabel zien.
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Tabel 3. Droogtejaren en intervallen
Interval Jaar
Inter Jaar
val
1559
11
1603

Noordoosten
Inter Jaar
val
18
1710–
1711
10
1721

5

1564

6

1609

23

1587

5

1614

2

5

1592

31

1645

3

7

1652

1

40

1692

7
11
11
13

Inter
val
10
4

1723–
1728
1730‐
1735
1736–
1737
1744–
1745
1766

4

1777–
1778
1790‐
1793

7

2
7
5
3

11
1
8
7
6
2
9

Droogtes 4
per
eeuw

6

9

Jaar
1803‐
1804
1808‐
1810
1814
1816‐
1817
1824–
1825
1830‐
1833
1835–
1837
1844–
1846
1857‐
1859
1860
1868‐
1870
1877–
1879
1885‐
1886
1888‐
1889
1898
15

Inter
val
2
3

Jaar
1900

11

1903‐
1904
1915

4

1919

12

1931‐
1932
1942

10
9
5

1951‐
1953
1958

8

1966

3

1969–
1970
1976‐
1977
1979–
1983
1990–
1994
1997‐
1999

6
3
7
4

14

Inter
val
3

Jaar
2001

4

2005

2

Bronnen: da Cunha (1901); Villa (2001); Medeiros Filho (1983); Franco (1996:164).
Tabel 3 is een overzicht van droogtejaren op basis van verschillende sociaal‐weten‐
schappelijke studies. Ook in de 16e en 17e eeuw waren er droogtejaren (Medeiros
Filho 1983; Villa 2001). Voor deze droogtes geldt echter dat het noemen van de
droogte in documenten samenhangt met de aandacht die er voor een bepaalde
droogte was. Het zegt niets over de werkelijke frequentie, duur en schaal van
droogtes in het Noordoosten. Pas vanaf het moment dat de registratie van neerslag
en temperatuur op grote schaal ingevoerd wordt, kan er iets meer gezegd worden
over het voorkomen van droogte48.
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Figuur 8. Afwijking van de neerslag uit de periode februari tot en met mei in vergelijking met die
periode in andere jaren in Noordoost Brazilië, 1993
Bron: Rao et al. (1995:699).

In Figuur 8 is de definitie van droogte de afwijking van de neerslag uit de periode
februari tot en met mei in vergelijking met die periode in andere jaren (Rao et al.
1995)49. De definitie van de Melo (2001) van een droogtejaar is: wanneer er in de
regenafhankelijke landbouw, waarin ten minste 4 achtereenvolgende maanden van
regen nodig zijn, dit niet het geval is. Hoewel deze definitie rekening houdt met het
soort landbouw dekt deze nog niet alle problemen met neerslag waarmee boeren te
maken hebben. Tijdens mijn bezoek aan Coité, in juni 2008 zijn de meeste boeren
tevreden. Voor hun gewassen regent het voldoende. Sommige boeren hebben twee
keer gezaaid. Echter, ook al is er voldoende neerslag voor de gewassen, voor
veeteelt is er te weinig neerslag gevallen waardoor de aguadas, waterreservoirs,
droog zijn. Daarom is Sr. João genoodzaakt al enige maanden tankwagens te betalen
voor het drinkwater voor zijn runderen. In een ander jaar is niet zozeer het gebrek
aan neerslag, maar de hitte de oorzaak van het sterven van 75 sinaasappelbomen
van Sr. Pedro. Dit is een indicatie voor het betrekken van waterstand in de aguadas,
temperatuur en zonne‐uren in de analyse en definitie van droogte.
De definitie van droogte zou afhankelijk moeten zijn van het doel waarvoor de
term droogte gebruikt wordt. Daarom moet deze in samenspraak met de betrok‐
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kenen vastgesteld worden. Omdat deze studie gaat over kwetsbaarheid van gezins‐
landbouwers ligt het voor de hand droogte te definiëren aan de hand van het verlies
van permanente en tijdelijke gewassen of vee. Een indicatie hiervan is de conti‐
nuïteit van neerslag tijdens het groeiseizoen van de voornaamste tijdelijke gewas‐
sen, de zonne‐uren, de hoeveelheid water in de waterreservoirs, de neerslag in de
maanden voorafgaand aan het groeiseizoen en de mate waarin de bodem in staat is
het vocht vast te houden. Het is niet eenvoudig uit een pluviogram op te maken wat
een droogtejaar is. Daarbij komt dat een droogteperiode meestal niet precies een
kalenderjaar volgt. Tabel 31 op pagina 404, is wellicht een gemiddelde neerslag van
maart tot en met juni die lager of gelijk is aan 16 mm een indicatie voor een
droogte50. De jaren 1936, 1976, 1990 en 1993 worden volgens deze definitie als jaren
van droogte aangemerkt. Dit komt ongeveer overeen met de droogtejaren die de
boeren uit Coité in 1996 noemen: 1932, 1975, 1993 en 1994. Hoewel volgens veel
bronnen 1998 een jaar van droogte was, noemen de boeren in Coité dat jaar
desgevraagd niet. Dit is in overeenstemming met de gegevens uit Rocha en Lemos
waaruit blijkt dat de mesoregio waaronder Coité valt, een van de mesoregio’s was
met laagste percentage van de rurale bevolking dat ingeschreven stond in werk‐
verschaffingsfronten. Ook waren de oogstverliezen relatief laag met een
vermindering van 22% van de bonenoogst, en van 8% van de maïsoogst. De
maniokoogst bleef nagenoeg gelijk in vergelijking met 1997 (Rocha en Lemos
2000:6,13). Overigens bleven in 1998 problemen van droogte niet beperkt tot het
semi‐aride gebied. Ook de Agreste, de Zona da Mata tot de kust toe en het
Amazonegebied, werden door droogte getroffen (Corrêa de Araújo 1999; Moran et
al. 2006). In literatuur over semi‐aride gebieden elders in de wereld vallen
overeenkomsten op in droogte jaren. Zo waren in Kenya bijvoorbeeld 1993 en 1981
ook bijzonder droog (Biamah 2005)51.
De boeren uit mijn onderzoek gebruiken de term seca meestal alleen voor de
uitzonderlijke gevallen van ernstige droogte. Niet voor het enkele feit dat een oogst
verloren is. In het vorige hoofdstuk zagen we al dat Slegers (2008) ook signaleert dat
boeren droogte ruimer definiëren. Sr. Martinho (uit Algodões) zegt dat het droog
was in 2003. Hij benadrukt dat het (maar) een estiada was, “não foi seca não”, geen
echte droogte. Een andere boer zegt: “De droogte is al voorbij, de ergste droogte was
in 1993 en daarvoor in 1932.” De andere droogtes wil hij niet als droogte betitelen,
het zijn slechtere tijden (uma passagemzinha mal), maar droogte is een groot woord.
Toch zijn er wel boerinnen die het woord droogte gebruiken voor een drogere
periode. “De oogst van het vorig jaar (1995) had te lijden onder de droogte. D. Maria
Francisca: “De afgelopen vier jaar waren droog.” D. Eunice: “Tot 1991 waren er
goede jaren. Sindsdien heeft men te lijden onder droogte en is er altijd wat. Als er
wel een winter is, dan zijn er geen zomerse onweersbuien”52.
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Ik zal de term droogte gebruiken voor een periode van droogte met ernstige
gevolgen op grote schaal. Hoewel dit nog geen exact afgebakende definitie is, is dit
het idee achter de droogtejaren uit Tabel 3. Uit deze tabel blijkt dat er in de 18e eeuw
9 droogtes waren, in de 19e 15 en in de 20ste 14. Echter, door de diversiteit van het
gebied en het ontbreken van een droogtedefinitie in de bronnen kunnen we hieruit
geen conclusies trekken over ontwikkelingen in droogtefrequentie.
Het voorkomen van droogte hangt onder andere samen met ENSO (El Niño
Southern Oscillation53). Ook is er een relatie tussen hoeveelheid neerslag en SST (Sea
Surface Temperature) in de verschillende fasen van ENSO (Sivakumar et al. 2005;
Toni, z.d.). Het omgekeerde fenomeen doet zich ook voor en dat heet La Niña. Het
voorkomen van dit afwijkende klimaatfenomeen doet zich gemiddeld elke 3 tot 4
jaar voor. Echter, de graad van een El Niño verschilt van jaar tot jaar. Het laatste
sterke El Niño jaar was dat van 1997/1998 en hiervoor was het sterkste in 1982/1983.
El Niño betekent weinig neerslag in het noorden van Noordoost Brazilië in de
periode van december tot februari. Ook is er dan een warme periode van juni tot
augustus in centraal Noordoost Brazilië. La Niña betekent veel regenval van
december tot februari in het Noorden van Noordoost Brazilië. De voorspelbaarheid
van El Niño is volgens het KNMI redelijk betrouwbaar: 3 tot 6 maanden van
tevoren. Echter, in december voor juni voorspellen blijkt moeilijker dan in juni voor
december voorspellen (KNMI 2009).
Moran et al. (2006) en Brondizio en Moran (2008) schrijven dat de frequentie van
El Niño en la Niña toegenomen is van 20 tot 10 jaar naar mogelijk 5 jaar. Dit is
belangrijk als indicator dat er wat aan het veranderen is. Het voorkomen van El
Niño is meetbaar. We moeten echter wel oppassen dat we de definitie van droogte
die relevant is voor de boeren niet uit het oog verliezen. 1998 was immers een El
Niño jaar dat in Coité niet zulke ernstige gevolgen had.
Tabel 4. Neerslag (in mm) gedurende het regenseizoen van 1993 en normaal
Station
Februari
Maart
April
Mei
1993
normaal
1993
norm.
1993
norm.
1993
norm.
Angicos
1
83
5
142
84
138
16
66
540’S,
3636’W
Morada No
9
113
46
215
71
187
9
116
506’S, 382
Picos
61
137
141
181
16
114
0
26
705’S,
4128’W
Petrolina
40
90
0
148
6
82
0
29
923’S,
4204’W
Remanso
0
97
0
153
43
93
0
13
941’S,
4204’W

Totaal
1993
norm.
106
429

135

631

118

458

46

349

43

356
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Station
Februari
Maart
Jacobina
0
82
0
120
1111’S,
031’W
Bron: Rao et al. (1995:700), uitwerking auteur.

April
3

Mei
91

40

48

43

Totaal
341

Met Tabel 4 toon ik aan hoe extreem de neerslag kan afwijken tijdens een droogte.
Angicos heeft normaliter een gemiddelde totale neerslag in het regenseizoen van
429 mm, in 1993 was dat slechts 106 mm. Jacobina heeft normaliter een gemiddelde
totale neerslag van 341 mm en had in 1993 in de regentijd een neerslag van 43 mm.
Uit een vergelijking van de jaren uit
Figuur 6, Curaça, pagina 81 en Figuur 7, Salgadália, pagina 81, blijkt ook een
verschil in droogtejaren (uitgaande van neerslagtotalen): in Curaçá (met gegevens
van 1911 tot 1974) waren de jaren 1915, 1931, 1932, 1945 en 1958 droog. Voor
Salgadália (met gegevens van 1935 tot 1974) waren de jaren 1947, 1952 en 1961 het
droogst.
In de bovenstaande paragrafen heb ik duidelijk gemaakt waar we op moeten
letten als we uitspraken willen doen over het verband tussen klimaat en kwetsbaar‐
heid. Hoe extremer de situatie is, hoe duidelijker het verband. In een heel droog jaar,
is de totale jaarlijkse neerslag laag en de landbouwproductie laag. We willen meer
weten over de minder extreme jaren. Daarom zijn er nog veel vragen die onderzocht
zouden moeten worden. Wat is het verband tussen de hoeveelheid neerslag en de
landbouwproductie? Is het voldoende om te kijken naar de totale jaarlijkse neerslag
of moeten we kijken naar de neerslag tijdens het plantseizoen of naar het
voorkomen van veranicos tijdens het plantseizoen? Is er een verband tussen het
jaartotaal en de hoeveelheid die in het plantseizoen valt en de frequentie van
veranicos? Wat is de invloed van temperatuur en wat is het verband tussen een voor
gewassen negatieve temperatuur en een bepaald neerslagpatroon? Is er een verband
tussen neerslagpatronen die ongunstig zijn voor de gewassen en het waterniveau in
de aguadas? Bij al deze vragen kunnen we beter uitgaan van de hoeveelheid
landbouwproductie in een bepaalde periode en de corresponderende neerslag‐
patronen onderzoeken, dan uitgaan van de neerslag en de productie bezien. De
grafieken in deze paragraaf tonen gemiddelden en standaardafwijking in neerslag.
Omdat dit niet per definitie iets zegt over de te verwachten hoeveelheden productie,
moeten deze verbanden eerst onderzocht worden. Met deze kennis zouden
grafieken gemaakt kunnen worden waarin het verband tussen neerslagpatronen en
landbouwproductie wel tot uitdrukking komt.
LANDSCHAP EN BEGROEIING
De bodem is rotsachtig in grote delen van de Sertão, hierdoor kan de grond weinig
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water vasthouden en onder andere daardoor staan veel rivieren delen van het jaar
droog (Hall 1978). De enige uitzondering hierop is de São Francisco rivier die het
hele jaar door water bevat. Het landschap varieert van heuvelachtig in de meeste
streken, tot bergachtig in een paar streken. De begroeiing in de Sertão loopt uiteen
van savanne met bomen in de nattere delen tot steppe (zonder bomen) of caatinga in
de drogere zones. De caatinga is droogteresistente begroeiing zoals cactussen, strui‐
ken en kleine bomen (Hall 1978; Kleinpenning 1987:38 ). Voor de droge periode
krijgen de bladeren herfsttinten en uiteindelijk verliest de vegetatie haar bladeren
om vochtverlies te minimaliseren. Het woord caatinga is Tupi van oorsprong: caá
betekent vegetatie en tinga betekent wit, licht. Er is hoge en lage caatinga. De hoge
caatinga bestaat uit bomen en komt in de vochtigere dalen en op de vlakten voor. De
lage caatinga bestaat uit struiken, bromelia’s en cactussen en ligt op de hoger gelegen
delen.

Figuur 9. Foto landschap met maniok op voorgrond
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DESERTIFICATIE VAN DE SERTÃO EN KLIMAATVERANDERING: DE
BIJDRAGE VAN DE MENS
Het huidige landschap in het Noordoosten en de Sertão is grotendeels door de mens
gemaakt. Het ecosysteem van het Semi‐árido is inmiddels een van de meest bevolkte
ecosystemen van ruraal Brazilië (Embrapa 2005). Tot de 17e eeuw was de vochtige
kuststrook begroeid met Mata Atlântica (Atlantisch woud) (Ribeiro 1990:94). Ook in
het binnenland was er vroeger meer begroeiing en waren er meer oasen. In de
cerrada (het bos van de caatinga) waren veel bomen met goed hout. Daar was vrucht‐
bare en vochtige grond (Santos Filho 1956). Da Cunha schrijft nadat hij ingegaan is
op de invloed van het klimaat op de desertificatie van de Sertão:
Één vermeldenswaardige geologische agens hebben wij echter buiten be‐
schouwing gelaten – de mens. Deze, zo moet worden erkend, oefent niet zelden
bruut geweld uit op de aarde, en met name onder ons, Brazilianen, heeft hij in
de gehele loop der geschiedenis de rol op zich genomen van een geduchte
schepper van woestijnen (da Cunha 2001:48).
Volgens da Cunha droeg de slash and burn methode van de indianen die in het oer‐
woud woonden er toe bij dat dit onherstelbaar veranderde in caapuera: afgestorven
woud. Ook de kolonist die deze werkwijze kopieerde, droeg bij aan bodem‐
degradatie. In het begin van de 17e eeuw werden zo enorme stukken bos veranderd
in gemeenschappelijke weidegronden. De bandeirantes die op zoek waren naar goud
en indianen, brandden de begroeiing ook plat: daardoor konden zij de hinderlagen
van de indianen beter vermijden (da Cunha 2001:48). Tijdens de suikerhausse in de
17e eeuw, gebruikten de fornalhas (ovens) voor de suikerrietverwerking dag en
nacht, zes tot acht maanden per jaar, heel veel hout. Zo verdween de Mata Atlântica
en ook de begroeiing meer landinwaarts. Ook het voortduren van de slash and burn
landbouw en de toename van de bevolking droeg bij aan de desertificatie van de
Sertão (Santos Filho 1956:307). Tot de 19e eeuw waren er voornamelijk grote eigen‐
dommen met veeteelt in de Sertão. In de 19e eeuw, met de introductie van katoen,
nam de bevolking aanzienlijk toe en ging men meer voedselgewassen verbouwen.
De eigendommen werden kleiner omdat ze bij erfenis gelijk over de kinderen
verdeeld werden (Hall 1978). Toen de vruchtbaarste delen van de Sertão tegen 1860
bezet waren, gingen boeren ook de caatinga gebruiken voor landbouw. De druk op
het land nam steeds meer toe. De grote droogte in 1877 betekende de dood van een
half miljoen mensen (Mitchell 1981:3). Door de bevolkingstoename nam ontbossing
van de brejos (broeklanden) en de caatinga toe. Het hout was nodig voor brandhout
en huizenbouw en de grond voor de landbouw. De vegetatie van de caatinga is door
overbegrazing en slecht bodemgebruik verder afgenomen (Hall 1978:21). Stortregen
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had door de verminderde begroeiing erosie tot gevolg en een afname van de water‐
hoeveelheid in rivieren en bronnen. De gevolgen waren het opdrogen van de
zijrivieren van de São Francisco rivier, afnemende vegetatie en verdere bodemerosie
(Hall 1978:21). De vochtige bossen veranderden in droge en stekelige velden (Santos
Filho 1956:307). Zo verdwenen ook de banhados (moerassen begroeid met vegetatie),
atoleiros (modderpoelen), en brejos (broeklanden) (Santos Filho 1956:9). Illustratief
voor de verandering die het landschap in de Sertão ondergaan heeft, is de volgende
naamgeving van een fazenda of grootgrondbezit:
Het landgoed dat Miguel Lourenço kocht werd aangeduid als Campo Seco, dit
betekent droog veld. De vroegere naam van het landgoed was Fazenda brejo do
campo seco. Deze naam geeft aan hoe de natuurlijke omgeving er in vroeger
tijden uitzag. Brejo betekent vochtige plaats met veel begroeiing. Volgens Santos
Filho (1956) was er in het midden van de 20ste eeuw niets meer dat eraan
herinnerde dat er ooit een vochtige plaats met veel begroeiing was.
Hoewel het lijkt alsof men eeuwenlang niet besefte dat de mens een grote invloed
had op de afname en verslechtering van natuurlijke hulpbronnen, blijkt uit da
Cunha (2001:49,50) het tegendeel:
Men stelle zich voor wat de gevolgen zijn van een dergelijke methode [het
verbranden van de vegetatie], stelselmatig toegepast, eeuwenlang…
Overigens had de koloniale regering zelf deze gevolgen al voorzien. Vanaf
1713 werden opeenvolgende decreten uitgevaardigd om paal en perk te stellen
aan dit wangedrag. En nadat de legendarische droogte van 1791‐1792 was
geëindigd, de “grote droogte” zoals oude sertanejos nog steeds zeggen, die het
gehele Noorden, van Bahia tot Ceará, had geteisterd, toen schijnt de regering in
Lissabon deze droogte aan de hierboven vermelde kwalijke praktijken te hebben
toegeschreven en onmiddellijk, als enig correctief, een streng verbod op het
kappen van bossen te hebben doen uitgaan.
Dit was lange tijd de grootste zorg van de regering, zoals blijkt uit het
koninklijk schrijven van 17 maart 1796, waarin een rechter als bosbeheerder
wordt aangesteld, en dat van 11 juni 1799, waarin wordt verordend ‘dat een halt
moet worden toegeroepen aan de onwelvoeglijke en ongebreidelde hebzucht
der inwoners (van Bahia en Pernambuco), die te vuur en te zwaard kostbare
wouden hebben verwoest…welke ooit in overvloed aanwezig waren en
tegenwoordig op grote afstand liggen.
Ook Schwartz benadrukt de ontbossing die de verwerking van suikerriet tot gevolg
had: voor één tarefa54 met suikerriet (de hoeveelheid die in een dag door de molen
(engenho) gemalen kon worden), was er 1,5 tot 2 tarefa hout nodig. De ontbossing
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was reeds een probleem in de eerste tien jaar van de 17e eeuw (Schwartz 1973:170)!
Da Cunha (2001:49) besluit met de opmerking dat de mens de woestijn mis‐
schien gemaakt heeft, maar hij kan haar ook uitroeien, hij kan het verleden nog
herstellen, dat is geen onmogelijke opgave. Inmiddels is de wereldwijde klimaat‐
verandering een feit. In vergelijking met andere regio’s in de wereld zijn er relatief
weinig studies over de invloed van klimaatverandering op Latijns Amerika
(Sivakumar et al. 2005). De voorspellingen voor het Noordoosten omvatten drie
punten: er zal een toename van de temperatuur zijn van 2 tot 5,4 C in 2100 volgens
het pessimistische scenario (A2) en 1,4 tot 3,8 C volgens het meer optimistische
scenario (B2). De neerslag zal afnemen met 15 tot 20% bij scenario (A2). Ten derde
zullen droge perioden (dry spells) vaker voorkomen. Deze ontwikkelingen kunnen
leiden tot desertificatie en de toenemende temperatuur zal leiden tot meer
verdamping en daardoor tot meer watertekorten (Tearfund, 2008). Door de
verminderde vochtigheid van de bodem zal de geschiktheid voor de verbouw van
gewassen zoals maïs en bonen afnemen (Ambrizzi, et al. 2007 in Lemos (2007);
World Bank 2009:2). Lemos haalt twee studies aan waarin staat dat het Noordoosten
één van de regio’s van de wereld is waar klimaatverandering de agrarische
opbrengst sterk negatief zal beïnvloeden (Lemos 2007).
In deze paragraaf hebben we gezien dat de Sertão een semi‐aride tropisch klimaat
heeft met felle zonneschijn en hoge temperaturen. De gemiddelde jaarlijkse
verdamping is er groter dan de regenval. Het regenregime is schaars. Het regen‐
seizoen is ongeveer drie maanden. Er zijn streken waar de regentijd in de winter
loopt van april tot augustus en er zijn regio’s waar de regen valt in de zomer, van
november tot april. De totale neerslaghoeveelheid per jaar ligt gemiddeld tussen de
400 en 800 mm. De plantperiode van de boeren uit mijn onderzoek heeft gemiddeld
lagere neerslagwaarden, maar meer neerslagzekerheid dan de andere maanden van
het jaar. Ook is deze periode kouder. De Sertões worden gekenmerkt door een grote
variatie aan regenval, een grote diversiteit in gemiddelde temperatuur en het
voorkomen van droogtejaren. De definitie van droogte moet afhankelijk zijn van de
toepassing van het begrip. De grote diversiteit biedt ook kansen, meestal is de
droogte niet even ernstig in alle gebieden. Het voorkomen van droogte heeft te
maken met het fenomeen El Niño. De rotsachtige bodem houdt weinig water vast,
de meeste rivieren zijn tijdelijk van aard en de vegetatie is voornamelijk caatinga. De
invloed van de mens op de vegetatie en de bestaande waterbronnen is groot
geweest. Door de houtkap op grote schaal heeft de toch al kwetsbare bodem vaak
blootgestaan aan bodemerosie waardoor ook de waterbronnen afgenomen zijn,
mede door toedoen van de toenemende bevolkingsdruk. In de 18e eeuw wist men al
van het verband tussen de kap van de bossen en de droogte van het binnenland. Da
Cunha had nog de hoop dat de mens de aangerichte schade ongedaan kon maken.
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Dit wordt een moeilijke opgave aangezien de klimaatverandering voor het Noord‐
oosten minder neerslag, meer jaren van droogte en een afnemende geschiktheid
voor de productie van voedselgewassen betekent.

SOCIALE KWETSBAARHEID

F

ILHO

DO

DO

NO

Não sou profeta
Nem tão pouco visionário
Mas o diário
Desse mundo ta na cara
Um viajante
Na boleia do destino
Sou mais um fio
Da tesoura e da navalha
Levando a vida
Tiro verso da cartola
Chora viola
Nesse mundo sem amor
Desigualdade rima com hipocrisia
Não tem verso nem poesia
Que console em cantador
A natureza na fumaça se mistura
Morre a criatura
E o planeta sente a dor
O desespero
No olhar de uma criança
A humanidade
Fecha os olhos pra não ver
Televisão de fantasia e violência
Aumenta o crime
Cresce a fome do poder
Boi com sede bebe lama
Barriga seca não da sono
Eu não sou dono do mundo
Mas tenho culpa
Porque sou filho do dono

ZO

ON VAN DE

BAAS

Ik ben geen profeet
En ook geen visionair
Maar het dagboek
Van deze wereld zie je zo
Een reiziger
Liftend naar zijn bestemming
Ben ik eerder een snede
Van de schaar en het stiletto
Terwijl ik mijn leven leid
Tover ik een vers uit mijn hoed
Huil viool
In deze wereld zonder liefde
Ongelijkheid rijmt op hypocrisie
Er is geen rijm noch poëzie
Die een zanger kan troosten
De natuur vermengt zich met rook
Als een schepsel sterft
Voelt de planeet de pijn
De wanhoop
In de blik van een kind
De mensheid
Sluit de ogen om het niet te zien
Televisie met een nepwereld en geweld
Doet de criminaliteit toenemen
Doet de honger naar macht groeien
Een rund met dorst drinkt modder
Met een lege maag kan je niet slapen
Ik ben niet de baas van de wereld
Maar ik heb schuld
Want ik ben de zoon van de baas

Bron: José (1996).

Dit nummer stelt de desinteresse, ongelijkheid, hypocrisie en honger naar macht
van de rijken, aan de kaak55. Het illustreert de grote verschillen in sociale kwets‐
baarheid.
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INKOMSTENONGELIJKHEID EN ARMOEDE
De hieronder gepresenteerde gegevens hebben betrekking op de veldwerkperiode
eind jaren negentig en zijn zoveel mogelijk geactualiseerd56. Ook tegenwoordig, na
twee regeringstermijnen van president Lula, blijken de twee grootste problemen van
het Noordoosten, de kloof tussen rijk en arm en de voortdurende armoede nog
steeds actueel. Lula trad aan in 2003. Wel zijn de scherpste kantjes eraf geslepen. De
scheve land‐ en inkomstenverdeling, die kenmerkend is voor het Noordoosten,
houdt verband met een groot probleem van sociale uitsluiting op nationaal niveau
(Lafer 2001). “Brazil still has neither been able to eliminate poverty and destitution,
nor reduce disparities in terms of wealth and income. As a consequence, the social
situation in Brazil is particularly severe: along with a huge population of poor and
indigent, there is also an extremely high level of income inequality” schreef Faria
(2001:13).
Exemplarisch hiervoor is dat “Although Brazil has a per capita GDP of roughly
$5.500 reais, considering 1998 prices, the country has still not been able to reduce
poverty and indigence to standards that are acceptable or at least equivalent to those
of countries with similar income levels” (Simoni Nacif 2001:30; mijn onderstreping).
Kortom landen met een gelijk BNP kennen minder armoede. Blijkbaar is daar de
rijkdom beter verdeeld dan in Brazilië. De zeer ongelijke inkomstendistributie in
Brazilië komt tot uiting in de hoge Gini‐index57. Tussen 2003 en 2009 is er weinig
veranderd op dit gebied. In 2003 stond Brazilië bij de top 10 van landen met een
extreem ongelijke inkomstendistributie (World Bank 2003:64‐67). Deze Gini‐index
was in 2003 59,1. Hoewel de inkomstenconcentratie afneemt, behoort Brazilië in
2009 met een Gini‐index van 55 nog steeds tot de top tien (UNDP 2007; Folha de São
Paulo, 5 oktober 2009).
Door deze hoge inkomstenconcentratie was Brazilië tegelijkertijd de 11e
economie ter wereld (uitgaande van het Bruto Nationale Inkomen in 2001) en
nummer 9 op de wereldranglijst van ondervoede mensen (met 17 miljoen personen),
beide uitgaande van absolute aantallen (World Bank 2003)58. Tevens was, gemeten
naar Braziliaanse standaarden, het aantal mensen onder de hongerlijn in 1997 24
miljoen (Simoni Nacif 2001).
Voor Noordoost Brazilië betekende dit dat in de jaren negentig van de 20ste
eeuw meer dan 50% van de rurale gezinnen in chronische en ernstige armoede
leefden. Ze hadden een gemiddeld gezinsinkomen van U$ 366 per jaar, in ver‐
gelijking met een landelijk gemiddelde van U$ 938 en een U$ 1744 voor het zuiden
(Dixton et al. 2001). Hoewel met 33% het BNP van Bahia het hoogste was van alle
Noordoostelijke deelstaten (SEI 1996), leefde ook in Bahia in 1995 bijna de helft
(48%) van de gezinnen onder de nationale armoedegrens. Deze grens lag bij 2
minimumlonen (SEI 1996:59 en 68).
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In welke mate hebben de arme inwoners uit het Noordoosten baat bij de eco‐
nomische ontwikkeling van het land? Pinto en de Oliveira (2010) analyseren de mate
van pro‐pobre groei in de periode van 1995 tot 2007 voor de verschillende deelstaten
in Brazilië. Onder pro‐pobre (pro‐armen) groei verstaan zij: “(...) een proces dat nood‐
zakelijkerwijs de armoede en relatieve inkomstenongelijkheid moet verminderen
(Pinto en de Oliveira 2010:333). Uit een studie van het UNDP bleek dat in de periode
van 1991 tot 2000 het aandeel van het Noordoosten op het totale aantal armen van
Brazilië niet afgenomen was. In 1991 was dit aandeel 48,4% en in 2000 was het
48,5%. Dit terwijl in de periode van 1991 tot 2000 het percentage zeer arm (indigente)
en arm op nationaal niveau afnam. Het Noordoosten bleef qua aantal armen over‐
vertegenwoordigd aangezien er 28% van de bevolking woonde (UNDP 2007:18).
Hoewel volgens Pinto en de Oliveira in de periode van 1995 tot 2007 de armen in het
Noordoosten wel profiteren van de economische groei in het land, vertonen de
regio’s Zuid, Zuid‐Oost en Midden‐West meer pro‐armen groei dan de andere
regio’s. Landelijk gezien is er pro‐armen groei over de gehele periode.
Het Plano Real uit 1994 was het eerste economische plan in de jaren negentig dat
er in slaagde de inflatie te beteugelen. Van 1995 tot 2001 volgde een periode met eco‐
nomische stagnatie. Dit leidde ook tot een crisis in de gezinslandbouw (Abramovay
1998; Pinto en de Oliveira 2010). De Noordoostelijke staten, behalve Maranhão,
Alagoas en Pernambuco, volgen de landelijke trend van pro‐armen groei (Pinto en
de Oliveira 2010:351). Zij concluderen:
De omvang van de armoede is nog steeds erg hoog in het land: zelfs na de
vermindering van 32% in P 0 (aandeel armen), tussen 1995 en 2007, leeft meer
dan 22% van de bevolking nog steeds met onvoldoende inkomsten. Echter,
zoals IPEA (2008) aantoont, neemt de inkomstenongelijkheid sneller af sinds
2001, en dat is een fundamenteel instrument in de armoedebestrijding. Als het
scenario van deze studie (economische groei en betere inkomstenverdeling)
voortduurt, dan verwacht men een forse vermindering van het aantal mensen
dat leeft met minder dan R$ 100,00 per maand. Bovendien is het dan mogelijk
dat binnen een decennium sommige staten armoedeniveaus dichtbij nul zullen
vertonen (Pinto en de Oliveira 2010:354).
Wel wordt duidelijk dat de Noordoostelijke deelstaten niet onder deze eerste
deelstaten zonder armoede zullen vallen als de ontwikkeling op deze voet doorgaat.
Sobel et al. (2010) laten ook zien dat in de periode tussen 1995 en 2005 de
afname van het aandeel armen van het Noordoosten achterblijft bij de landelijke
afname. Wel blijkt dat de deelstaat Bahia het relatief goed doet. Een aandachtspunt
is echter dat over de hele lijn een groeiende kloof te zien is tussen het aandeel armen
in de rurale gebieden ten opzichte van de urbane gebieden.
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De positieve trend vanaf 2001 komt tot uitdrukking in Tabel 5. Het inkomen van de
armen groeit relatief meer dan van de totale bevolking. De inkomstenongelijkheid is
afgenomen en het aantal armen en zeer armen neemt ook af.
Tabel 5. Ontwikkelingen in armoede en inkomstenongelijkheid 2001, 2005
Noordoosten

Bahia

2001

2005

% zeer armen

21,4

13,7

% armen

45,6

34,8

Gini‐index

0,6256

0,5865

% zeer armen

20,7

11,7

% armen

44,2

32,4

Gini‐index

0,6231

0,5744

Bron: UNDP (2007:47).

Volgens IETS (2010) bedraagt het aantal zeer armen (indigentes) in het Noordoosten
in 2009 meer dan 5 miljoen, dat is 9,6% van de bevolking. In ruraal Noordoosten is
dat 14,5%, het betreft hier 2 miljoen mensen. Het Noordoosten telt in 2009 17,8
miljoen armen, dat is 33% van de bevolking. De uitspraak van Sobel et al. (2010) dat
de armoede indicatoren nog steeds alarmerend zijn, is daarom nog altijd op zijn
plaats.
Tabel 6 is gebaseerd op een van de weinige bronnen specifiek over de armoede
in semi‐aride Bahia. We zien dat in 1991 het gemiddelde inkomen van het Semi‐árido
baiano ongeveer de helft was van het gemiddelde inkomen van de hoofden van de
huishoudens van geheel Bahia. Aangezien steden ook tot het Semi‐árido baiano
behoren, en de rijkeren in de stad wonen, was het inkomen van de rurale gebieden
van het Semi‐árido baiano nog lager.
Tabel 6. Relatief inkomen v.d. huishoudhoofden en Gini‐index, Bahia, 1991

Inkomen

Gini‐index

Gemiddelde Semi‐árido baiano

0,52

0,4910

Salvador

2,21

0,6516

1,00

0,6533

Bahia
Bron: (Ciência hoje 1996).

98

Semi‐aride Noordoosten: ecologisch en sociaal kwetsbaar

Figuur 10. Kaart van armoede en ongelijkheid, Bahia 2003
Bron: IBGE (www.ibge.gov.br/cidadesat).
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In bovenstaand figuur vallen 2 dingen op. De gemeenten met de hoogste per‐
centages gezinnen onder de armoedelijn, liggen deels geconcentreerd in Zuidoost
Bahia, een regio die niet binnen de droogtepolygoon valt. Verder heeft de regio
waartoe Coité behoort, relatief lage percentages gezinnen onder de armoede lijn.
Het percentage onder de armoede lijn voor Coité is in 2003 35,10% (IBGE 2003a).
Opmerkelijk aan deze figuur is dat de meeste van de donker gekleurde gemeen‐
ten, grote steden zijn met meer dan 100.000 inwoners; de rijkere gezinnen wonen
blijkbaar in de steden. Voor het overige is de Gini‐index in het merendeel van de
Bahiaanse gemeenten in 2003 tussen de 0,37 en 0,42. Dit geldt ook voor Coité met
0,40 (IBGE 2003a). De minste inkomstenverschillen zijn er in de kleinere steden in
het binnenland. Verder hebben van de rurale en urbane gebieden van de vijf macro‐
regio’s de rurale gebieden van het Noordoosten de laagste Gini‐index (DIEESE en
NEAD 2008:139). De lage Gini‐index is een interessant positief kenmerk van het
semi‐aride gebied.
In vergelijking met twintig jaar terug is de inkomstensconcentratie fors afge‐
nomen. De inkomstenconcentratie van de deelstaat Bahia was in de jaren tachtig van
de 20ste eeuw nog toegenomen. De Gini‐index van Bahia had in 1981 een beneden‐
grens van 55,3 en een bovengrens van 59,6 en in 1989 was dit respectievelijk 64,9 en
68,059 (CEI 1992:68). De Gini‐index van Bahia was hiermee hoger dan die van
Brazilië.
Kortom, onder invloed van economische voorspoed en een veranderde politiek
neemt de bestaande kloof tussen rijk en arm en de armoede in Brazilië, het
Noordoosten en in Bahia af voornamelijk sinds het einde van de economische
stagnatie in 2001. Echter, ook na jaren van economische groei en twee regerings‐
termijnen van de regering Lula kent Brazilië ook in 2009 een extreem hoge
inkomstenconcentratie en behoort het hiermee tot de top tien in de wereld. Dit
betekent miljoenen ondervoede mensen die onder de hongerlijn leven. Op landelijk
en regionaal niveau is er een pro‐armengroei. Helaas is deze pro‐armen‐groei juist
groter in de rijkere deelstaten en in de steden. Resultaat is dat in het Noordoosten en
vooral in de rurale gebieden de afname van de armoede relatief langzaam gaat.
LEVENSOMSTANDIGHEDEN
Een indicator van de levensomstandigheden van de bevolking is de HDI. Deze
Human Development Indicator is ingesteld door de UNDP om de materiële en sociale
omstandigheden waarin mensen leven te beoordelen. In 2000 werd Brazilië als
geheel geclassificeerd als een land met een medium human development met een HDI
van 0,757. Het land nam daarmee op mondiaal niveau een 73ste plaats in. De HDI
van Brazilië overschreed in 2006/2007 de grens van de groep landen met een hoge
ontwikkeling. Het nam in 2009 de 75ste plaats in en steeg in 2010 naar (weer) de 73ste
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plaats (UNDP 2009; UNDP 2010b). De HDI van het Noordoosten is de laagste van
de macroregio’s, in 2005 was die 0,720 en in 2007 0,749. Voor Bahia gold een HDI in
2005 van 0,742 en in 2007 van 0,767. Bahia had hiermee de hoogste HDI van de
deelstaten van het Noordoosten (Banco Central do Brasil 2009).
Door de HDI te specificeren naar bijvoorbeeld regio of gemeente, komen de
grote interne ongelijkheden aan het licht. Volgens Carneiro (2001) kunnen regionale
verschillen in levensverwachting wel twaalf jaar zijn in het geval van de regio’s
Noord en Noordoosten. Ter illustratie hiervan: de laagste HDI van een microregio in
de deelstaat Bahia is de microregio Jeremoabo met een HDI van 0,334 en op
gemeente niveau Pedro Alexandre met een HDI van 0,296, beide in het uiterste
Noordoosten van Bahia. Ter vergelijking: de landelijke HDI van Burkina Faso, in
West Afrika, was 0,325. Alle cijfers zijn van het jaar 2000 (UNDP 2003; Presidência
2005). De gemeentelijke HDI van Coité was in 2000 0,611 (UNDP 2003a). Voor het
Territorio Rural do Sisal waar Coité onder valt geldt een HDI(‐T) van 0,60 in 2008
(DIEESE en NEAD 2008: 218).
Van de mensen van 10 jaar en ouder had in 1989 ongeveer de helft (49,6%)
minder dan één jaar opleiding in de rurale gebieden van Bahia (CEI 1992). Onder
analfabeet versta ik iemand die geen of minder dan één jaar onderwijs gevolgd
heeft. Uit Tabel 7 wordt duidelijk dat het analfabetisme van het semi‐árido baiano
ruim 10% hoger lag dan dat van Bahia en dat de steden in het semi‐árido baiano rond
het cijfer van Bahia lagen, wat betekent dat het analfabetisme in de rurale gebieden
van het semi‐árido baiano nog veel hoger dan die 56,65% was. Het percentage mensen
met meer dan 15 jaar opleiding was minder dan 1% in semi‐aride Bahia.
Tabel 7. Analfabetisme en hoger opgeleiden, Bahia en Semi‐árido baiano 1991

Grootste gemeenten in Semi‐árido baiano

% analfabetisme

% hoger opgeleiden

Jequié

46,19

1,12

Juazeiro

35,59

2,68

Vitória da Conquista

37,75

2,58

Gemiddelde van het Semi‐árido baiano

56,65

0,55

Salvador

10,83

9,38

44,82

2,50

Bahia
Bron: Ciência hoje (1996).

Omdat de landbouw en de boerenlevenswijze verbonden zijn met de rurale
gebieden ga ik kort in op ontwikkelingen die daar plaatsvinden in. Twee belangrijke
kenmerken van de rurale gebieden zijn al genoemd: de levensomstandigheden zijn
er meestal slechter en er is de minste inkomstenongelijkheid. Volgens de definitie
van IBGE (1997) zijn rurale huishoudens kort gezegd alle huishoudens die niet tot
het gebied van de steden en dorpen behoren60 (in Camarano en Abramovay
1999:6)61. Er zijn twee tendensen waarneembaar: ten eerste is dat het wegtrekken
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van overwegend jongeren, waardoor een vergrijzing62 van het platteland optreedt
en ten tweede zijn er meer jonge vrouwen dan mannen die wegtrekken, een proces
dat Camarano en Abramovay aanduiden als masculinização of vermannelijking. In
Frankrijk heeft dit proces zich ook voorgedaan en in die context noemde men dat
volgens Camarano en Abramovay desertificação rural of rurale verwoestijning. Dit
fenomeen van “boer zoekt vrouw” noemde Bourdieu celebat paysan of boerencelibaat
(Camarano en Abramovay 1999).
Augusto en Ribeiro (2005) schrijven dat behalve de jongerenmigratie uit de
rurale gebieden ook de afname van het aantal geboortes én de geboorteafname door
vrouwenmigratie ervoor zorgt dat de groep ouderen relatief groot is. De auteurs
wijzen erop dat de gepensioneerde oudere in de rurale gebieden een nieuwe sociale
en economische actor is. Rurale vrouwen hebben sinds 1991/1992 recht op een
ouderdomsuitkering. De ouderen kenden een levenstraject vol ontberingen, vaak
zonder getekende arbeidskaart. Ze begonnen al op jonge leeftijd te werken met vaak
een dubbele arbeidsdag. Dit beeld is herkenbaar van de verhalen van de boeren uit
mijn onderzoek. Augusto en Ribeiro wijzen erop dat het ouderdomspensioen in de
rurale gebieden de levensomstandigheden erg ten goede komt. Het armoedeniveau
is beduidend minder in de huishoudens waar op zijn minst een gepensioneerde
bejaarde woont. Dit verhaal geldt nog sterker in het Noordoosten waar de
koopkracht van het landelijke pensioen ter waarde van een minimumloon groter is
dan in andere regio’s. De gepensioneerden stegen op de sociale ladder door de
relatieve hoge inkomsten uit hun pensioen, soms wel drie keer zoveel in
vergelijking met de inkomsten die ze daarvoor hadden (Augusto en Ribeiro 2005).
Gezien de overwegend oude onderzoeksgroep, speelt de inkomstenzekerheid die de
pensioenen bieden ook een rol in de livelihoods van de boeren.
De boeren in Coité kennen een lange traditie van migratie en de bevolking op
het platteland is vergrijsd. D. Eunice: “Rond 1961 zijn de mensen uit Maxixi naar
São Paulo beginnen te trekken. Dat was rond de tijd dat de sisal afgelopen was in
Maxixi.” De trek van meisjes is in het Noordoosten niet zo uitgesproken als in
andere gebieden. De migratie in het Noordoosten blijft constant hoog sinds de jaren
50 (Camarano en Abramovay 1999). Dit duidt erop dat de situatie elders constant
beter geweest is. De rurale gebieden hebben de minste werkgelegenheid en de
minste faciliteiten. De jongeren migreren vanaf ongeveer 16 jaar naar Salvador of
steden in het zuiden. De laatste jaren is volgens de mensen de werkgelegenheid in
het zuiden afgenomen. Dit signaleert Alves (2002) ook. Hierdoor keert een aantal
jongeren weer terug. Een ander scenario is de terugkeer van migranten een aantal
jaren voor of na hun pensionering naar hun geboortegrond. Een aantal boeren uit
mijn onderzoek was dit van plan.
De situatie in Coité zal niet veel anders geweest zijn dan die van haar buur‐
gemeente Serrinha. Daar wonen vanaf de jaren vijftig meer mensen in de stad dan
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op het land. In de jaren zestig is dit zo ontstaan, door gebrek aan perspectieven in de
rurale gebieden (Franco 1996:168). Dit hing samen met droogtes en het economisch
beleid dat de militaire regering voerde, het zogenaamde Braziliaanse Wonder. De
mensen trokken naar het zuiden, naar Rio en São Paulo. Mede door de aanleg van
de BR 116 eind jaren ‘60 met Serrinha op de route, werd dit mogelijk. Migratie ging
gepaard met inkomstentransfers (Franco 1996). Franco beschrijft dat in de 19e eeuw
ook de rijken die leefden van veeteelt, nog op het platteland woonden. Begin 20ste
eeuw vestigden zij zich in de stad, eerst in Serrinha en later in Salvador.
De toegang tot onderwijs in de rurale gebieden was in Brazilië in vergelijking
met de rest van Latijns‐Amerika slecht (Camarano en Abramovay 1999). De vraag is
wat een verbetering van die toegang zal betekenen: betere omstandigheden voor de
bevolking of nog meer migratie? Voor de toekomst van de landbouw in het
Noordoosten is het goed om te weten dat de migratiestroom van het ZO en Zuiden,
nu veel minder is dan decennia geleden. Voornamelijk tussen 1950 en 1980 was daar
een grote emigratie. Volgens Camarano en Abramovay is ‘fixar o homen no campo’ (de
mensen op het platteland houden) een ouderwets idee en moeten mensen vrij zijn
om kansen te benutten. Ook in Dixton et al. (2001) is de exit‐uit‐de‐landbouw‐
strategie een reële optie. Voor wie echter liever in de eigen streek zou willen blijven
wonen, zouden er voorzieningen moeten komen. Migratie betekent bovendien een
culturele “drain”. Met de migranten verdwijnt ook de kennis over landbouw,
landschap, sociale relaties en gebruiken.
NATUURLIJK KAPITAAL
Natuurlijk kapitaal zijn natuurlijke hulpbronnen zoals land, water, bossen, weiden,
biologische hulpbronnen en mineralen 63(De Haan 2000; Ellis 2000). Water en land
zijn de belangrijkste soorten natuurlijk kapitaal voor de rurale bevolking van het
Noordoosten. In veel gemeenten zijn er waterreservoirs ofwel açudes gebouwd.
Meestal is er dan een dam in de rivier, de barragem, waardoor een reservoir,
reservatório ontstaat (CEI 1985). Bahia telt ongeveer 415 gemeenten, waarvan er 250
in het semi‐árido liggen en telt in 1985 102 açudes waarvan sommige gemeenten
meerdere açudes hebben (Ciência hoje 1996). Deze waterreservoirs van meer dan
100.000 m3 zijn in het beheer van DNOCS, EMBASA, de waterleidingsmaatschappij,
of de gemeente (CEI 1985). Voor driekwart gelegen op het land van grootgrond‐
bezitters, zijn deze waterreservoirs vaak niet toegankelijk voor kleine boeren
(Coelho 1980:284).
Land is er in het Noordoosten in overvloed. Het totale oppervlak van het
Noordoosten is 1.561.178 km2, waarvan in 1996 de landbouw de helft, 78.296.096 ha,
gebruikt (Sudene 2005b). Onder landbouw versta ik evenals Kleinpenning het totaal
van de activiteiten van akkerbouw64, tuinbouw en andere vormen van agrarische
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productie zoals (rund)veeteelt. Alle landbouwgrond is het totale agrarische areaal
(Kleinpenning 1987). Gemeenschappelijke gronden komen nauwelijks voor. Het
meeste land is omheind. Het totale aantal landbouwbedrijven in het Noordoosten in
1996 is 2.326.413. Een bedrijf tot 100 ha (1 km2) is een minifúndio en vanaf 100 ha een
latifúndio, ofwel grootgrondbezit. Een nieuwere definitie van minifúndio is land klei‐
ner dan 1 módulo fiscal (fiscale eenheid). Deze fiscale eenheid betreft een oppervlak
in ha, die per gemeente vastgesteld wordt (NEAD 2009). Voor een betere differentia‐
tie onderscheid ik binnen het minifúndio nog de categorie tot 10 ha, die ik microfundio
noem65 (Coelho 1980:284). Met een bedrijfsgemiddelde in het Noordoosten van 33,6
ha is de toegang tot land ongelijk verdeeld, aangezien 56,8% van de bedrijven
minder dan 5 ha66 is, zie ook Tabel 8. 94,2% van de landbouwbedrijven heeft in 1996
een grootte tot honderd ha en deze 94,2% heeft 30% van het totale landbouwareaal
tot zijn beschikking. 77,9% van de bedrijven is kleiner dan twintig ha. Kortom, in het
Noordoosten zijn een paar hele grote en heel veel kleine landbouwbedrijven (IBGE
1996a; INCRA 2005).
In Bahia zijn in 1996 93% van de landbouwbedrijven minifúndio die samen 30%
van het landbouwareaal tot hun beschikking hebben (IBGE 1996a). In de periode
1970 tot 1996 is er voor Bahia nauwelijks iets veranderd in deze cijfers. De cijfers
voor het Semi‐árido baiano zijn ongeveer hetzelfde: in 1995 neemt 73% van de rurale
eigendommen slechts 10% van het land in beslag. Die 73% van de eigendommen is
kleiner dan 20 ha, terwijl het latifúndio van meer dan 1000 ha (0,4% van alle rurale
eigendommen) 32% van het territorium in beslag neemt (Ciência hoje 1996).
In de microregio Serrinha was in 1985 64 % van de bedrijven kleiner dan 10 ha.
Deze bedrijven vertegenwoordigen een oppervlak van 9,6 % van het totaal. De
bedrijven van 10 tot 100 ha namen 42,2% van het oppervlak in beslag. De meerder‐
heid van het oppervlak, namelijk 51,8%, werd in beslag genomen door bedrijven tot
100 ha. De microregio Serrinha nam hiermee een uitzonderingspositie in, in
vergelijking met andere sisalproducerende microregio’s waarbij het grootgrondbezit
een groter deel van het oppervlak innam (Secretaria da Agricultura 1991). Ook in
2003 is de microregio Serrinha (samen met aangrenzende microregio’s in het Noord‐
oosten van Bahia) een van de weinige microregio’s waar de onroerende goederen
met een oppervlak tot 100 ha domineren (Girardi 2008). In de andere regio’s zijn die
onroerende goederen groter.
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Tabel 8. Landbezitsverhoudingen alle bedrijven Noordoosten 1996

Aantal bedrijven

Percentage

< 5 ha

1.321.319

56,8

5‐20 ha

489.767

21,1

20‐50 ha

257.440

11,1

50‐100 ha

123.574

5,3

100 ha en groter

134.313

5,8

2.326.413

100,1

Totaal
Bron: INCRA 2005.

De landhervorming was van weinig betekenis in de periode tussen 1964 en 1994,
met een totaal van 850 landhervormingnederzettingen, 143.515 gezinnen en 8,1
miljoen ha land dat toegekend werd (Deere 2003:263). Vanaf 1995, tijdens de rege‐
ring van president Cardoso, is er een stijgende lijn in landhervormingen. Van 1995
tot en met 1998 zijn er 10,8 miljoen ha en van 2003 tot en met 2006 32,5 miljoen ha
toegekend bij landhervorming. In de 6 jaar van 1997 tot en met 2002 profiteerden
451.900 gezinnen van landhervorming en in de 5 jaar van 2003 tot en met 2007,
onder president Lula, waren dat 449.000 gezinnen (DIEESE en NEAD 2008:161, 163).
Coca en Fernandes (2008) wijzen er op dat landhervormingen onderverdeeld
kunnen worden in de landhervormingen die door landbezettingen geïnitieerd wor‐
den die zij betitelen als Reforma Agrária (RA) en de landhervormingen die gefinan‐
cierd worden middels het Crédito Fundiário, de zogenaamde Reforma Agrária de
Mercado (RAM). De laatste vorm is in de minderheid (DIEESE en NEAD 2008).
Coca en Fernandes (2008) bekritiseren deze RAM als een manier om de socio‐
territoriale bewegingen te demobiliseren en de landmarkt te voeden. Bij RA wordt
land van de vorige eigenaar onteigend en krijgt deze een financiële vergoeding. Bij
RAM koopt de overheid land bestemd voor gezinnen binnen de landhervorming.
Volgens Deere gaan de betrokken gezinnen een soort hypotheek aan om het krediet
af te betalen en worden ze geselecteerd op hun kredietwaardigheid (Deere 2003:‐
283). Deze RAM blijkt belangrijk te zijn in de mesoregio Nordeste Baiano, bijvoor‐
beeld in de gemeente Monte Santo zijn er 32 landhervormingnederzettingen van
deze RAM. Van de vijf macroregio’s blijkt in 2007 het Noordoosten, het grootste
deel met 40,3% van de landbezettingen voor zijn rekening te nemen. Bahia neemt
hiervan, met bijna de helft, een relatief groot deel van 19% voor zijn rekening, het
grootste percentage na de deelstaat São Paulo met 31% (DIEESE en NEAD 2008:248).
Aan de hand van de Gini‐index voor de landconcentratie kunnen we de ontwik‐
kelingen hierin analyseren. In 6 van de 9 deelstaten uit het Noordoosten blijkt in de
periode van 1992 tot 2003 de Gini‐index van het land toegenomen te zijn. Dit is
voornamelijk toe te schrijven aan de toename tussen 1992 en 1998, aangezien in acht
van de negen deelstaten de Gini‐index afneemt in de periode tussen 1998 en 2003.
De Gini‐index van landconcentratie voor Brazilië in zijn totaal in 2003 was 0,816 en
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voor Bahia was de waarde ook relatief hoog: 0,807. De Gini‐index voor Coité bleef
van 1998 tot 2003 constant in de categorie van 0,650 tot 0,800 (Girardi 2008).
Bijzonder in de regio van Coité en in het noordoosten van Bahia is dat het de
grootste toename aan rurale onroerende goederen tussen 1992 en 2003 kent. De
toename is van 75 tot 4000%. Het is niet waarschijnlijk dat er eenvoudigweg meer
land beschikbaar gekomen is. Het gebied ligt niet in de agrarische frontier. Het kan
te maken hebben met landbezettingen. Het kan ook komen doordat fazendeiros nu
pas landgoederen opgeven die ze voorheen bezaten. Vanwege de toegenomen acties
van socioterritoriale bewegingen zou een verkeerde landopgave, bij een land‐
bezetting het proces voor de fazendeiro kunnen bemoeilijken. Verder kan het dat het
land eerst onproductief was, de fazendeiro het niet opgaf om geen belasting te
hoeven betalen, en nu het land wel in productie gebracht heeft (Girardi 2008). Door
land als productief te classificeren komt het minder snel voor landhervorming in
aanmerking. Zelfs als we deze factoren meewegen, is er volgens Girardi een afname
van de landconcentratie.
Deze verschillen tussen statistieken van landhervorming en de werkelijkheid
signaleert Borras (2009) ook. De landeigenaren hebben er belang bij om de werke‐
lijkheid te verdraaien en de ambtenaren, die het succes van hun beleid willen aan‐
tonen, ook. Volgens hem is het onderscheid tussen de “apparant structural change”
en de “real change” belangrijk is omdat deze cijfers de basis vormen voor beleid.
Zodoende worden de verdraaiingen sociale feiten (Borras 2009:23).
De gebruikersrechten bepalen feitelijk de toegang tot land. De producent kan
eigenaar, cessionario67, deelpachter, pachter of bezetter zijn68. De pachters betalen een
vooraf afgesproken vaste hoeveelheid of bedrag aan pacht. De deelpachters betalen
een vooraf afgesproken deel (de helft, één‐vijfde, één‐vierde), afhankelijk van de
productie (Mitchell 1981:31; DIEESE en NEAD 2008:187). In het Noordoosten zijn er
relatief weinig eigenaren en relatief meer cessionários en deelpachters ten opzichte
van de andere macroregio’s (DIEESE en NEAD 2008:187). Verder zijn er ook nog de
landarbeiders en dagloners. Ze zijn werkzaam in de landbouw, maar hebben geen
recht op land. In 1980 was in het Noordoosten 58% van de producenten eigenaar,
20% was bezetter en nog eens ongeveer 20% was pachter of deelpachter
(Kleinpenning 1987:50). In 1996 was 66% eigenaar, 20% bezetter en 15% pachter of
deelpachter. In 2006 was 56% eigenaar, 5% bezetter, 20% pachter of deelpachter en
18% cessionário, een nieuwe categorie (IBGE 1996a; DIEESE en NEAD 2008:187). Op
het niveau van de microregio Serrinha was van de producenten in 1996 91%
eigenaar en 8% bezetter (IBGE 1996a).
Naast het menselijke en natuurlijke kapitaal dat hierboven aan de orde kwam ga
ik in op het fysieke en het financiële kapitaal. Aan het sociale kapitaal wijd ik een
apart hoofdstuk. De uitrusting, werktuigen, machines, gereedschappen, irrigatieka‐
nalen en veredelde gewassen (fysiek kapitaal volgens De Haan 2000) bepalen het
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technologieniveau van de landbouw. Dat is bij de meeste (kleine) bedrijven in het
Noordoosten laag. Het ploegen gebeurt met een trekdier, het gebruik van kunstmest
en irrigatie komt niet of nauwelijks voor. In de periode van 1995 tot 2006 is bijvoor‐
beeld het aantal bedrijven met tractoren gelijk gebleven op 2,3% (IBGE 2007b).
Gebouwen, waterleiding elektriciteitsleidingen, transportmiddelen en wegen (ook
fysiek kapitaal) bepalen de toegang van mensen tot basisvoorzieningen en mobi‐
liteit. De toegang tot de basisvoorzieningen in de rurale gebieden in het Noord‐
oosten is in vergelijking met de urbane gebieden minder, maar er is in de afgelopen
jaren wel vooruitgang geboekt (IBGE 1999:32‐33). Tot de invoering van PRONAF in
1995 hadden kleine boeren nauwelijks toegang tot kredietfaciliteiten (financieel
kapitaal). Het PRONAF, programma voor de gezinslandbouw, was nog niet door‐
gedrongen tot de informanten tijdens mijn onderzoek in 1997. Guanziroli (2007) laat
zien dat de bestaansboeren met een relatief laag inkomen, weinig profijt van
PRONAF hadden. Van het krediet kregen de boeren in het Noordoosten slechts
18%. 47% van de PRONAF‐deelnemers was afkomstig uit het Zuiden.
In deze paragraaf zagen we dat in Brazilië en het Noordoosten een grote inkomsten‐
ongelijkheid en armoede is. Bij andere landen met een lager BNP zijn die waarden
niet zo hoog als in Brazilië. In het Noordoosten is de armoede in de rurale gebieden
groter maar de inkomstenongelijkheid is daar minder. Vanaf 2001 is er een positieve
tendens. Het aantal armen neemt af en de ongelijkheid vermindert licht.
Een hoge landconcentratie kenmerkt het natuurlijke kapitaal land. De meer‐
derheid van de bedrijven in het Noordoosten is kleiner dan 5 ha. In de microregio
Serrinha is de meerderheid kleiner dan 10 ha. Landelijk gezien zijn er van 1995 tot
2007 ongeveer 900.000 gezinnen in aanmerking voor landhervorming gekomen,
relatief veel in Bahia. Interessant is de grote toename in het aantal onroerende
goederen in de regio grenzend aan de regio waar Coité deel uit maakt.
Kenmerkend voor het Noordoosten is de laagste HDI van Braziliaanse macro‐
regio’s. Dat de toegang tot tal van voorzieningen minder is dan in andere macro‐
regio’s hangt hiermee samen. De toegang tot PRONAF is er minder. De toegang tot
land is er minder want er zijn minder landeigenaren en meer cessionários. Dat de
nordestinos (inwoners van het Noordoosten) minder gebruik maken van een voor‐
ziening als PRONAF heeft vooral te maken met de sociale infrastructuur, zowel
informeel als formeel, die in het Zuiden beter is. Voor de wet maakt het niet uit of
iemand in het Zuiden of Noordoosten woont om in aanmerking van PRONAF te
komen. Hiermee samen hangt ook samen dat de pro‐armengroei groter is in de
rijkere, zuidelijke deelstaten. Bovendien is er een groeiende kloof tussen de rurale en
urbane gebieden wat de levensomstandigheden betreft. Waarschijnlijk vinden
Brazilianen het vanzelfsprekend dat de voorzieningen in de rurale gebieden minder
zijn dan in de urbane. Dat dit echter niet zo vanzelfsprekend is, zien we in Neder‐
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land waar de rurale levensstandaard niet veel afwijkt van de urbane. Een oplossing
van zowel de kloof tussen Noordoosten en Zuiden als de kloof tussen urbaan en
ruraal zou moeten beginnen met entitlement mapping. Door gedetailleerd in kaart te
brengen tegen welke belemmeringen een nordestino aanloopt om bijvoorbeeld in
aanmerking te komen voor PRONAF, kan men daar beleid op maken.
Bovendien blijken uit deze paragraaf de grote verschillen in toegang tot
kapitalen. Daarom, moeten we alert zijn op het vertekende beeld dat gemiddelde
cijfers kunnen geven. Juist omdat de sociale ongelijkheid zo groot is tussen de
macroregio’s, tussen de deelstaten, tussen urbaan en ruraal en tussen het semi‐aride
en het niet semi‐aride deel van het Noordoosten moeten we er steeds alert op zijn
dat de levensomstandigheden van de mensen in semi‐aride ruraal Noordoost
Brazilië meestal slechter zijn dan grafieken aangeven. De grote interne verschillen in
levensomstandigheden blijken uit de HDI die zeer verschilt per regio. De HDI van
de regio waar Coité deel van uit maakt ligt op de gemiddelde waarde van het
Noordoosten, op 0,610. Ik ben het eens met Engel Aduan, die pleit voor een
geografische aanpak, zodat de kwetsbaarste gebieden een speciale behandeling
krijgen (Engel Aduan 2001:10).
In de delen over de ecologische en sociale kwetsbaarheid zijn de belangrijkste
kenmerken van de Sertão aan bod gekomen. Ik heb benadrukt dat het belangrijk is
om de regionale en lokale verschillen in dit grote gebied in acht te nemen. Tal van
factoren zijn letterlijk in kaart gebracht. Dit zou verder doorgevoerd kunnen
worden. Ik denk dat er interessante verbanden gezien kunnen worden door de Gini‐
index van de inkomstenverdeling op gemeenteniveau, de armoedelijn op gemeente‐
niveau, de agrarische structuur, de desertificatiekernen, de landhervormingneder‐
zettingen, het semi‐aride gebied, de urbanisatie, de pro‐pobre ontwikkeling, de land‐
prijzen, de voedselgewassenproductie en het gebied van de transposção (verplaat‐
sing) van de São Francisco rivier met elkaar te vergelijken door ze in een kaart weer
te geven. Het combineren van de verschillende factoren in verschillende kaarten kan
ons meer vertellen over de verbanden hiertussen.

OVERHEIDSBELEID VOOR HET NOORDOOSTEN IN DE 20 STE EEUW

Hoewel Tabel 3 op pagina 86, met het jaar 1559 begint, is dit zeker niet het eerste
droogtejaar. Volgens Sudene gaat de periode van droogtes ten minste terug tot voor
de komst van de Europeanen (Sudene 2005b). De ernstige droogte van 1877 tot 1879
die ongeveer 500.000 levens kostte, was de aanleiding voor de eerste overheidshulp
aan de getroffen bevolking (Hall 1978). In 1909 werd het IOCS opgericht, dat zich
vooral boog over de aanleg van dammen en stuwen en het slaan van waterputten.
In 1945 veranderde dit in het DNOCS: Departamento Nacional de Obras Ccontra as
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Secas. De overheidssteun was vooral gericht op açudagem, het bouwen van water‐
reservoirs en andere waterstaatkundige werken. In de jaren 50 werd al duidelijk dat
de strategie van açudagem, waarvan vooral de grootgrondbezitters profiteerden, niet
voldoende was om de bevolking in de Sertão te helpen bij droogte. De kloof tussen
het arme Noordoosten en het relatief welvarende Zuiden nam toe. In 1952 werd de
BND, Banco do Nordeste opgericht, een federale regionale ontwikkelingsbank. De
ernstige gevolgen van de droogte van 1958 maakten nogmaals duidelijk dat het op
waterwerken gerichte beleid gefaald had en dat een breder beleid noodzakelijk was.
Het aantal flagelados11 die werkzaam waren bij de Frentes de Trabalho, (werkgelegen‐
heidsprojecten als noodhulp) telde in 1958 536.000 mensen (Hall 1978:8). De faam
van DNOCS werd in diskrediet gebracht door geruchten over corruptie en de
associatie met de beruchte indústria da seca of droogte‐industrie. Dit is het misbruik
van een situatie van droogte voor eigen gewin. Dit kan variëren van voedseldiefstal,
corruptie, het zich oneigenlijk toe‐eigenen van geld of middelen bestemd voor
noodhulpprogramma’s tot handelaren die door voedselschaarste hoge winsten ma‐
ken (Hall 1978; Drèze and Sen 1989). In 1959 werd Sudene: Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste opgericht69. Dit orgaan moest zorgen voor een
geïntegreerd beleid voor de ontwikkeling van het Noordoosten. Het DNOCS bleef
bestaan voornamelijk voor irrigatiewerken. In de jaren zeventig bleek dat Sudene er
niet in slaagde om structurele veranderingen te bewerkstelligen (Hall 1978;
Kleinpenning 1987). Bij de droogte van 1970, begon ook Sudene met het systeem van
arbeidsfronten (Programa Frentes Produtivas de Trabalho). Op het hoogtepunt van
de hulpoperatie vonden er 500.000 mensen werk in 112 arbeidsfronten. 3,5 miljoen
mensen waren geheel afhankelijk van droogtehulp, dat was 18% van de totale rurale
bevolking van het Noordoosten (Hall 1978). In deze fronten werkte men in de
wegenbouw, aan het herstellen van kleinere en grotere waterreservoirs en in de
bouw van overheidsgebouwen of woningen in de rurale gebieden. Door de zware
arbeid in deze fronten waren ze beperkt toegankelijk voor vrouwen. De werken
waren ver gelegen van de woonplaats van de arbeiders. Door het instellen van
arbeidsfronten konden de rijkere landeigenaren zich tijdelijk van hun arbeids‐
krachten ontdoen. Tussen 1979 en 1983 organiseerde Sudene noodfronten, frentes de
emergência, werken van kleinere omvang zoals het slaan van bronnen en de con‐
structie van kleinere waterreservoirs (cisternas). Het voordeel hiervan was dat ze
dichter bij huis gelegen waren en dat ze de gemeenschappen versterkten.

11

Getroffenen door de droogte.
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Tabel 9. Deelnemers aan arbeidsfronten Noordoosten, 1958, 1970, 1993, 1998

1958

1970

1993

1998

Arbeiders in arbeidsfronten

536.000

500.000

1.942.900

1.200.000

% van bevolking

2,5%

1,7%

4,4%

2,6%

Bevolking (miljoen)
21,5
28,7
44
47
Bron: Hall (1978); Kleinpenning (1987); Sudene (1996); Sudene (2005f); Planalto (2009), uitwerking auteur.

Toen de droogte in 1993 verergerde nam Sudene de coördinatie van de hulp over
van het ministerie van Sociale Actie. Er werden arbeidsproductiefronten (Programa
Frentes Produtivas de Trabalho) ingesteld voor de duur van een jaar en daarnaast
begon het programma Prohidro, bestaande uit waterwerken. Het totale aantal arbei‐
ders dat in 1993 participeerde, was 1.942.905 in 1.155 gemeenten. De regering Finan‐
cierde R$ 525,4 miljoen en de deelstaten R$ 683 miljoen. Tijdens de droogte van 1993
werden de Comissões Gestora gevormd met deelname van de civil society zoals de
kerk en de landarbeiders (Sudene 2005d).
Bij de droogte van 1998 werd het noodhulpprogramma gecoördineerd door
Sudene, dat bestond uit voedselpakketten, tankauto’s, productiefronten, krediet‐
faciliteiten, en het verbeteren van gezondheids‐ en onderwijsniveaus (de Melo 2001).
Aanvankelijk richtte het zich op een rurale bevolking van 9,9 miljoen mensen, later
ook op de urbane bevolking. Programma’s voor gezondheidszorg, alfabetiserings‐
cursussen en volwassenenonderwijs (capacitação) waren nieuwe onderdelen van de
noodhulp. Op het hoogtepunt van de droogte werden er drie miljoen voedsel‐
pakketten uitgedeeld per maand, voor ongeveer vijftien miljoen mensen in 1418
gemeenten. In de productiefronten waren 1,2 miljoen arbeiders ingeschreven in 1385
gemeenten, die maandelijks R$ 80,00 kregen. Daarnaast werden er in december in
464 gemeenten 1099 tankauto’s geleverd, dit werd door het leger uitgevoerd
(Sudene 2005d). Het programma Sertão Forte beoogde het uitbreiden van waterin‐
frastructuur van Bahia door de bouw van eenvoudige cisternen en van dessalinadores
of ontziltingsinstallaties om van brak water drinkwater te maken (Sudene 2005d).
De droogte van 1998 was de eerste droogte waarbij de MST (landlozenbewe‐
ging) op grote schaal steun gaf aan plunderingen van voedseldepots, als strategie en
pressiemiddel. Daarom schreef de journalist Elio Gaspari: “Er zijn droogtes die de
geschiedenis van de droogtes verandert. Die van 1877 heeft het thema (van de
droogte) in het nationale bewustzijn gegraveerd. Die van 1915 zorgde ervoor dat de
regering zich bezig ging houden met de gevolgen. Die van 1958 zorgde voor de
oprichting van Sudene. Die van 1998 heeft de voedselplunderingen door de honger
in de Sertão in de huiskamer van Brazilië gebracht” (Corrêa de Araújo 1999). Deze
auteur wijst op nieuwe omstandigheden bij de huidige droogtes: er is meer toegang
tot informatie over de droogte zelf; de getroffen mensen zijn meer politiek georgani‐
seerd; de basisvoorzieningen zijn toegankelijker; er is meer aandacht voor de nade‐
len van irrigatie zoals het zout worden van de bodem (Corrêa de Araújo 1999).
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Uit dit overzicht blijkt dat er geen gestructureerd beleid bestond om de problemen
bij verminderde regenval voor te zijn en om te zorgen dat er zo min mogelijke
mensen problemen ondervinden van een droogteperiode. Het beleid is in grote
mate ad hoc.
Brazilië heeft de UNCCD, conventie tegen desertificatie, in 1994 ondertekend en
in 1997 geratificeerd. De implementatie van beleid hiervoor kost tijd. Het rapport
voor de conventie uit 2002 concludeert dat er veel initiatief getoond is, maar ook dat
er nog dringend aan de organisatie en planning van mitigerende maatregelen voor
de droogte‐effecten gewerkt moet worden. Een kritiekpunt is dat de politiek in het
Noordoosten voornamelijk op waterzaken gericht is en niet op desertificatie. “The
way they are handled, instead of combating desertification process it will on the
contrary help to accelerate it”. Het meeste geld is bestemd voor pro‐water infra‐
structuur, irrigatie en draining en de São Francisco transpositie, een totaal van R$ 550
miljoen70 (UNCCD 2002:38). De veel gehoorde kritiek op het project om het water uit
de São Franciso rivier via kanalen over een groter gebied te verdelen, is dat het een
kostbaar project is, dat vooral grootgrondbezitters er van profiteren en dat er
milieurisico’s aan verbonden zijn. De kosten van desertificatie op jaarbasis worden
geschat op US $ 300 miljoen per jaar (UNCCD 2002). Inmiddels is er in 2008 ook
beleid op deelstaat niveau om desertificatie te bestrijden. Het ministerie voor Milieu
legt een direct verband tussen de graad van semi‐ariditeit en de vatbaarheid voor
desertificatie. In bepaalde regio’s in Piauí, Ceará, Paraíba en Pernambuco zijn de
ernstigste gevallen van desertificatie. In Bahia zijn er 18 gemeenten waar deser‐
tificatie voorkomt en 52 gemeenten die kwetsbaar zijn voor desertificatie. Er zijn vier
centra aan te wijzen waar de desertificatie geconcentreerd is, namelijk rondom de
regio Guanambi, Irecê, Juazeiro en Jeremoabo (SRH/MMA 2000; INGA 2009).
Uit dit overzicht van het overheidsbeleid blijkt dat dit beleid zich concentreerde
op twee pijlers: waterwerken en noodhulp en dat er verder niet veel gedaan werd
totdat de regering Cardoso begon met landhervorming. De reikwijdte van het beleid
tot halverwege de jaren negentig was klein, de waterwerken waren lokaal en de
noodhulp was incidenteel. In de regio van mijn onderzoekslocatie was er van
dergelijke initiatieven weinig merkbaar. Vergelijken we dit echter met het beleid dat
gevoerd is in de regio Alto Jequitinhonha, in Noord Minas Gerais, grenzend aan
Zuid Bahia, dan is het wellicht een zegen geweest voor Coité dat het door deel uit te
maken van de probleemregio Noordoosten, in de anonimiteit van de regionale
problematiek geen speciale overheidsaandacht getrokken heeft. We zien namelijk
dat de overheidsbemoeienis sinds de jaren zeventig in die vallei voor de bestaans‐
boeren betekende dat de druk op de grond erg toenam en het milieu leed onder de
effecten van de groene revolutie (Ribeiro et al. 2007).
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ONDERDELEN VAN DE NOODHULP UITGELICHT
De Braziliaanse noodhulp begint pas wanneer de nood van de mensen duidelijk is.
Allereerst kondigt de gemeente de noodtoestand af. Hiermee geeft een burgemees‐
ter een signaal aan de federale‐ en deelstaatregering over de ernst van de situatie.
De federale regering start vervolgens met het Droogte‐noodprogramma71. Dit
programma is tijdelijk en gaat meteen van start om de gevolgen van een droogte te
verlichten. De noodhulp houdt geheel op zodra er tekenen zijn van regen. De
mensen moeten zich dan weer zonder hulp redden. Om de ernst van de droogte te
beoordelen, ging de regering in april 1998 af op satellietbeelden. Ik bekritiseer dit
omdat het erom gaat hoe slecht de bevolking er aan toe is om te beslissen waar hulp
vereist is. Satellietbeelden tonen geen sterk gestegen voedselprijzen, gedaalde
veeprijzen, gebrek aan arbeidsmogelijkheden of gebrek aan voedselvoorraden.
Satellietbeelden zijn daarom ongeschikt om de ernst van de gevolgen van een
droogte te bepalen. Dit is een voorbeeld van de valkuil van het droogteprobleem en
de gekozen technologische benadering.
In een productiefront of arbeidsfront werkten de mensen 3 dagen per week
tegen een half minimumloon. Alleen mannen, vrouwen of minderjarigen die in
familieverband leven tussen 14 en 60 jaar konden deelnemen. Van families tot en
met 5 gezinsleden mocht 1 persoon meedoen en van 6 tot 10 mochten er 2 meedoen.
Vrouwen mochten alleen meedoen als ze weduwe, alleenstaande moeder of door
hun man verlaten waren. De Melo bekritiseert deze obstakels voor de participatie
van vrouwen. Bovendien worden vrouwen benadeeld door de zwaarte van het
werk in de fronten. De arbeidsfronten zouden beter toegankelijk voor vrouwen
moeten zijn. De bijdrage van de vrouwen aan de landbouw is immers essentieel en
de vrouwelijke landarbeiders kampen ook met een verminderd arbeidsaanbod. Ook
hebben vrouwen geen toegang tot kredieten en de meeste cursussen die onderdeel
van de noodhulp zijn. Vrouwen lijden bovendien onder droogte omdat ze tevens
voor de gezinsmaaltijd zorgen, een moeilijke opgave als water en voedsel schaars
zijn (de Melo 2001:2‐3). Ze verwijst naar deze gender bias omdat in de Conventie van
de Desertificatie de bevordering, bewustwording en participatie van de lokale
bevolking, met name van vrouwen, één van de doelstellingen is.
Werkverschaffingsprojecten worden door Drèze en Sen (1989) positief beoor‐
deeld om honger te bestrijden. Een voordeel is dat het een geaccepteerde manier is
om grote sommen contant geld over te maken naar kwetsbare huishoudens. Deze
strategie is geschikt voor een vroeg stadium van een crisis omdat de mensen dan
naar alternatieve inkomstenbronnen zoeken. Volgens Ciência hoje (1996) leiden zelfs
de arbeidsfronten met slechts een half minimumloon, tot het opkomen van kleine
bedrijven, die inspelen op de vraag op microniveau. Het werkverschaffingsproject
zelf is een goede selectie procedure omdat de mensen zelf naar de projecten toe
komen. De overheid hoeft dan niet te selecteren. Verder hoeven mensen niet ver‐
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plaatst te worden naar voedselkampen en het voedsel hoeft niet naar de mensen
gebracht te worden. Het kan leiden tot positieve marktresponse door een opwaartse
druk op lokale lonen. Het past bij traditionele vormen van social security (Drèze en
Sen 1989). De nadelen van werkverschaffingsprojecten zijn dat mensen meer calo‐
rieën nodig hebben en dat het vooral werkt als mensen nog niet verzwakt zijn. Een
voordeel is dat “(…) public works often more than commensurately increase their
entitlements by preventing relatively privileged groups from taking advantage of
the public support system” (Drèze en Sen 1989:115). Hoewel de geprivilegieerden
minder misbruik kunnen maken van werkverschaffingsprojecten is in het Noord‐
oosten gebleken dat, hoewel arbeiders hiervan wel direct profiteren via hun loon, de
rijkeren anderen de toegang tot de voorzieningen, zoals reservoirs waaraan de
arbeiders gewerkt hebben, wel ontzeggen. De productieve waarde van werkver‐
schaffingsprojecten is niet zo hoog. Dat is volgens Drèze en Sen echter ook niet zo
belangrijk want die productieve waarde is veel hoger dan geld schenken (Drèze en
Sen 1989:117). Tevens vereist werkverschaffing meer administratieve en logistieke
planning dan voedselverschaffing. Echter, als de werkverschaffing in contanten
betaald wordt, helpt het marktmechanisme mee in de verplaatsing en distributie
van voedsel (Drèze en Sen 1989). Op basis van de argumenten van Drèze en Sen
blijkt de werkverschaffingsprojecten een van de betere vormen van noodhulp.

ANALYSE VAN HET PROBLEEM VAN DE SERTÃO

Uit het overzicht van de overheidshulp bij droogte bleek dat het beleid voornamelijk
gericht was op waterwerken en het verlenen van noodhulp. Het lijkt misschien
logisch: de problemen van de Sertão toeschrijven aan de droogte en droogte bestrij‐
den met water. Dit soort (techno)logische oplossingen voor een hazard zijn niet
specifiek voor Brazilië. Overheden willen droogte bestrijden met waterwerken, de
gevolgen van aardbevingen reduceren door nadruk op beter bouwen en over‐
stromingen bestrijden door de loop van rivieren te veranderen. Kortom, vaak wijst
men de natuurlijke hazards aan als oorzaak van rampen (Blaikie et al. 1994). Het
heeft tot in de jaren tachtig van de 20ste eeuw geduurd eer er meer erkenning kwam
voor bredere oorzaken achter natuurrampen (Blaikie et al. 1994:81)72. Terwijl Drèze
en Sen (1989:46,47; mijn onderstreping) aantonen dat “(...) when people die of
starvation there is almost invariably some massive social failure (whether or not a
natural phenomenon had an initiating role in the causal process) (…)”, blijft het idee
dat natuurlijke fenomenen ten grondslag liggen aan veel rampen, hardnekkig voort‐
bestaan. Bestuurders kunnen de verantwoordelijkheid voor de ramp afwijzen,
terwijl ze als de ramp plaatsgevonden heeft wel hun daadkracht kunnen tonen. Ze
hoeven dan geen langdurige verplichtingen aan te gaan. Het aandragen van een
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technologische oplossing geniet daarnaast ook veel prestige (Hewitt 1983; Blaikie et
al. 1994). Tevens attendeert Casagrande ons erop dat degenen die de controle
hebben over de probleemdefinitie, ook de controle hebben over hoe beleid ontwik‐
keld wordt en geïmplementeerd wordt (Casagrande 2007:125).
Een andere analyse van het probleem van het Noordoosten is de zogenaamde
kolonisatie door het Zuiden. Volgens deze analyse vloeide het geld dat in het
Noordoosten geproduceerd werd, weg naar de welvarende zuidelijke regio’s. De
deviezen die het Noordoosten opbracht, werden ingezet voor de ontwikkeling van
andere regio’s. Deze kolonisatie van het Noordoosten door middel van wisselkoers‐
politiek en belastingpolitiek kwam ten gunste van het Midden‐Zuiden. (Medeiros
Filho 1983; Kleinpenning 1987; Mitchell 1981). Een voorbeeld van dit discours is de
kritiek van de journalist Samuel Celestino op de voedselpakketten. Hij schrijft dat
die in feite een aalmoes (esmola) zijn, onnodig als het Noordoosten op federaal
niveau het geld zou krijgen waar het recht op heeft (A Tarde Online 5 mei 1998).
Corrêa de Araújo (1999) attendeert er op dat de elite van het Noordoosten deze
benadering aangrijpt om het Zuidoosten te beschuldigen en de eigen verantwoorde‐
lijkheid voor de ongelijkheid in het Noordoosten af te wijzen.
De analyse die zich vooral richt op de rurale structuur van het Noordoosten die
veel mensen marginaliseert komt veel voor. Furtado beweerde al in de jaren 50 van
de 20ste eeuw dat de armoede in het Noordoosten geen gevolg van droogte was,
maar van onderontwikkeling en van uitbuiting van de regio (van het land, de
productierelaties, en van de invloed van de droogte) door de Noordoostelijke elites.
Landonteigening en een meer gelijke inkomstenverdeling zijn daarom nodig.
“Droogte is, nu er meer kennis is over het klimaat, geen natuurlijke ramp meer,
maar heeft een sociaal en politiek karakter gekregen” aldus Furtado (Vieira 1998). In
deze analyse ligt de nadruk op de rurale structuur van de Sertão, op de ongelijke
verdeling van land en kapitaal waardoor de peasants kwetsbaar zijn voor de droogte
en op de conclusie dat waterwerken niet de oplossing zijn (Hall 1978; Kleinpenning
1987). In “os degredados filhos da seca”, een sociaal politieke analyse van droogtes
in het Noordoosten schrijft Medeiros Filho (1983:107‐108) dat de oplossing complex
is en niet beperkt kan blijven tot het aanvullen van water in de regio. “De droogte is
slechts de druppel die de al bestaande ellende vergroot en haar laat zien aan de hele
Braziliaanse maatschappij. Zelfs als er voldoende water zou zijn, zou de rurale
armoede blijven bestaan als er geen structurele hervormingen plaats zullen vinden.”
Daarom is de droogte in het Noordoosten tot op een zekere hoogte een vals
probleem. Het volgende citaat heeft dezelfde strekking: “Er is feitelijk een arme
regionale economie die niet ingebed is in het opkomende productiemodel waar een
sterke sociale uitsluiting uit voortkomt”73 (Ciência hoje 1996:52). In dit verband stelt
Furtado dat inkomstenverdeling een door economen gecreëerd eufemisme is waar‐
achter de machtsstructuur zich verbergt (Medeiros 2003:983).
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Samen met deze analyse wordt ook vaak gerefereerd aan de mentaliteit van de
(landbezittende) elite (Kleinpenning 1987:52). Mitchell zegt hierover:
(…) an extreme inequality of land tenure which has from its beginning, shaped a
rural structure in which there is an equally extreme social inequality between
classes untempered by any significant sense of noblesse oblige or humanism on
the part of landowner to those working the land.
Een reden voor het falende beleid van de ambtenaren en de bourgeoisie is volgens
Mitchell een “highly under‐developed social consciousness” (Mitchell 1981:4, 7‐8)74.
Behalve dit gebrek aan sociaal bewustzijn, wijt Mitchell de problemen ook aan de
incompetentie en het gebrek aan verantwoordelijkheid van beleidsmakers in Sudene
en andere federale en lokale ontwikkelingsorganisaties en het verzuim om politiek
gevoelige maatregelen te nemen op het gebied van landhervorming en belastingen
(Mitchell 1981). Verder heeft het onvermogen van de opeenvolgende regeringen om
een beleid te formuleren ten behoeve van de negatieve gevolgen van droogteperio‐
des ook te maken met de uiteenlopende belangen van de overheid (Corrêa de
Araújo 1999).
Met deze antropologische studie wil ik een bijdrage leveren aan een andersoor‐
tige analyse van het probleem van de Sertão. Hoewel volgens Cavalcanti (2007) er
binnen de Braziliaanse antropologie veel aandacht besteed is aan rurale culturen en
vooral aan de zona da Mata in het Noordoosten, zijn er amper studies over de be‐
staanslandbouw in het semi‐aride gebied. De studies waaraan Cavalcanti refereert,
gingen over peasant traditionalism (Lopes (1981), Queiroz (1973)), sociaal engagement
in de binnenlanden (Palmeira 1985), het gebruik van nieuwe technologie (Sigaud
1991), agrarisch landhervormingsbeleid (Palmeira et al. 2004) en rituelen van men‐
sen uit de landlozenbeweging (Chaves (2001), Comerford (2001)). Daarbij zijn de
meeste studies die hij noemt geen etnografieën en een aantal is meer dan 20 jaar
oud.
Opvallend in dit overzicht van de visies op de problematiek van de Sertão, is
ten eerste dat er in het beleid tot 2000 weinig veranderd is. Ten tweede zijn er vanaf
de jaren tachtig tal van studies die wijzen op structurele factoren voor de pro‐
blemen. Deze variëren van de ongelijke verdeling van kapitaal en land, de kolo‐
nisatie van het Noordoosten en het gebrek aan sociaal bewustzijn en onwil om
structurele beleidsveranderingen in te voeren van de elite in het Noordoosten.
Analyses die de mentaliteit van de elite en de beleidsmakers als het probleem zien,
trekken een soortgelijke conclusie als de conclusie dat voor het droogteprobleem
water nodig is. Als de structuren niet aangepakt worden, zal dat wel aan de elite en
de beleidsmakers liggen, zo is de redenering. Wie is dan die overheid en elite en hoe
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kijken zij aan tegen de problematiek van de Sertão? Weten we iets over hun
mentaliteit?
Reis (2000) toont in haar studie het discours van de politieke elite, de bureau‐
cratische elite, de zakelijke elite en de vakbondselite over de nationale problemen.
Specifieke informatie over het discours van de elite in het Noordoosten heb ik niet.
Ik verwacht echter geen opmerkelijke verschillen tussen het discours van de natio‐
nale elite en die van het Noordoosten. Voor de Braziliaanse elite zijn het lage onder‐
wijsniveau van de bevolking, de armoede en de ongelijkheid de voornaamste sociale
problemen. In de keuze voor oplossingen staan oplossingen waarbij de elite zelf
niets in hoeft te leveren voorop, namelijk het verbeteren van het onderwijs, het
creëren van economische groei en het verbeteren van het functioneren van de staat.
Er is felle oppositie tegen bijvoorbeeld positieve discriminatie als mogelijke oplos‐
sing75. Behalve de zakelijke elite zijn de andere elites voorstander van landhervor‐
ming. Zij zien dit als een oplossing voor de problemen van migranten in de steden
(Reis 2000). Gezien de toename in landhervormingen vanaf 1995, was het draagvlak
hiervoor toen blijkbaar al zo groot, dat de zakelijke elite dit niet meer tegen kon
houden.
Het gebrek aan vooruitgang in het bestrijden van armoede en ongelijkheid wijt
de elite aan het slecht functioneren van de staat bij de planning en uitvoering en het
ontbreken van politieke wil. De politici en de ambtenaren zien zichzelf echter niet
als de staat. Reis concludeert dat de elite zelf die politieke wil niet heeft: “Falta uma
noção de responsabilidade social entre as elites” (Reis 2000:149). Deze inbedding
enerzijds en distantiering anderzijds van de elite in en met de staat verdient meer
aandacht en zou door Scotts (1990) gebruik van hegemonie benaderd kunnen
worden.
It is Scott’s critique of hegemony that suggests we should look within the state
for extension of that discussion, because it is there that civil servants must
perform a power that – in multiple senses – both is and is not their own. There,
we find the ready makings of hidden transcripts, as well as the resignification
and drive toward political restructuring that Scott explicitly associates with
hegemony (Greenhouse 2005:366).
De elite vindt de sociale problemen ernstig omdat het een gevaar is voor het hand‐
haven van de orde en hun eigen veiligheid. Ze voelen zichzelf echter niet aange‐
sproken om een bijdrage te leveren aan collectieve oplossingen en zijn fel gekant
tegen medidas distributivistas. Voor deze herverdelingsmaatregelen bestaat geen
draagvlak. Dit is niet verwonderlijk aangezien de economische elite en de politieke
elite elkaar veel overlappen. Bij de rijkste 5% van Brazilië zijn veel beroepen die in‐
vloed hebben in de wetgeving, in leidinggevende functies bij de overheid en in het
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beïnvloeden van de publieke opinie (Medeiros 2003). In het hoofdstuk over sociale
relaties zullen we zien dat die overlap tussen de politieke elite en de economische
elite ook groot is in Coité. Toch zou het al veel uitmaken als een deel van de rijkdom
van de rijkste 3% bij de armsten terecht zou komen (Medeiros 2003). In hoeverre
houdt de solidariteit van de verschillende elite klassen onderling stand, terwijl allen
de negatieve gevolgen van de ongelijke inkomstendistributie ondervinden? Liever
dan herverdelingsmaatregelen ziet de elite dat armoedevermindering tot stand
komt door economische groei of geboortecontrole (Reis 2000:149). Uit een aantal
studies blijkt echter dat geboortecontrole en economische groei niet effectief zijn om
armoede en ongelijkheid te bestrijden, dit laatste vergroot zelfs de ongelijkheid, en
dat de enige manier herverdeling is (Medeiros 2003; UNDP 2007).
Vanuit een Nederlands perspectief zouden we de vraag kunnen stellen of de
Braziliaanse elite geen empathie voelt met de armen die deel uit maken van hun
samenleving. Reis zegt hierover dat de capaciteit van empathie afneemt met de mate
waarin wij van anderen sociaal gezien verschillen (Reis 2000:143). Echter in een
context van globalisering is hier voor ons als West‐Europeanen ook zelfreflectie op
zijn plaats. Geldt Reis’ conclusie niet evenzeer voor onze houding ten opzicht van
de armen in Brazilië? Zeker nu de interconnecties wereldwijd steeds duidelijker
worden en steeds toenemen? Hoeveel is bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Gini‐
index op mondiaal niveau, als we in beschouwing nemen dat, zoals Edelman en
Haugerud schrijven,
Global economic inequality increased dramatically between 1960 and 1990: in
1960 the wealthiest 20 percent of the world’s population received 30 times the
income of the poorest 20 percent; in 1997, the richest 20 percent received 74
times as much (Edelman en Haugerud 2005 in Borras 2009:8)?
Zeker is dat niet alleen de Braziliaanse elite deel heeft aan deze scheve verhou‐
dingen, maar wij Europeanen zelf ook.
Hoe staat het op dit moment, na de regering Lula, met het beleid voor de
Sertão? Het aantallen gezinnen dat deelneemt aan landhervorming ten opzichte van
voorgaande periodes is erg gegroeid, vooral in het Noordoosten en in Bahia. De
Gini‐index voor landbezitsverhoudingen is in de meeste deelstaten vanaf 1998
afgenomen, de grootste afname was van 0,759 naar 0,719 voor Maranhão (Girardi
2008). Wat de nationale Gini‐index van inkomstenconcentratie betreft, deze nam af
van 59,1 in 2003 tot 55 in 2009. Brazilië behoort echter nog steeds tot de top 10 van
de wereld op het gebied van inkomstenconcentratie. De Gini‐index van het Noord‐
oosten en Bahia nam ook af vanaf 2001, voor Bahia van 0,6231 naar 0,5744. Op het
gebied van inkomen en landbezit is er duidelijk vooruitgang geboekt. Met het pro‐
ject van de transposição van de São Francisco wilde Lula zijn stempel drukken op het
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beleid voor het Noordoosten. Duidelijk is dat dit past in de lange traditie van water‐
werken, die eerder vanuit de Braziliaanse maatschappij bekritiseerd werd, en die
ook geldt voor dit dure project. Geen zicht heb ik op de overlap tussen de econo‐
mische en bestuurlijke elite in het ambtenarenapparaat tijdens de regeringen van
Lula. Klimaatverandering en de te verwachten gevolgen van de temperatuurstijging
voor de Sertão en ook desertificatie krijgen langzaam meer aandacht in het beleid.
Ten slotte een opmerking over de wisselwerking tussen de actor en de structuur
zoals we dat zagen in het theoretische hoofdstuk. Hoe moeten we dit zien in het
ogenschijnlijke statische beeld en beleid van het Noordoosten? In het bovenstaande
verhaal komt de rol van de boeren niet voor. In dit overzicht van overheidshulp heb
ik secundaire bronnen gebruikt die geen melding maken van de rol van burgers.
Echter, de corruptie bij de droogte‐industrie zal ter sprake gebracht zijn door bur‐
gers. Ook de initiëring van de noodhulp kwam vaak door protesten van burgers,
bijvoorbeeld in 1998 door het plunderen van voedseldepots. Bij de waterwerken is
er soms ook sprake van protesten van de betrokken boeren. Verder ondernemen de
boeren vooral actie in het eigen sociale netwerk. Ook als boeren in de lokale politiek
patroon‐cliëntverhoudingen op een instrumentele manier aanwenden, is zijn ze een
actor.

BEELDVORMING

Droogte wordt ook wel als een metafoor gebruikt om te refereren aan alles wat
slecht is. Illustratief is in dit geval het waterprobleem dat Scheper‐Hughes (1993:68)
in haar studie van een favela in de zona da Mata, in het Noorden van Pernambuco
beschrijft. Ze merkt op dat de meerderheid van de mensen die er wonen afkomstig
zijn uit de Sertão en dat voor deze mensen watergebrek zeer negatieve associaties
heeft. Droogte zit als het ware in het collectieve geheugen van de mensen. Net als
men vroeger bang was voor de dood in de vorm van de man met de zeis, is droogte
een soort spook dat uit het niets kan opdoemen76. Ook uit het volgende voorbeeld
blijkt dat de boeren nat meer waarderen dan droog. Hoewel het in de Sertão nooit
echt koud wordt, de minimumtemperatuur blijft ongeveer 18 °C, kan het als het een
lange periode regent, klam, koud en vochtig aanvoelen. Vandaar mijn vraag: “Als
het zoveel regent, wordt men dan niet ziek?” D. Eunice en Sr. José: “Als het regent
wordt men niet ziek. Juist als het erg droog is dan wordt men ziek van de stof en
doordat men erg zweet en er geen water is om zich te wassen. Verder wordt men
dan ook erg moe”. Aan honger refereren zij en ook andere sertanejos als barriga seca
(een droge buik). Werken met een maaltijd is a molhado (nat), en zonder maaltijd is a
seco (droog). Volgens Schwartz (1973:152) gebruikte men al in de 17e eeuw soldada
seco (droge soldij) voor een salaris zonder kost en inwoning. De buitenstaander da
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Cunha typeert bovendien het droge landschap in negatieve termen zoals karig, on‐
begaanbaar, beklemmend, mistroostig, eenvormig, verschroeid, steriel, uitgedroogd
en schamel. Dit zagen we in het begin van dit hoofdstuk.
Hoewel ik in dit hoofdstuk geprobeerd heb om de problematiek van de Sertão
zo objectief mogelijk weer te geven, komt het spook van de droogte hierin ook naar
voren. De droogteproblematiek wordt vaak in zeer dramatische bewoordingen
weergegeven, als het ware om de ellende te benadrukken. Wat overigens niet altijd
het beoogde effect heeft, aangezien het ook verlammend kan werken. Daarbij bleek
droogte de ergste ramp in Brazilië wat economische en persoonlijke schade betreft.
De situatie die ik in 1997 en in 2008 aantrof in Coité staat hiermee in contrast. De
indruk die boeren wekken, is er een van bedachtzaam, hard werkend, inventief,
sociaal, strevend naar verbetering. Boeren die, gegeven de omstandigheden, een
redelijk bestaan hebben weten op te bouwen. De meeste mensen zeggen dat het nu
beter gaat dan voorheen. Hoewel ze vroeger wel een aantal ernstige droogtes mee‐
gemaakt hebben, waren ze niet gedwongen hun heil elders te zoeken. Bovendien
spreekt de insider Sr. Ananias op positieve wijze over het klimaat in Coité Sr.
Ananias vindt het klimaat in Belo Horizonte bijvoorbeeld bar. Voor hem is het
klimaat in Coité veel beter.
Hoe zijn deze 2 beelden met elkaar te rijmen? Zijn de boeren in Coité een uitzon‐
dering, of zijn juist die ellendige voorbeelden een uitzondering? Is het een beeld uit
het verleden dat tot op de dag voort bestaat? Zijn er nu ook nog regio’s waar de boe‐
ren gedwongen zijn om te migreren? Zijn de boeren die in Coité nog over zijn, de
overblijvers van een selectie die de tijd zelf gemaakt heeft? Zijn het de diehards?
Voordat ik deze vragen beantwoord, wil ik onderzoeken of we iets herkennen
van de boeren in Coité als we de beschrijvingen van da Cunha (2001) analyseren? In
“Os Sertões” beschrijft hij met gevoel voor dramatiek de verschillende stappen die
de sertanejo doormaakt bij droogte. Ontdoen we zijn verhaal echter van de drama‐
tiek, dan blijken er een aantal elementen in voor te komen die herkenbaar zijn uit de
verhalen van de boeren in Coité. Hieronder geef ik de belangrijkste fragmenten
weer uit zijn relaas, steeds gevolgd door een kleine samenvatting.
DE

DROOGTE

De droogte nadert.
De sertanejo voorvoelt haar en kan haar komst voorspellen, dankzij het specifieke
ritme waarin de symptomen van het onheil zich voordoen.
De voortekenen zijn ongunstig.
Desondanks vlucht hij niet meteen; hij verlaat zijn land niet, dat geleidelijk ten prooi
valt aan de langzaam vanuit Ceará oprukkende gloeiend hete luchtstrook.
Hij blijft volhouden.
Hij vreest de droogte niet. Ze is een bestanddeel van zijn veelgeplaagde leven.
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De droogte hoort erbij.
(…) blijft hij in alle omstandigheden de onmogelijke hoop koesteren weerstand te
kunnen bieden (…).
Hij heeft hoop.
(…) of maakt hij de waterputten schoon. Hij verzorgt zijn akkers en ploegt de smalle
stroken bouwland om aan de oevers van de riviertjes.
Hij treft voorbereidingen voor de landbouw.
Hij slaat de blik omhoog, speurt langdurig in alle richtingen en onderzoekt het
landschap op de meest vluchtige voortekenen (…).
Hij probeert het weer te peilen.
de aarde begint te barsten; en langzaam daalt het waterpeil in de putten en cacimbas
De eerste tekenen zijn minder water in de waterputten.
Hij zal het, in een crescendo tot aan december, steeds dreigender zien worden.
Tot december wordt het steeds erger.
Tussen de hoogvlakten, die al verdorren, zoekt hij nog vruchtbare dalweiden,
waarheen hij het vee drijft.
Uit voorzorg brengt hij het vee naar lagere dalweiden.
Op 12 december, bij het vallen van de avond, legt hij, (…) zes zoutklompjes op een
rij, die in volgorde van links naar rechts de komende zes maanden voorstellen, van
januari tot juni. Bij het aanbreken van de volgende dag, de dertiende, neemt hij ze in
ogenschouw: zijn ze onaangetast, dan voorspellen ze droogte; is alleen het eerste
gesmolten en omgevormd tot een heldere parel, dan zal het in januari zeker
regenen; is het ’t tweede, dan in februari; zijn de meeste gesmolten of allemaal, dan
staat beslist een zachte winter voor de deur.
Hij wil weten of de winter gunstig of ongunstig zal zijn.
op Sint-Jozef, 19 maart, hoopt hij een nieuwe vingerwijzing te krijgen (…). Deze dag
is voor hem bepalend voor de volgende maanden. Hij schetst voor hem, samengevat
in een spanne van twaalf uur, alle klimaatwisselingen die hem te wachten staan.
Wanneer het op die dag regent, zal de winter regen brengen; wanneer, daarentegen,
een brandende zon langs het wolkenloze uitspansel trekt, is al zijn hoop de bodem
in geslagen.
Hij probeert nogmaals te weten te komen of de winter gunstig zal zijn. Als de
voortekenen ongunstig zijn, dan verandert de luiaard of impulsieveling, in da
Cunha’s woorden, in een gelaten en buigzaam figuur.
hij verzet zich (…). Zijn eerste toeverlaat is het geloof (…).
Hij gaat bidden.
is zijn moed niet zo gauw gebroken.
Hij houdt vol.
Hier, rondom hem, ligt de caatinga, zijn primitieve graanschuur. (…) Hij hakt de
dorstlessende mandacarús in stukken, of de bladerrijke takken der juazeiros, die zijn
magere en uitgehongerde runderen tot voedsel dienen; hij breekt de stengels van de
ouricurí –palmen af en raspt ze, kneedt ze en bakt daarvan een luguber soort brood,
dat de hongerende een bedrieglijk gevoel van verzadiging geeft en dat de buik doet
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zwellen; hij vult zijn keukenplanken met coquilho-knollen, hij rukt de gezwollen
wortels van de umbuzeiros uit de grond, die de dorst van zijn kinderen lessen, en
bewaart voor zichzelf het bittere sap uit de schijfbladen van de xiquexique
Alle laatste resources die hij nog heeft, wendt hij aan voor zijn vee en zijn kinderen.
Te voet nu – want zijn hart breekt alleen al bij het zien van zijn paard -, te voet gaat
hij naar de weideplaatsen.
Hij probeert zijn vee te sparen.
Op zekere dag komt de eerste groep retirantes langs zijn deur. Onthutst ziet hij toe
hoe ze over zijn erf lopen, een jammerlijk troepje dat verderop, voorbij een bocht
van de weg, in een stofwolk verdwijnt… De volgende dag weer een . En steeds
meer. De sertão loopt leeg. Zijn weerstand is gebroken. Hij sluit zich aan hij een van
die groepen die daar voorttrekken, de paden bezaaiend met gebeenten, en zo trekt
ook hij nu voort, in de onzegbaar zware exodus naar de kust, naar de verre bergen,
naar waar dan ook waar het oerelement des levens hem niet doodt.
Uiteindelijk trekt hij weg.
Maanden verstrijken. De plaag komt ten einde. En zie, hij keert terug. Het heimwee
naar de sertão is te sterk. Hij zoekt zijn land van herkomst op. En als een gelukkig
man, zingend, met nieuwe krachten, alle ellende vergeten, keert hij terug; terug naar
dezelfde vluchtige uren van een hachelijk en onbestendig geluk, terug naar dezelfde
lange dagen van angsten en beproevingen zonder eind (da Cunha 2001:104-109).
Vol goede moed komt de sertanejo terug en dan begint alles van voor af aan.
Er zijn twee dingen die opvallen in deze beschrijving, die dateert uit 1901. Waar zijn
de andere mensen uit de leefomgeving van deze sertanejo? Alleen op het laatst
komen de lotgenoten bij hem langs. Waar zijn buren en familieleden? Waar zijn de
fazendeiros, waar is de burgemeester? Door enige verwijzing hiernaar achterwege te
laten, versterkt da Cunha het idee dat de sertanejos in een volkomen isolement leven,
alleen op zichzelf aangewezen. Het tweede element is dat de oorzaak van de ellende
volledig toegeschreven wordt aan de afwezigheid van “het oerelement des levens”,
water dus. De verdere context blijkt er niet toe te doen.
Ondanks dat da Cunha’s beschrijving doordrenkt is met het spook van de
droogte, zijn er veel aspecten ook van toepassing op de boeren uit Coité. Een
belangrijk element is de volharding van de mensen tijdens verschillende stadia van
de droogte. Dit komt overeen met het arbeidsethos van de mensen. Zonder door te
zetten en hard te werken, kan men geen bestaan opbouwen in de Sertão. Waarom
da Cunha de sertanejo het predikaat lui geeft, maakt hij in deze beschrijving niet dui‐
delijk. Ook het idee dat droogte deel uit maakt van het leven en het voortduren van
hoop zijn heel herkenbaar. Hoop is een veel gehoorde term onder de onderzoeks‐
groep. Ook al lijken de vooruitzichten slecht, de boeren treffen altijd voorbe‐
reidingen om te zaaien. Hiermee samen hangt het belang om het weer te peilen, dat
de boeren uit mijn onderzoek ook aanvoeren. De boeren moeten ruim van tevoren
hun akkers voorbereiden zodat ze de kans om te planten niet voorbij laten gaan.
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Echter, zouden ze weten dat het een slecht jaar wordt, dan zouden ze minder moeite
doen. Als ze wisten dat het een goed jaar zou worden dan zouden ze juist extra
planten. Dit past geheel in het beeld dat da Cunha schildert over de voortekenen
waar de boer iets uit hoopt af te lezen. De boeren uit mijn onderzoek vertelden dat
ze erg geholpen zouden zijn als ze een indicatie zouden hebben over de aard van de
winter (goed of slecht). Verder is het geloof een element dat steeds aanwezig is maar
waar men niet fanatiek in is. Het aanwenden van de caatinga als graanschuur is ook
herkenbaar. De boeren uit mijn onderzoek geven bij gebrek aan veevoeder
mandacaru en palma. De compassie met het uitgemergelde paard doet me denken aan
Sr. Pedro. Hij ging tijdens een droogtejaar te paard naar Serrinha om zijn vee daar te
laten grazen. Terug kwam hij op de motor omdat het paard te zwak was. Ook het
weer oppakken van het oude leven na de droogte is herkenbaar. Zijn er bomen of
dieren dood gegaan, men plant nieuwe bomen en men koopt nieuw vee.

Droogte treft gemeenten in de microregio van Jequié
De droogte veroorzaakt ernstige verliezen voor de veeteelt
en de economie van de 24
gemeenten die de administratieve microregio Jequié
vormen. De rundveestapel is
volgens een schatting van de
producenten met ongeveer 30%
afgenomen en de helft van de
oogst is al verloren. Volgens
informatie van het regionale

kantoor van de EBDA is de
situatie in de gemeenten
Manoel Vitorina, Maracás,
Irajuba, Planaltino, Itiruçú,
Lagedo do Tabocal, Jaguaquara
e Lafaiete Coutinho, gelegen in
de semi-aride regio zeer
ernstig. De Zona da Mata in het
zuiden lijdt ook onder de
gevolgen van de droogte, die de
gemeenten
Itajubá,
Itagi,

Jitaúna, Dário Meira, Ipaaú,
Boa Nova en het distsrict van
Ibitupã hard treft. In sommige
plaatsen,
bijvoorbeeld
in
Italibá, bemoeilijkt de situatie
ook de drinkwatervoorziening
van de bevolking (…) (A Tarde
15 november 1996).

Regen maakt kleine producenten van Canudos blij
Canudos. Het begint weer te
regenen in een groot deel van
het Noordoosten van de
deelstaat (Bahia). Verschillende
waterreservoirs, leemputten en
kleine dammen die droog
waren, zijn nu met de onweersregen vol. Overal bewerken de
kleine landbouwers het land om
te gaan planten. De weilanden
die droog waren, profiteren van
de groei van capim, het hoofd-

voedsel voor de veestapel. De
gemeentes die het meest profiteren, zijn Santaluz, Queimadas, Valente, Cansanção,
Monte Santo, Euclides da
Cunha en Canudos. Deze
laatste gemeente heeft geleden
onder een droogte van bijna
acht jaar, waardoor sinds 28
jaar de ruinesruïnes van het
oude Canudos weer te zien
waren, toen liep het stuwmeer

van Cocorobó voor het eerst
vol (…). De kleine landbouwer
en veeteler João Reginaldo de
Matos van 89, die op de
Fazenda Umburana woont, zegt
dat het lang geleden is dat hij
zoveel water zag stromen in de
beek Umburana, een van de belangrijkste toevoerstromen van
de (rivier) Vaza-Barris. (A
Tarde 7 maart 1997).

We zien dat in de berichtgeving van de lokale kranten vooral feiten staan: waar is
het droog en wat betekent dit voor de bevolking en de landbouw? Ook Corrêa de
Araújo (2005) concludeert dat de berichtgeving feit gericht is en dat er amper analy‐
se is. Toch is volgens Corrêa de Araújo (2005) de toenemende aandacht in de media
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positief, omdat steeds meer mensen een verband leggen tussen de sociale ongelijk‐
heid en de droogte. De overeenkomsten in de beeldvorming zoals die naar voren
komt in de kranten en in het fragment van da Cunha, is het ontbreken van de ver‐
dere context. Droogte wordt gezien als een op zich zelf staand fenomeen. Doordat
droogte en Noordoosten met elkaar verbonden worden, wordt de suggestie gewekt
dat de nordestinos vooral bezig zijn met overleven. Aangezien er heel veel verschil‐
lende, lokale omstandigheden zijn, zijn er ook gemeenschappen die zich goed red‐
den. De boeren uit Coité zijn hiervan een voorbeeld. Het antwoord op de eerder
gestelde vraag is: deze boeren zijn niet de diehards, maar leven onder relatief gunsti‐
ge omstandigheden en kozen ervoor met een rurale levenswijze een bestaan in de
Sertão op te bouwen. Geen onmogelijke opgave zoals zal blijken.

CONCLUSIE

Het droge gebied van het Noordoosten van Brazilië betreft een gebied zo groot als
Nederland, Frankrijk en Spanje samen. Er stroomt één permanente rivier, de Rio São
Francisco. Er heerst een semi‐aride klimaat met hoge temperaturen. Het Noord‐
oosten is erg divers wat betreft neerslagpatronen, temperaturen en regenperiodes.
Afhankelijk daarvan varieert de beste tijd voor de verbouw van de gewassen van
gebied tot gebied. In Coité zagen we dat in de winterperiode de neerslagzekerheid
groter was, tegen een grotere neerslaghoeveelheid in de zomer.
Er wonen ongeveer 30 miljoen mensen waarvan er ten minste 10 miljoen onder
de nationale armoedelijn leven. De landbouw is er de voornaamste activiteit. De
meerderheid van de boeren bezit maximaal vijf ha land en sinds 1995 is de land‐
hervorming in het gebied toegenomen. De bevolking van het semi‐aride gebied is,
door gebrek aan toegang tot land, water, gezondheidszorg, onderwijs en voldoende
inkomsten, sociaal kwetsbaar. Deze sociale kwetsbaarheid is in het Noordoosten
relatief groot, wat tot uitdrukking komt in de laagste HDI op nationaal niveau. Er is
een recente tendens tot een vermindering van de inkomstenongelijkheid. Landher‐
vorming blijkt daadwerkelijk een verbetering van levensomstandigheden te
betekenen (Heridia et al. 2005:31). Er zijn op micro‐niveau verschillen die er positief
uitspringen. Zo valt de microregio waar Coité deel van uitmaakt op, doordat er
minder grootgrondbezit voorkomt.
Ecologische en sociale kwetsbaarheid komen samen in dit gebied. Een gevolg is
dat in de periode van 1900 tot op heden, droogte in het Noordoosten de ramp in
Brazilië is met de meeste economische schade en de meest getroffen mensen.
Het semi‐aride gebied kent een geschiedenis van ontbossing, bodemerosie en
een vermindering van de bestaande waterbronnen. De rol van de mens hierin werd
al bij het Portugese hof in de 18e eeuw onderkend. De desertificatie is tegenwoordig

123

Hoofdstuk 3

op beperkte schaal ernstig. De verwachte mondiale klimaatverandering kan dit
doen toenemen. Er zijn aanwijzingen dat de frequentie van droogte in het Noord‐
oosten al toeneemt en dat dit doorzet in de toekomst. Recentelijk (sinds 1998) is het
voorkomen van droogte uitgebreid naar de Zona da Mata en het Amazonegebied.
Inmiddels is er meer kennis over het verband tussen een droogte in het Noord‐
oosten en het voorkomen van El Niño. De verwachte gevolgen van de klimaatveran‐
dering zijn voor het semi‐aride gebied temperatuurstijging, afname van neerslag,
meer watertekorten en een toename van de onvoorspelbaarheid van de neerslag‐
patronen. Dit betekent dat het Noordoosten één van de regio’s ter wereld zal zijn
waar de klimaatverandering de grootste invloed heeft op de landbouwopbrengsten.
Voor de landbouw in het Noordoosten betekent dit waarschijnlijk dat grotere delen
van het Noordoosten ongeschikt worden voor de verbouw van gewassen als maïs
en bonen.
De beleidsmakers reageerden van oudsher op een droogte met waterwerken en
noodmaatregelen zoals arbeidsfronten en voedsel‐ en waterhulp. Op deze wijze
konden ze het beste tegemoet komen aan de uiteenlopende belangen van de
bestuurlijke, sociale en economische elite in het gebied. Wellicht werd de nadruk op
water als oplossing ook ingeven door de heersende beeldvorming over het spook
van de droogte. Technologische oplossingen werden graag gezien vanwege het
prestige dat ze genoten. De natuurramp als boosdoener gaf de beleidsmakers de
gelegenheid om verantwoordelijkheid voor de slechte omstandigheden als over‐
macht aan de kant te schuiven.
De echte oplossing voor de problemen in de Sertão ligt niet in water om de
droogte te bestrijden, maar in het verminderen van de kwetsbaarheid. Zodoende zal
een periode van droogte niet als een katalysator werken die het livelihood‐systeem
van de bevolking in gevaar brengt. Ditzelfde geldt voor de invloed van klimaat‐
verandering op het Noordoosten. Lemos et al. (2007) benadrukken ook het belang
van het verminderen van kwetsbaarheid als antwoord op de klimaatverandering.
De toename van landhervormingen en de invoering van maatregelen om de inkom‐
stenongelijkheid te verminderen zijn positieve ontwikkelingen. Een project echter,
als de transposição van de São Francisco, toont aan dat tot op de dag van vandaag de
bias van droogte en techniek blijft bestaan. Het uitblijven van overheidsinitiatieven
in bepaalde regio’s van het Noordoosten is niet per definitie een slechte zaak, aan‐
gezien sommige initiatieven elders vooral negatief bleken uit te werken. Evenals
elders in Brazilië is er in de rurale gebieden een vergrijzing van de bevolking aan de
gang omdat veel jongeren weg trekken. Parallel hieraan vindt rurale desertificatie
plaats omdat meer vrouwen dan mannen het platteland verlaten.
Om de kwetsbaarheid van de bevolking verder te verminderen en de klimaat‐
verandering en de desertificatie het hoofd te bieden zijn er twee soorten maat‐
regelen nodig. Enerzijds is er meer onderzoek nodig naar het samenspel van klimaat
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en gewassen. De duur, frequentie van de regenseizoenen, de variabiliteit van de
neerslag in dat seizoen, de temperatuurcurven, moeten zo nauwkeurig mogelijk in
kaart gebracht worden en gekoppeld aan hoeveelheden landbouwproductie. Voor
de afstemming van deze kennis tussen boer en klimatoloog zouden antropologen de
vertalers kunnen zijn. Anderzijds moet de kwetsbaarheid van de bevolking verder
worden teruggebracht, door maatregelen afgestemd op de lokale situatie.
A pluralidade de situações concretamente vividas em cada localidade, bem
como no interior do grande contingente dos atingidos reforça a imagem da
multiplicidade de atores sociais, com interesses e visões de mundo particulares,
e, conseqüentemente, requerendo soluções igualmente diferenciadas” (Corrêa
de Araújo 1999).
Zij pleit voor aandacht voor de meervoudigheid van de situaties waarin de mensen
leven. De veelheid van de sociale actoren vereist gedifferentieerde oplossingen.
Behalve deze fine‐tuning moeten de maatregelen ook pro‐pobre zijn, omdat gebleken
is dat economische ontwikkeling op zich, de kloof tussen arm en rijk doet toenemen.
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HOOFDSTUK 4
WE HEBBEN GEEN LAND, WE HEBBEN
ALLEEN MAAR DAG EN NACHT:
NATUURLIJK EN MENSELIJK KAPITAAL
INLEIDING

Ook in dit hoofdstuk zien we dat de combinatie van het livelihood‐kader en de lokale
modellen inzicht geeft in de livelihood‐strategieën van de boeren en boerinnen. “We
hebben geen land, we hebben alleen maar dag en nacht” verwijst naar de twee voor‐
naamste kapitalen uit dit hoofdstuk: het natuurlijke kapitaal land en het menselijke
kapitaal, vooral de capaciteit tot werken. Deze twee kapitalen zijn voor de boeren in
Coité essentieel. Bezit het huishouden land, dan exploiteert het land. Bezit het huis‐
houden geen land, dan moet het de uren van de dag exploiteren om in het levens‐
onderhoud te voorzien. Arbeid en land zijn uitwisselbaar. Ook de landbouw‐
producten zijn uitwisselbaar. Het lokale model weergegeven in de waardendriehoek
van Woortmann (1997), in hoofdstuk 2 uitgelegd, toont het verband tussen het
natuurlijke en menselijke kapitaal. Land, werk en gezin zijn hierin onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Een begin met een kleine hoeveelheid land zal erg belangrijk
blijken te zijn. Verder zullen we zien dat de boeren lage eisen stellen aan de hoeveel‐
heid land: 10 tarefa of 4,3 ha is voldoende.
Een tweede lokaal model geeft een richtlijn voor de relaties tussen de verschil‐
lende huishoudens van een gemeenschap. Sleutelwoorden hiervoor zijn eenheid,
arbeidsethos en bestaansethos. Deze lokale modellen komen terug in de practice op
tal van gebieden: in de wijze van overerving, het aanwenden van het kapitaal land,
het kapitaal water, het menselijke kapitaal, het sociale kapitaal en de landbouw‐
producten.
Al bijna een halve eeuw ondervinden deze modellen concurrentie van het
model, dat het rendement van werk in de stad verkiest boven het ideaal van het
landleven. Het dominante lokale model bij de oudere boeren is nog steeds, dat het
landleven mooi is en beter en dat de landbouwer (lavrador) meer status heeft dan
wie in de stad werkt. Er bestaan verschillen in interpretatie van dit lokale model
tussen de boeren, boerinnen en de jongeren. Deze verschillen zijn van belang voor
het debat over peasants, en de toekomst van de landbouw. De verschillen in interpre‐
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tatie zijn een aanwijzing voor een verandering van de lokale modellen. Het voortbe‐
staan van de practice is echter ook een indicatie dat de veranderingen heel geleidelijk
gaan.
Onder de boeren onderscheid ik 3 belangrijke stijlen van landbouw bedrijven:
de stijl van de lavrador, de bestaansboer met voldoende land; de stijl van de
trabalhador, de boer met onvoldoende land en de stijl van de sisalboer. De lokale
modellen van de lavrador en de trabalhador onderscheiden zich voornamelijk door de
hoeveelheid land, niet door verschillende aspiraties. Het verschil in lokale modellen
tussen de bestaansboeren en de sisalboeren is wel groter.
In the sugar country, therefore, the lavrador was one type of free laborer among
others, (…).In the late eighteenth century, for example, the term lavrador was
commonly used to describe anyone engaged in agriculture, even a great senhor
de engenho. Generally, however, a distinction did exist between the senhor de
engenho (mill owner) and the lavrador de cana (cane grower). Not all lavradores
were cane growers, for the term also applied to subsistence farmers (lavradores
de roça) (…) (Schwartz 1973:153).
Uit het citaat hierboven blijkt de term lavrador reeds eeuwen te bestaan.
De indeling van dit hoofdstuk volgt de twee voornaamste kapitalen. Aan bod
komen de verschillende wijzen van toegang tot landbezit. Daarna beschrijf ik het
verband tussen landbezit en status in de gemeenschap. Ik ga in op de verschillende
kwaliteiten van het land en op de gewassen en het vee van de boeren en boerinnen.
Vervolgens laat ik het belang van water zien. In paragraaf 3 komt menselijk kapitaal
aan bod. Hierbij ga ik in op gender‐ en generatieverschillen. Een paar pagina’s wijd
ik aan het fysieke kapitaal en financiële kapitaal

LAND: TOEGANG

ERVEN
Het verwerven van land gebeurt in de meeste gevallen door een erfenis en door het
kopen van land, zie Tabel 10. Aangezien slechts één van de huishoudens in mijn
onderzoeksgroep door landhervorming land gekregen heeft, laat ik dat in dit hoofd‐
stuk buiten beschouwing. De boeren erven volgens het systeem van deelbare over‐
erving. Na de dood van een ouder wordt het land verdeeld over het aantal kinderen
en de echtgenoot. Of dit ook geldt voor samenwonende paren is mij niet duidelijk.
D. Maria Francisa’s vriend is overleden, de kinderen hebben wel land en een tanque
van hun vader geërfd maar zij niet, omdat ze niet getrouwd was. D. Teodora, ook
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samenwonend, erfde echter wel van haar vriend. Na de dood van beide ouders,
wordt het land meestal evenredig over de kinderen verdeeld. Dit geldt ook voor
buitenechtelijke kinderen en voor kinderen van overleden kinderen. De percelen
land worden erg klein als er veel erfgenamen zijn. Niet iedereen krijgt een gelijk
deel van de erfenis, vooral als de stukken klein zijn. Uit Tabel 10 blijkt dat vrouwen
ongeveer net zo vaak erven als mannen; alleen kopen mannen vaker dan vrouwen,
anders dan Deere en Leon (2001) beweren. Zij zien dat in een aantal Latijns
Amerikaanse landen vrouwen vooral land krijgen door erfenis en mannen vooral
door landaankoop. Vaak registreert men het land op de naam van de man. Dit kan
volgens Deere en Leon (2001) leiden tot minder zeggenschap en tot landverlies na
een scheiding. In mijn onderzoeksgroep is echter geen van de boeren of boerinnen
gescheiden. Dat de vrouw in principe net zoveel land erft als haar broers, lijkt bij te
dragen aan een relatief gelijke positie van man en vrouw in de boerengemeenschap:
ze beslissen bijvoorbeeld samen, wat ze gaan verbouwen. Deze relatief evenwichtige
gender‐verhoudingen zijn in het belang van de eenheid van de gemeenschap, één
van de centrale waarden van de onderzoeksgroep. Soms maakt een vrouw geen
aanspraak op haar erfenis omdat het land te versnipperd raakt, omdat het te ver
weg gelegen is of omdat ze al voldoende land gekregen heeft. D. Ginolina’s vader
schonk haar als enige meisje met 5 broers, 35 tarefa land, toen ze 15 jaar getrouwd
was. Het land werd meteen op haar mans naam gezet. Toen haar vader overleed,
had ze recht op nog 21 tarefa maar ze zag er van af, omdat ze al voldoende gekregen
had. Bij mannen komt dit niet voor, vanwege het nauwere verband tussen de man
en de landbouwactiviteit.
Tabel 10. Land verwerven 1996

Wijze van land verwerven
Erfenis ouders
Aankoop man
Erfenis ouders man77
Erfenis ouders vrouw78
Aankoop vrouw
Erfenis echtgenoot
Geen aanspraak op erfenis
Geschonken

Aantal huishoudens
12
11
8
7
2
2
2
1
N= 15

Percentage
80
73
53
47
13
13
13
7

Bron: onderzoek auteur 1996‐1997.

Het aantal huishoudens in bovenstaande tabel is 15 omdat in 12 van de 15
huishoudens men land krijgt door erfenis en in 11 van de 15 ook doordat de man
land koopt. Virilocaliteit komt bij de onderzoeksgroep het meeste voor. Tien
huishoudens zijn gevestigd in de gemeenschap van de man en zeven in de
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gemeenschap van de vrouw. In twee huishoudens komen man en vrouw uit
dezelfde gemeenschap en drie huishoudens wonen in een gemeenschap waar noch
de man noch de vrouw vandaan komt. De boer en de boerin gaan meestal wonen
waar één van hen al wat land geërfd heeft.
Volgens de Braziliaanse grondwet hebben alle siblings recht op een deel van het
land. Er zijn tal van boerengemeenschappen waar dit recht formeel gevolgd wordt
maar “de culturele regels (gewoonterecht) passen de wet aan de belangen van een
collectieve ator aan (...) (Carneiro 2001:2). Kortom, de mensen regelen het volgens
het gewoonterecht: van meisjes verwacht men bijvoorbeeld dat ze formeel afstand
doen van hun deel van de erfenis, wat “gecompenseerd” wordt door een bruidschat
in goederen (Carneiro 2001). Carneiro vergelijkt twee overervingspatronenin zuid
Brazilië in Nova Pádua en in Nova Friburgo. Zij benadrukt de voordelen van on‐
deelbare overerving en ziet bij gelijke overerving een gevaar voor de economische
en sociale reproductie: door te kleine landpercelen moet de boer andere inkomsten‐
bronnen aanboren. Hierdoor verandert zijn positie van boer in een deeltijd‐land‐
bouwer of ‐pachter. Bij een systeem gericht op het instandhouden van het patrimo‐
nium is er een autoritaire vaderfiguur, waaraan de inwonende gezinsleden zich
moeten onderwerpen.
Volgens mij is een voordeel van deelbare overerving dat ieder gelijke kansen
heeft om een bestaan op te bouwen. Ik toon verderop aan hoe belangrijk dat initiële
stuk land is. Hoewel familiebanden belangrijk zijn in Coité, is men ook erg op de
gemeenschap gericht. Waarden als eenheid en het bestaansethos zijn hiervan een
onderdeel. Hiermee hangt samen, dat de mannen in Coité in vergelijking met de
genoemde boerengemeenschappen minder autoritair zijn.
LANDAANKOOP
Erven van land is de meest voorkomende wijze van landaccumulatie, maar eigen
aankoop is ook belangrijk. De man koopt meestal land, 3 vrouwen van de 15 hebben
land gekocht: D. Eunice, D. Maria Francisca en D. Francisca Maria. De moeder van
Seu Roque kocht land voor haar zoon, die voorheen alcoholist was en zijn vrouw
mishandelde. Met de koop van het land had hij een stukje, waarop hij voedsel voor
zijn gezin kon verbouwen. Ook haar schoondochter profiteerde ervan, dat haar man
wat om handen had. Haar landaankoop heeft een drieledig doel: voor haar zoon,
voor het gezinsonderhoud maar ook om de leefsituatie te verbeteren.
Zie Tabel 11 voor het aandeel van erfenis en aankoop op het totale landbezit. Bij
ongeveer de helft van de huishoudens is het landbezit grotendeels afkomstig uit een
erfenis en bij de andere helft uit aankoop.
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Tabel 11. Aandeel erfenis van ouders of partner en landaankoop op landbezit, 1996

Aandeel erfenis Aandeel
(%)
koop (%)

Aantal
huishoudens

Relatief aantal
huishoudens (%)

Totaal
relatief aantal

100
70
30
20
10

4
3
2
2
2
N = 13

31
23
15
15
15
99

54

0
30
70
80
90

45

Bron: Onderzoek auteur 1996‐1997.

Vraag en aanbod van land verschillen op regionaal niveau. Sr. Adolfo uit Pinda:
“Hier in de buurt is weinig (betaalbaar) land te koop, wel noordelijker in de buurt
van Cansanção. Daar is het 2,5 keer zo goedkoop, het is daar wel warmer. Een
andere boer: “Richting Queimadas krijg je het land bijna voor niets. Daar kost het R$
20,0012 per tarefa.” De meningen van de boeren lopen uiteen of er een tendens tot
landconcentratie is. Volgens D. Antónia uit Baton, een gebied met veel sisalver‐
bouw, is er geen land te koop en komt dit door de inhaligheid van bepaalde boeren:
“Als er land was, dan hebben de slimsten het ingepikt. Alleen bij de tabuleiro‐
gronden13 is land te koop.” Ook volgens Sr. Pedro komt er meer landconcentratie:
“De rijke, hoe meer hij heeft, hoe meer hij wil.” Sr. Ananias meent dat het land bij de
stad opgekocht wordt door de rijken omdat het veel waard zal worden. Anderen
zien juist een toename van kleine boeren. Volgens D. Judite komt dat omdat er
steeds meer mensen zijn en de mensen strijden om wat groter te worden.
Boeren verkopen land als ze verhuizen; als ze een andere grondsoort willen of
een andere locatie. Atemilson uit Pinda gaat verhuizen naar Brejo en hij biedt zijn
huis met 2 tarefa land voor R$ 3200,0014 te koop aan. Valdí uit Riacho vraagt voor
zijn huis en twee tarefa land R$ 3500,00. In Maxixe staat sinds twee jaar 24 tarefa land
te koop voor R$ 625 per tarefa van een verhuisde fazendeiro. Niet in alle
gemeenschappen is er land te koop. Van belang is of men er op het juiste moment
het geld voor heeft. Sr. João: “Soms is het moeilijk om land te kopen: of men heeft
het geld niet of er is geen land te koop.” D. Antónia: “Ik heb nooit land kunnen
kopen omdat ik nooit geld had.” D. Francisca Maria ziet af van de koop van een
stuk land dat door de regen te duur geworden is.
Landaccumulatie is een proces van vele jaren. Men koopt meestal een paar tarefa
land per keer. Sr. Adolfo heeft in 1996 40 tarefa. Hij begon met 0,5 tarefa die hij van
zijn ouders erfde. Vanaf 1963, 10 jaar nadat hij gestart was, kocht hij elk jaar een stuk
land. Dat betaalde hij met de opbrengst van maniok, maïs, bonen of runderen. Hij

€ 5,13.
Zandgronden.
14 € 821,77.
12
13
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benadrukt zijn landbouwactiviteiten. In een gesprek met zijn dochter in 2008, bleek
vooral zijn handel en zijn winkel de basis van zijn landbezit te zijn. Dat Sr. Adolfo
het presenteert, alsof hij zijn land verworven heeft met de verkoop van voedsel‐
gewassen, kunnen we interpreteren als een succesverhaal over zijn boerencapa‐
citeiten. Evenals bij Woortmann (1990), beschouwen deze boeren het minder eervol
om rijkdom te vergaren door handel. Ook Sr. Pedro uit Gangorra heeft zijn
landbezit geleidelijk aan opgebouwd: “In alle uithoeken heb ik een stukje land, als
er iets te koop was, dan kocht ik het.” Kan een boer in zijn woonplaats niet genoeg
land verwerven, dan verhuist hij soms ver weg.
Het is een lange weg om land te vergaren. Omdat land een voorwaarde is voor
de boerenlevenswijze, is voorzichtigheid geboden met de verkoop. Sr. Ananias:
“Vóór de real15 er was, verkochten veel mensen hun land omdat ze op een spaar‐
rekening 50 tot 60% rente kregen. Sinds de real gaat het slecht met deze mensen. Een
vriend van mij had vijftig tarefa met sisal. Hij verkocht al zijn land voor 500 cruzeiros,
dat is goedkoop, en zette het geld op een spaarrekening. Die man hield op zijn
fazenda runderen en schapen en verbouwde maniok. Nu leeft hij van een werkplaats
en zijn ziekte‐uitkering als TBC patiënt. Gek was hij om dat te doen. Ik niet, ik heb
nooit domme dingen gedaan.” Sr. Ananias veroordeelt dit omdat zijn vriend door
het verlies van zijn land geen boer meer is en gedoemd is te werken in een werk‐
plaats. Een triest lot in zijn ogen.
Vooral boeren met weinig land zullen geen land verkopen tenzij om ander land
te kopen. D. Marilede: “De armsten uit Gangorra denken er niet aan om hun land te
verkopen. Zij hopen op de kracht van de hemelse Vader, zelfs als ze een slechte
periode doormaken.” Bovendien is verkoop niet aantrekkelijk als het droog is. Van‐
wege het grotere aanbod, daalt de landprijs sterk. Sr. Joventino: “Tot nu toe heb ik
geen voordeel gehad van het land dat ik in 1991 gekocht heb, maar ik denk er niet
aan om het land te verkopen.” Sr. Agenário verkoopt 5 tarefa en koopt weer het‐
zelfde aantal tarefa dichterbij. Sr. João wil van zijn 30 tarefa tabuleiro 12 tarefa met
capim verkopen omdat het weinig opbrengt. Hij wil met dat geld een zaakje
beginnen. De redenen om een (gedeelte) van het land te verkopen zijn divers.
Boeren moeten afwegen hoe ze de asset land het beste gebruiken. Soms kan migratie,
het beginnen van een zaak, geld uitzetten op de bank, het kopen van vee of land
elders een beter alternatief zijn. Meer landbezit betekent echter ook meer werk. Bij
voorkeur houden de mensen het land binnen de familie. Een speciale band met een
stuk land, kan een reden zijn om het land aan die persoon te verkopen. D. Eunice
heeft in 2003 10 tarefa gekocht van haar overleden buurman om te voorkomen dat
het aangrenzende land in handen van vreemden kwam.

De munteenheid ingevoerd bij het Plano Real uit 1994. Dit was het eerste economische plan
in de jaren negentig dat er in slaagde om de hyperinflatie te beteugelen.
15
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LANDBEZIT
We zagen al dat tarefa een oude maat is voor de hoeveelheid suikerriet die in één
dag gemalen kan worden. De grootte van de tarefa in Coité wijkt af van de tarefa uit
de vroegere suikereconomie. De tarefa verschilt ook per deelstaat. Volgens de boeren
uit Coité is 2,5 tarefa 1 ha. Officieel is een Bahiaanse tarefa gelijk is aan 4.356 m2 of 66
bij 66 m (Spix en Martius 1981:253). Van deze tarefa gaan er 2,3 in 1 hectare,
ongeveer de 2,5 tarefa die de boeren noemen. Ik handhaaf zoveel mogelijk tarefa, de
hectares zet ik er bij. Tarefa als taak die binnen een termijn afgerond moet zijn, is een
zelfde begrip als het Nederlandse ‘morgen’. Dat is de hoeveelheid land die in een
morgen geploegd kon worden. In overeenstemming met Gudeman (1986) toont dit
lokale model van de tarefa ons het verband tussen de boer en zijn land. De maat van
het land is de hoeveelheid werk. Het legt het verband tussen de boer, het werk en
het land. Dit verband gaf Woortmann ook al aan. Via de arbeid geeft de boer vorm
aan zijn voortbestaan. De moed om te werken is dan ook de belangrijkste
eigenschap van een boer of boerin. Een toename van moed om te werken betekent
een potentiële toename op middelen om voort te bestaan.
Het landbezit van de onderzoeksgroep in 1996 zien we in Tabel 12. De twee
huishoudens in de hoogste categorie hebben beide 50 tarefa, (22 ha) land. Hoe ver‐
houdt het landbezit van de onderzoekspopulatie zich tot dat van hun gemeenschap?
De onderzoeksgroep behoort tot 9 gemeenschappen, variërend van 3 tot 200
huishoudens. De meeste gemeenschappen bestaan uit ongeveer 50 huishoudens.
Volgens de informanten wonen er in bijna alle gemeenschappen, boeren met meer
dan honderd tarefa (44 ha) land. In de gemeenschappen met ongeveer 50 huis‐
houdens zijn er 1 of 2 rijke boeren. In de gemeenschap met 200 huishoudens zijn er
10 rijke boeren. De grootste boerderijen variëren van 100 tot 1500 tarefa (44‐600 ha).
De fazendeiros hebben vaak ook nog land buiten die gemeenschappen. De rijkste
boer is volgens de informanten Teócrito met ongeveer 10.000 tarefa (4400 ha). Het
verhaal van deze boer staat in hoofdstuk 6.
Tabel 12. Landbezit in 1996 van de onderzoeksgroep79

Landbezit Landbezit
in tarefa
in ha
0
0.25‐2
3‐9
10‐21
22‐45
46‐113

0
0.10‐1
2‐4
5‐9
10‐19
20‐49

Aantal huis‐ Relatief aantal Aantal
houdens
huis‐houdens huishoudens
in %
met land

2
1
5
3
6
2
N= 19
Bron: Onderzoek auteur 1996‐1997.

11
5
26
16
32
11
100

1
5
3
6
2
N= 17

Relatief aantal
huishoudens
met land in %
6
29
18
35
12
100
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Hoe verhoudt het landbezit van de onderzoeksgroep zich tot dat van de gemeente
Coité? In Tabel 12 en Tabel 13, zien we dat van de landbouwbedrijven in de
gemeente Coité ¾ tot 10 ha groot is. 23% van de bedrijven is tussen de 10 en 100 ha
groot. Van de onderzoeksgroep is 53% (6+29+18%) tot 10 ha groot en 47% tot en met
22 ha groot. De landbouwbedrijven uit mijn onderzoeksgroep zijn relatief groter dan
op gemeenteniveau. De grotere bedrijven van mijn onderzoeksgroep zijn echter
kleiner dan op gemeenteniveau.
Tabel 13. Gemeente Coité bedrijven per oppervlakte groep in ha op 31‐12‐1995

Bedrijfsgrootte in ha

Aantal bedrijven

< 10
4360
10‐100
1313
100‐200
66
200‐500
36
500‐2000
17
> 2000
2
Zonder opgave
1
Totaal
57
Bron: IBGE 1996a: Censo Agropecuário de 1995‐1996

Relatieve aantal in %
75,24
22,66
1,14
0,62
0,29
0,03
0,02
100

Gemeenschappelijk land bestaat niet meer in Coité. Sr. Ananias: “Heel vroeger had
je wel land waar runderen van verschillende fazendeiros op graasden. Die runderen
hadden een merkteken. Het land was wel bezit van iemand, maar het was niet om‐
heind. Het heette terra comum. Rond 1935 begon iedereen zijn eigen land te om‐
heinen, het vee kon toen nog maar alleen op het eigen land grazen.” D. Francisca,
afkomstig uit Monte Santo: “Vroeger was daar geen landbezit, al het land was
gemeenschappelijk (não era cercada, era tudo comum). Ieder pakte wat hij nodig had.
Toen ik in 1941 hier in de gemeente Coité kwam, had elk stuk land al zijn eigenaar,
het was niet altijd omheind, maar ieder had zijn landpapieren al.
BRUIKLEEN EN PACHT
Aangezien het landbezit in veel gevallen niet toereikend is, zijn er ook andere
manieren om toegang te krijgen tot land. In hoofdstuk 3 zagen we dat de boer land
kan gebruiken als eigenaar, deelpachter (parceiro of meieiro), pachter (arrendatário),
landbezetter (occupante) of lener van land. De bezetter komt in 1996 niet voor in mijn
onderzoeksgroep. Land lenen voor een bepaalde periode zonder betaling komt
geregeld voor;, ik noem dit bruikleen of landleen. Verderop zal blijken dat dit een
belangrijke manier is voor toegang tot land. Deze categorie bestond niet in de
statistieken. Sinds de laatste landbouwcensus bestaat de categorie van cessionário.
Het is niet duidelijk of dit de bruiklener is, want in de definitie staat niet of voor het
landgebruik betaald wordt (DIEESE en NEAD 2008).
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Een pachter of een bruiklener heeft voor een bepaalde tijd een bepaald recht op
land. Omdat deze rechten minder geformaliseerd worden, kunnen hierover conflic‐
ten ontstaan. Boeren die land verpachtten of in bruikleen gaven, waakten ervoor dat
de periode niet te lang werd, anders zou de pachter of de bruiklener het land als zijn
eigendom gaan beschouwen. Sr. Martinho zegt dat die persoon je dan een hard
(zelfbewust) “goede dag” zegt. Hij weet niet in hoeverre die persoon in zijn recht
staat, maar hij neemt het zekere voor het onzekere. Hij vergelijkt het met iemand die
dertig of veertig dagen voor een ander werkt en daarna zijn rechten kan opeisen bij
het ‘Ministério’. Dit zal in hoofdstuk 6 aan de orde komen.
Dit verband tussen werk en land zien we ook in andere studies. Bij
Hetherington (2009) is in Paraguay het bewerken van land de basis voor verschil‐
lende soorten rechten op land. Er is landbezit als “verbeteringen” (mejoras), als
“rechten” of als “titels”. Bij de verkoop als “mejoras” koopt men niet het land, maar
de aangebrachte verbeteringen. Hetherington grijpt terug op John Lockes notie van
landbezit: toen er nog geen landbezit bestond, gold bij de kolonisten in de frontier de
regel: wat jezelf bewerkt hebt, dat land behoort je toe. Vanwege conflicten hierover
is de institutie van landtitels ingevoerd en werd het zelf bewerken niet meer vol‐
doende voor het recht op land (Hetherington 2009:231). Dit verband tussen het
bewerken en het recht op land zien we ook bij Gudeman. In zijn studie van een
gemeenschap in Panama kregen boeren voor twee jaar landgebruiksrechten tegen
een kleine pachtsom. Permanente investeringen in huizen, land of de verbouw van
vaste gewassen waren verboden. De huizen moesten provisorisch zijn. Na twee jaar
lieten de grootgrondbezitters hun vee weer op het land grazen. Zo verzekerden ze
zich ervan dat er geen claims zouden komen door aangebrachte verbeteringen
(Gudeman 1986:3).
1/3 van de huishoudens leent land, 1/3 leent geen land en van 1/3 heb ik
hierover geen gegevens. Geleend land is 2 à 3 tarefa, meestal voor een periode van 3
tot 4 maanden. Dat is de periode waarin de gewassen geoogst worden. In de meeste
gevallen gebruikt men het geleende land voor bonenteelt, eventueel samen met
maïs. Soms lenen de boeren ook land voor langere tijd voor maniokverbouw of voor
het grazen van vee. D. Josefa liet de koe van haar zwager Sr. Pedro de overgebleven
maïsstompjes opeten. Hij hoefde daar niets voor te betalen omdat hij haar altijd
melk geeft. De koeien bemestten het land.
De relatie tussen de landbezittende boer en de landlenende boer is gebaseerd op
verwantschap, vriendschap, nabuurschap of een patroon‐clientverhouding (een
bevriende fazendeiro). De lener krijgt toegang tot het land door zijn sociale kapitaal
en er vloeien reciproque verplichtingen uit voort. Opvallend is dat de landlenende
huishoudens variëren van huishoudens zonder land tot huishoudens met relatief
veel land. Bruikleen is belangrijk omdat de boer zijn productie kan verhogen en
voor het onderhouden van sociale relaties.
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Figuur 11. Foto “De jongens die zijn land gebruiken
kent hij al vanaf hun geboorte”

Sr. Pedro geeft geregeld land in bruikleen
zodat anderen er iets op kunnen verbouwen.
In 1996 zijn er 3 mensen die land van hem le‐
nen. Deze mensen hoeven daar volgens zijn
vrouw D. Marilede niets voor te betalen, ook
geen deel van de oogst, omdat ze arm zijn.
De mannen namen zelf het initiatief om het
land te vragen; ook zeiden ze de hoeveel‐
heid. De eerste is ongeveer 50 jaar, met een
gezin en weinig land, waar hij maniok op
verbouwt. Hij leent het land om de maïs en
bonen te verbouwen. De tweede is ongeveer
22 jaar, getrouwd, zonder kinderen en landloos. De derde is een jongen van 21 jaar
die binnenkort trouwt; hij heeft wel land maar wil iets extra’s planten. Ze zijn geen
familie van hem. Hij kent de 2 jongens vanaf hun geboorte en de man kent hij ook
lang. Ze werken alle 3 regelmatig voor hem. Sr. Martinho heeft aan 2 mensen land
geleend: aan Sr. Osmar en aan Sr. Filipe. Het is voor een periode van 90 dagen, voor
bonenteelt. Ze betalen noch in geld, noch in natura voor het gebruik van het land.
Pachten komt niet zo vaak voor; ik heb er ook minder gegevens over. De pachters
bezitten meestal minder dan 10 tarefa en de verpachter bezit relatief veel land. Het
land dat gepacht wordt, is bestemd voor maniok of bonen of voor het grazen van
vee. De pacht voor gewassen wordt betaald in natura. Men spreekt van tevoren een
vaste prijs per tarefa af. Atemilson betaalt de pacht à 3 zakken maniokmeel per tarefa
per jaar; meteen na de productie. Een tarefa maniokmeel kan 20 zakken opbrengen. 3
zakken bij een opbrengst van 20 zakken is 15% met het risico voor de planter, omdat
er een vaste prijs is afgesproken. Marilene en José, zonder land, pachten van zijn
vader ¾ tarefa voor de verbouw van maïs en bonen. Hij betaalt zijn vader de helft
van de oogst, dus 50%. D. Francisca Maria pacht gedurende een maand een roça
alugado van 10 tarefa met capim voor haar 9 runderen. Ze betaalt in 2008 R$ 30,00 per
stuk, in totaal R$ 270,0016. Ze vindt het normaal dat ze er voor moet betalen: de
pachters betalen immers ook arbeiders voor het onderhoud van het land.
Het verschil tussen Sr. Pedro die onbetaald land in bruikleen geeft en D.
Francisca Maria die betaalt voor de pacht van het land zit in de aard van de sociale
relatie: de landleners van Sr. Pedro’s land werken vaker voor hem. Sr. Pedro inves‐

16

€ 109,04.
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teert zo in de relatie met zijn arbeiders; hier is sprake van balanced reciprocity. D.
Francisca pacht het land van haar buurvrouw in de stad. Zij is niet afhankelijk van
D. Maria Francisca. De reciprociteit is hier balanced tot negatief. Verder verschilt het
landgebruik. Op het land van Sr. Pedro verbouwen de bruikleners voedselgewas‐
sen. D. Francisca Maria gebruikt het land voor veeteelt en slechts voor een maand.
Met de asset land investeert Sr. Pedro in sociaal kapitaal, dat hij aanwendt als hij
arbeidskrachten nodig heeft om zijn land te benutten. Land als natuurlijk kapitaal
verandert dan in sociaal kapitaal. De hier uit voortkomende oogst gebruikt hij als
voedsel (voor het menselijk kapitaal van zijn huishouden) en als voorraad (finan‐
cieel kapitaal). Geeft hij een deel van de oogst aan zijn dochters, dan wordt het weer
sociaal kapitaal. Land dat volgens Gudemans model gekocht kan worden en tot de
marktsfeer behoort, wordt in het gemeenschapssfeer geïncorporeerd. Land voorziet
niet alleen in voedsel, maar ook in sociaal kapitaal. Het veelvuldige voorkomen van
bruikleen kunnen we begrijpen vanuit het belang van sociaal kapitaal voor de huis‐
houdens. Ook van belang is dat de leners van het land dit gebruiken voor de ver‐
bouw van voedselgewassen. Dit past binnen het beeld van de bestaansethiek. Hun
sociale relaties stellen de landleners in staat om in hun levensonderhoud te voor‐
zien.
Het komt voor dat een huishouden in het ene jaar land leent en in het andere
jaar land verpacht. In 1996 lenen D. Eunice en Sr. José 3 tarefa land van een bevrien‐
de fazendeiro. Hierop verbouwen ze bonen en maïs. Het land ligt 5 km verder, Sr.
José moet er met fiets of ezel heen om het te onderhouden Een jaar later doen ze dat
niet en verpachten ze 3 tarefa land aan anderen. De pachter betaalt voor de verbouw
van maniok 3 zakken per tarefa (dezelfde prijs als Atemilson betaalde), dus in totaal
9 zakken. In het ene jaar hebben ze een oogst van 3 tarefa met bonen en maïs waar‐
voor ze moeite doen. In het andere jaar krijgen ze ook van 3 tarefa 9 zakken met ma‐
niokmeel zonder dat het hun enige moeite kost. Hoewel er een verschil is van 6
tarefa in de toegang tot land, zijn beide overeenkomsten voordelig voor dit huis‐
houden.

ALS IK WEER WERK HEB DAN ZAL IK JE ROEPEN

De boeren onderscheiden 3 stijlen van landbouw bedrijven. De stijl van de lavrador,
van de trabalhador en van de sisalboer. In hoofdstuk 2 zagen we dat een stijl bestaat
uit een specifiek cultureel repertoire met gedeelde ervaringen, kennis, inzichten,
belangen, vooruitzichten en interpretaties van de context; een geintegreerde set van
practices en artefacten zoals variëteiten van gewassen, instrumenten, vee; een speci‐
fieke ordening van de interrelaties met de markten, technologie en instituties en
reacties op beleid. Een stijl is een groepskenmerk (Arce en Hebinck 2002 in de Haan
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en Zoomers 2005). Deze paragraaf gaat over het verschil tussen de lavrador en de
trabalhador. De boeren koppelen onafhankelijkheid, niet‐arm en een bepaalde hoe‐
veelheid land aan elkaar, evenals afhankelijkheid, arm zijn en weinig land bezitten.
Of een boer afhankelijk of onafhankelijk is, valt amper op te maken uit de staat van
het huis, het interieur of de kleding. Zelfs de boeren die nooit voor anderen werken,
hebben een bescheiden huis, interieur en kleding.
Een boer met weinig land moet als aanvulling op de verbouw van gewassen
ander werk erbij doen. Het verband tussen arm, weinig land en de noodzaak van
bijverdienen blijkt uit de volgende onderstreepte voorbeelden. Atemilson: “Ik werk
drie dagen per week voor mezelf en vier of vijf dagen per week voor andere
mensen.” D. Maria Lopes Santana: “Mijn man werkt de helft van de tijd op zijn
eigen land en de andere helft voor anderen.” Sr. Pedro uit Gangorra: “De armen zijn
meestal de mensen die werk zoeken. Hoewel wij ook niet rijk zijn, zijn er mensen,
die er erger aan toe zijn dan wij. Soms hebben ze zelfs geen geld om hun kinderen
eten te geven.” Zijn vrouw D. Marilede: “Mijn man geeft regelmatig land te leen aan
andere mensen die arm zijn. Sr. João Dias: “Als ik mensen zoek om voor mij te wer‐
ken, zijn het meestal de armen, die bijna geen land hebben.” D. Maria Delmira: “De
armen die geen land hebben, zijn er slechter aan toe dan de anderen.” Sr. Martinho:
“De gemeenschap Algodões bevat ongeveer tien gezinnen, die zijn allemaal niet
arm, want ze zijn allemaal onafhankelijk.” Een onafhankelijke boer werkt niet voor
een andere boer. Wanneer een boer voldoende land heeft om van te kunnen leven, is
hij daar trots op. Deze boer heeft de hoogste status binnen de gemeenschap van
kleine boeren. Sr. José Agostinho: “Het eerste werk dat ik deed, was op mijn eigen
stuk land werken als lavrador.” Aangezien landbezit geleidelijk opgebouwd wordt,
is het heel wat, wanneer iemand in zijn arbeidsbegin al van zijn eigen stuk land kan
leven. In de inleiding zagen we dat de lavrador al bestond tijdens de suikereconomie.
Toentertijd was onafhankelijkheid ook al een kenmerk van de lavrador. Ook Braulio
uit Nova Palmares is er trots op dat hij geen arbeider meer is: ʺIk was in dienst bij
een baas en nu ben ik landeigenaar.” Onafhankelijkheid betekent 2 dingen: dat de
boer zelf in het levensonderhoud van zijn gezin kan voorzien en dat boer en boerin
soeverein zijn in de economische beslissingen aangaande het huishouden.
Dit belang van onafhankelijkheid signaleert Woortmann in zijn studie over
camponeses in de Noordoostelijke deelstaat Sergipe ook:
Een gesalarieerde –een gehuurde in de lokale terminologie (...) is geen vrije man,
in de volste betekenis van het woord. In tegendeel, hij is in verschillende mate
onderworpen. De grootste mate van onderworpenheid is de plantagebewoner of
de arbeider in de suikerrietvelden (…). In mindere mate is dat het loon dat de
sterke boer de zwakke boer betaalt. Een boerderij te hebben, land te bezitten, dat
is een basisvoorwaarde om vrij te zijn (…) (Woortmann 1997:43‐44).
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Een ander voorbeeld hiervan is dat volgens Alves (2002) de peasants uit de Sertão
van Ceará het pachten van een stuk land prefereren boven werken als alugado
(arbeider) in opdracht van een boer. De afhankelijkheid bij pachten is minder en de
activiteiten zijn meer in overeenstemming met het lokale peasant‐ model. Gezien het
belang van aanvullende inkomsten, ook uit activiteiten buiten de landbouw, kunnen
we de waardendriehoek van Woortmann (1997) (land, (land)werk en gezin) beter
vervangen door een vierkant: werk, land (land)werk en gezin.
De meest afhankelijke huishoudens uit de onderzoeksgroep zijn de 2 landloze
huishoudens. Zij zijn afhankelijk van arbeidsmogelijkheden als trabalhador of diarista.
D. Antónia: “We hebben geen land, we hebben alleen dag en nacht.” D. Carol uit
Cansanção: “(…) a vida do fraco é cheia e sem vão. Um dia tem, outro dia não tem
nada e assim vai passando” (Assis 1999:164). Kortom, de arme is altijd bezig, heeft
nooit vrij. D. Maria zegt het zo: “Men moet werken om geen honger te lijden”. De
boer en boerin met voldoende land onderhouden het gezin grotendeels door het
exploiteren van het land. Voor de leden uit een huishouden zonder land, rest niets
anders dan het exploiteren van de uren van de dag, om in hun levensonderhoud te
voorzien, vandaar ook de titel van dit hoofdstuk. Hiervoor zijn ze geheel afhankelijk
van anderen. Eén hoek van de driehoek land‐werk‐gezin, is dan weg, alleen werk en
gezin blijven nog over.
D. Antónia’s wens om onafhankelijk te zijn van de goedgeefsheid van haar
buren blijkt uit de onderstreepte tekst. D. Antónia: “Wij kunnen alleen maar kopen
of we eten niet, of je moet de hele tijd wachten tot een buurman of buurvrouw je wat
wil geven.” Maar als je de hele tijd wat van anderen krijgt, is dat nooit hetzelfde als
wanneer je zelf wat hebt, hè.” Wel vertelt ze dat haar buren haar altijd helpen als ze
kunnen. Bijna het hele gezin van D. Antónia werkt in 1996 voor Teócrito in de sisal‐
plantage. De onderstaande, onderstreepte tekst geeft een gevoel van wanhoop weer.
D. Antónia: “Stel je voor dat hij geen sisal had, dan zouden we allemaal doodgaan.”
Niet alleen de afhankelijkheid van een werkgever maakt de mensen kwetsbaar. D.
Antónia: “Als de zon de bladeren laat verwelken dan is iedereen radeloos (…). Als
het regent dan is iedereen blij omdat er werk voor ons is.” Behalve de afhankelijk‐
heid van een baas, zijn de mensen ook aan de elementen overgeleverd.
Alves geeft met het volgende citaat het grote belang van de werkgelegenheid
van de schoenenfabriek in Itapajé weer: “Als daar in Itapajé, God behoede het, die
fabriek failliet zou gaan, dan zouden veel mensen werkeloos worden. Er werken zo‐
veel mensen in die fabriek.” De uitdrukking “God behoede het” heeft ook een toon
van wanhoop (Alves 2002:13). Vergelijk dit met de volgende uitspraak van Sr.
Valdomiro: “Vroeger toen ik jong was tinha muito conforto na fazenda, muito trabalho
maar vanaf `91, `92, `93 was er geen werk meer.” Het gebruik van het woord conforto
is de geruststelling die men tegenover de wanhoop stelt. Conforto verwijst in dit
geval naar de zekerheid van werk en ook naar de hoeveelheid werk op deze fazenda.
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Belangrijk was dat men van het werk op aan kon. Dat het werk op zich verre van
comfortabel was en waarschijnlijk niet goed betaald, dat deed niets af aan het
conforto.
Voor de voedsellandbouwers is de grens van 9 à 10 tarefa80 (4 ha) land betekenis‐
vol. Een boer die minder dan 10 tarefa land bezit, is genoodzaakt om dagen te geven
(dar dias) of te verkopen (vender dias) als trabalhador of diarista. De trabalhador werkt
meestal voor dezelfde boer, een aantal dagen achter elkaar. De diarista werkt de ene
dag hier en de andere dag daar en kent zijn werkgever meestal minder goed. De
landarbeiders hebben te weinig land om er van te leven of er zijn andere factoren
die hun kwetsbaarheid vergroten. De boeren met meer dan 10 tarefa kunnen meestal
een arbeider voor zich laten werken (chama trabalhador). Deze autonome boer is de
lavrador. Tot de categorie van rijken, daar rekent niemand zich; toe, daarvoor is de
maximaal 50 tarefa (landbezit) van mijn onderzoeksgroep te weinig. Een landeige‐
naar vanaf ongeveer 50 tarefa is een fazendeiro. De term dono de terra, gebruikt men
zowel voor degene met veel als met weinig land.
10 tarefa is overigens op zich onvoldoende voor een huishouden om van rond te
komen. De meeste oudere boeren uit de onderzoeksgroep hebben in de loop van
hun leven ook andere kapitalen verworven, die onderling uitwisselbaar zijn (varië‐
rend van een woning tot sociaal kapitaal). Deze soms onzichtbare kapitalen zijn een
buffer in moeilijke tijden. De samenstelling van deze kapitalen verschilt per huis‐
houden. Ook hebben velen inmiddels een ouderdomsuitkering, waardoor ze geste‐
gen zijn op de sociale ladder. In hoofdstuk 3 zagen we dat hun inkomsten hierdoor
soms verdrievoudigden (Augusto en Ribeiro 2005). Verder is hun huishouden klei‐
ner. Bovendien roeien ze al hun leven lang met de riemen die ze hebben. Hoewel ze
nu onafhankelijk zijn met minimaal 10 tarefa, zou meer landbezit geen overbodige
luxe zijn. Dit blijkt ook uit het minimum van 60 tarefa die deelnemers aan de land‐
hervorming in de gemeente kregen toegewezen.
Zwak
“Mijn broers en zussen zijn ook zwak”
Nederig
Iemand die steelt heeft een zwak karakter
Een ondervoed mens
Een ziek dier
Zwakke grond
Zwakke boon
Afgunstig

Sterk
Trots/ hoogmoed
Zonder medelijden
Moed om te werken
Groet niet
Respectloos
Gesloten

Figuur 12. Zwak en Sterk

De dichotomie afhankelijk ‐ onafhankelijk heeft ook te maken met de dichotomie
zwak ‐ sterk. De afhankelijken en de zwakken hebben veel overeenkomsten en de
sterken en de rijken ook. Jivanilso (met 2 kinderen) zegt dat hij81 gesteriliseerd is (fez
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ligação) want “de zwakke moet slechts 1 kind krijgen”. Dit was vooral vanwege de
kosten van gezondheidszorg (remédio) en onderwijs (colégio) die de zwakke niet kan
opbrengen. De sterke, zoals hier gepresenteerd, is een egoïstische op zichzelf ge‐
richte persoon, met als enige goede eigenschap zijn harde werken. Zijn trots, gebrek
aan medelijden, gebrek aan respect en geslotenheid staan haaks op de op eenheid
gerichte waarden van de boerengemeenschap. Voor de sterke is iedereen een
profiteur. Aardige, eenvoudige en open rijken zijn er ook in Coité, meestal van een‐
voudige afkomst. De sterke, zoals getypeerd in het schema, komt niet voor in mijn
onderzoeksgroep.
Voor het gebruik van zwak, geldt ook wat Assis (1999) opmerkt. Zij schrijft dat
zwak niet alleen refereert aan de sociale en economische omstandigheden van de
bevolking, maar ook aan de dagelijkse strategieën om de schaarste te overkomen.
Zwakke grond hangt samen met weinig productie, met zwakke regen en met het
lichaam verstoken van middelen om te overleven (Assis 1999:163). We zullen we in
paragraaf De producten van de roça en de quintal zien dat de 2 kwetsbaarste huis‐
houdens genoodzaakt zijn om fruit, de investeringen voor sociaal kapitaal te
verkopen, waardoor ze hierin minder kunnen investeren. In hoofdstuk 6 komt dit
ook aan de orde. Hoewel de ene zwakke sterker is dan de ander, geeft dit model wel
de begrenzing weer van de sociale strata. Voor de mensen uit de linker categorie is
het vrijwel onmogelijk om te promoveren naar de rechter categorie.

WIE WERKT HEEFT OOK TE ETEN

In de vorige paragaaf onderscheidde ik de onafhankelijke boeren, de afhankelijke
boeren en de landloze arbeiders. Werken is een noodzaak voor de drie groepen
maar betekent voor elk van hen wel iets anders. Het verschil zit vooral in de
urgentie. De landloze kan, om met D. Antónia te spreken, alleen maar kopen of ze
eten niet. In hoofdstuk 2 zagen we dat volgens Scott, peasants heel hard werken,
omdat zij bang zijn onder de bestaanslijn uit te komen. Dit gevaar bestaat vooral
wanneer het huishouden in een neerwaartse spiraal komt. Een voorbeeld hiervan
geeft Alves (2002:11):
In zo’n slechte tijd, van droogte, kopen we een dier om het te verkopen (..),
nemen we een werk aan (...). Altijd als er wat werk is, we stoppen nooit. Zo is
het (...) een tank graven, stenen maken, in de bouw werken. Niemand blijft met
de armen over elkaar zitten, echt niet. Wie een gezin heeft, zoals wij hebben. Dat
kan niet. God verhoedt ons om te stoppen. Als we stoppen (met werken), alleen
God weet wat er dan gebeurt” (Alves 2002:11 [mijn onderstreping]).
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Niet werken is risicovol, zo blijkt uit de laatste zin. Ook de onafhankelijke boeren
werken hard, zoals we hieronder zullen zien. Maar het predikaat self‐exploitation dat
Edelman (2005:333) gebruikt in navolging van Chayanov, is vooral op de landloze
arbeiders van toepassing en minder op de onafhankelijke boeren. Een indicatie
hiervan is dat de boeren uit Coité niet alles doen om risico’s te beperken. Als ze
zouden weten dat het een slecht jaar wordt, dan zouden ze minder verbouwen dan
in een goed jaar.
D. Maria Francisca (kwetsbaar en zonder echtgenoot): “Ik sta om 4:30 uur op.”
Dan drinkt ze een cafezinho (klein kopje koffie), soms eet ze wat couscous en dan
gaat ze naar de markt in Coité, dat is een uur lopen. Dit doet ze bijna elke dag. Ze
komt daar rond 5.30 uur aan en blijft tot het middaguur. Gedurende de morgen
drinkt ze alleen een cafezinho. Rond 13.00, 13.30 uur komt ze terug en werkt ze met
de hak op de roça. Verder poetst ze het huis, zoekt ze brandhout en haalt ze water bij
de fonte. Als het donker is, is ze vaak nog bezig met de afwas, met kleren wassen of
zet ze kleren in het sop. Tussen 21.00 en 24.00 uur blijft ze soms ook “strijden” en
daarna gaat ze naar bed.
D. Antónia (landloos): “Ik sta om 6.00 of 7.00 uur op en om 22.00 uur ga ik
slapen omdat ik televisie kijk [anders zou ze eerder slapen]. Mijn man gaat vroeg
naar bed, rond 6.00, 7.00 uur ’s avonds ligt hij al te slapen. Hij werkt in de sisal. Hij
staat om 6.00 uur op, dan ontbijt hij en gaat hij werken, rond het middaguur eet hij
thuis en daarna gaat hij weer. Hij komt rond 17.00 uur thuis. Hij werkt van maandag
tot zaterdag. Zaterdag 12.00 uur gaat hij uitrusten. Ik was de kleren, veeg het huis,
hak hout, kook een beetje vlees, wat bonen, ik rooster wat dan ook en let op de 2
kinderen die thuis blijven.”
D. Judite (minder kwetsbaar) staat om 6.00 uur op en gaat om 22.00 uur naar
bed. Haar man Sr. João staat om 5.00 uur op en gaat om 20.30 tot 21.00 uur naar bed.
Hij gaat om 7.00 uur op het land werken. ’s Middags komt hij thuis warm eten en
dan werkt hij tot 17.00 uur. Dan gaat hij douchen en uitrusten. Zij begint de dag met
ontbijt maken, daarna maakt ze de bedden op en zet ze het eten op het vuur. Na het
middageten veegt ze het huis en doet ze de afwas. Ze werkt niet vaak op het land.
De noodzaak om hard te werken is in de boerengemeenschap tot een leefregel
getransformeerd, die ik arbeidsethos genoemd heb. Ook wanneer de noodzaak tot
hard werken door de ouderdomsuitkering niet meer voor alle huishoudens geldt,
blijft de morele verplichting bestaan. Zowel bij Scott (1976), Naves (2008:163),
Slegers (2008) als Alves (2002) zien we voorbeelden van dit arbeidsethos bij peasants.
De voorbeelden hebben vaak betrekking op boeren die mislukken omdat ze dit
arbeidsethos ontberen en daarom gekwalificeerd worden als lui, desleixados e
preguiçosos (Naves 2008:163). “’Lazy’ farmers do not work according to their ability
(…). Rangi farmers commonly complained about lazy farmers who prefer to drink
local brew in the afternoon rather than working” (Slegers 2008:2119).
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Lutar, strijden, is de metafoor voor werken. Zo geven de boeren de zwaarte van het
boerenbestaan aan. De boer heeft moed (coragem) nodig om te strijden.
Citaten
I: Wat is het belangrijkste in het leven?
Seu Roque: “Gezondheid en moed om te werken.”
D. Teodora: “Ik laat mijn kinderen wel werken, want
als je je kinderen niet leert werken dan ben je het ook
zelf schuld als ze een vagabundio (nietsnut) worden.”
Een zoon van D. Antónia is van plan om te migreren
naar São Paulo. D. Antónia weet niet of hij op het
beslissende moment de moed heeft om weg te gaan.
“Wie werkt, zal God helpen, die zal niks tekort
komen.”
“We strijden voort.”
“Ik blijf toch door werken, ik houd er niet van om stil
te blijven zitten.”
Ik geef guave van onze boom aan D. Ester. “Wat een
werk” zegt ze,
Sr. Martinho: “Ik geef geen almoes (aan een bedelaar)
want dan leer je hem om lui te blijven. Er zijn mensen
die bonen vragen en daarna gaan ze cachaca82 drinken
met de bonen die je gegeven hebt. Het komt voor dat
de moeder haar kind stuurt om te bedelen. Je hebt
allerlei soorten van armen. Armen van geest die niet
van werken houden, wie werkt heeft ook te eten.”

Uitleg
Moed om te werken is een
belangrijke eigenschap die men
moet leren. Meestal gaat het om
moed om te werken, soms moed
om iets nieuws te ondernemen.

Voorbeelden van het arbeidsethos

Figuur 13. Arbeidsethos

Hoeveel land is nodig voor het onderhoud van een gezin van vier kinderen? De
boeren zijn hierover niet eensgezind. Sr. Adolfo met veertig tarefa zegt dat 6 tarefa
voldoende zijn: 1 tarefa voor een koe en 5 om er de voedselgewassen op te ver‐
bouwen. “Met 4 tarefa is het ook al genoeg, met 6 tarefa moet je harder werken. Het
hangt van zijn luiheid af (conforme a preguiça dele). Als je 10 tarefa hebt dan hoef je
niet voor een andere boer te werken (da pra não dar dias).” Hij verbindt het landbezit
en het werk: meer land is ook meer werk. Uit de antwoorden van andere boeren
blijkt echter dat meer land de kwetsbaarheid van het gezin vermindert en dus ook
de noodzaak om heel hard te werken. Bij gebrek aan het natuurlijke kapitaal land,
moeten de mensen hun menselijke kapitaal zoveel mogelijk aanspreken. Dit kan
leiden tot self‐exploitation, zoals we in de vorige paragraaf zagen.
De benodigde hoeveelheid land hangt ook af van het landgebruik. Sisalboeren
hebben verhoudingsgewijs meer land en werken toch als landarbeider. Voor vee‐
teelt is meer land nodig dan voor akkerbouw. Echter, ook hier verschillen de me‐
ningen over hoeveel land nodig is. Terwijl Sr. Adolfo 1 tarefa voor een koe vol‐
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doende vindt, vindt Valdí zijn 5 tarefa capim onvoldoende voor zijn 3 kalveren.
Eigenlijk heeft hij per koe 10 tarefa nodig, die moet hij in vieren delen zodat het gras
van het eerste deel hersteld is na het begrazen van het laatste deel.
We zien gender‐verschillen in werkdag. De werkdag van de vrouw is vaak
langer. D. Evanice: “Wij vrouwen werken ook op het land, vooral in de drukke win‐
tertijd. We werken van 7.00 tot 12.00 uur.” Sr. Osmar zei dat de vrouwen tot 12.00
uur werken en daarna uitrusten. “Maar dat is niet waar” zegt D. Evanice “want
daarna werken we in huis.” ‘s Morgens vroeg staat de vrouw eerder op en de vrouw
werkt ook langer door. De man werkt tot 17.00 uur en de vrouwen zijn pas om 19.00
of 20.00 uur klaar.
Zowel het arbeidsethos als het bestaansethos zijn basisprincipes in de gemeen‐
schappen in Coité. Het bestaansethos zorgt ervoor dat niemand in de gemeenschap
onder de bestaanslijn raakt. Er zijn gender‐verschillen in prioriteit in deze 2 waar‐
den. De mannen benadrukken het arbeidsethos en de vrouwen het bestaansethos. D.
Ginolina (echtgenote van Sr. Martinho): “Ik geef altijd wat, bij mij komen ze nooit
tevergeefs vragen.” D. Antónia: “Ik kan altijd bij mijn buren terecht als ik iets nodig
heb. Als ze mij iets vragen en ik heb het, dan zullen ze niet met lege handen thuis
komen.” Ook D. Francisca Maria helpt graag.“Wie er bij mij aanklopt, zal als ik het
heb, niet met lege handen weggaan.” Deze verschillen hebben te maken met de
gender‐rollen. De vrouwen zijn verantwoordelijk voor de kinderen en de voedselbe‐
reiding, ze weten wat het is als ze onvoldoende eten hebben voor een gezinsmaal‐
tijd. Ook als kinderen van ouders die drinken, komen bedelen, geven ze wat. Uit
medelijden met de kinderen.
Behalve dat werken een noodzaak is om te overleven, is het ook een manier om
ambities te vervullen. D. Judite: “De mensen werken om een beetje uit te breiden.”
Een voorwaarde om vooruit te komen is een begin, anders blijft het bij overleven.

VERSCHILLENDE DISCOURSEN VAN LAVRADOR EN SISALBOER

Van de totaal 11 landarbeiderhuishoudens in de onderzoeksgroep zijn er 2 met
aanzienlijk meer dan 10 tarefa: D. Maria en Sr. João uit Curral bezitten 18 tarefa en D.
Francisca en Sr. Valdomiro bezitten 50 tarefa. Deze sisalboeren werkten ondanks hun
redelijke landbezit toch als landarbeider, trabalhador. De voedselverbouwers, vaak
ook in de sisal begonnen, zijn er trots op dat ze niet (meer) in de sisal werken. Uit
een studie van Gross en Underwood (1971) bleek ook al het verband tussen de
arbeid in de sisalvelden en een lage economische status (Gross en Underwood
1971:726). Een kleine boer zal liever voedselgewassen dan sisal verbouwen.
Voor het lokale model van de bestaanslandbouwers is veel te zeggen. Sisal‐
landbouw verhoogt de kwetsbaarheid van een huishouden omdat boeren minder
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eigen voedsel verbouwen, afhankelijker zijn van schommelingen in de sisalopbreng‐
sten, in de voedselprijzen en van tussenpersonen. Tevens zijn de arbeidsrelaties bij
de sisallandbouw gecompliceerder. Echter, volgens de sisalboeren zijn de werk‐
gelegenheid en daarom ook de inkomsten in de sisal stabieler. In de bestaans‐
landbouw is er, als het te droog is, geen oogst en dus geen werk. Ook al wordt de
sisal slap van de droogte, met weinig regen herstelt hij zich al.
I: “Wat vindt u van de uitspraak van een andere mevrouw dat wanneer er een
ziekte in de sisal is dat dat de straf van God is?”
D. Antónia: “Ik ben het daar niet mee eens. Want men zegt dat in het begin God
een boom liet groeien die een appeltje voor de dorst (troost) voor de arme was.
Dat was een boom met een doorn aan het eind, de sisal. Dat wil dus zeggen dat
is het appeltje voor de dorst van de arme. Op veel plekken waar die niet is, daar
is geen geld want daar is geen sisal. Waar hij wel is, elk jongetje verdient 50 cent
om een snoepje van te kopen. Daarom denk ik dat het niet zo slecht is. Zo erg is
de sisal niet vind ik, wat anderen vinden weet ik niet”.
Ook uit dit citaat blijkt de werkgelegenheid en inkomsten van de sisallandbouw.
Daarom zijn er ook meer jongeren in het sisalgebied bij Nova Palmares, voert
Braulio aan. Ook voor dit model van de sisallandbouwers valt wat te zeggen. Een
oplossing zou zijn om sisal met bestaanslandbouw te combineren. Vooralsnog
maken de verschillende discoursen van de sisallandbouwers en de bestaansland‐
bouwers het onmogelijk om de beste elementen van elk systeem te verenigen. Een
kwestie van cultura volgens Lirão. Een indicatie voor de twee stijlen van landbouw
is ook de wijze waarop deze boeren wonen. De sisallandbouwers wonen in een dorp
bij elkaar, met een kleine tuin om het huis. De voedsellandbouwers wonen meestal
op het land met een groot erf om het huis. Als de voedsellandbouwers in de stad
gaan wonen, dan lijkt hun manier van wonen meer op die van de sisallandbouwers.
Grisa (2008) haalt Cândido (2001) aan die er voor waarschuwt dat de boeren die
meer voor de markt produceren ook meer consumptiegoederen aanschaffen. Hier‐
door worden hun banden met de markt steeds sterker en vermindert hun onaf‐
hankelijkheid. Bij deze boeren ziet Cândido een voortschrijdende specialisatie in een
beperkt aantal gewassen. Ook de sisalverbouwers in mijn onderzoek hebben minder
gewassen in de tuin dan de voedellandbouwers.
Sr. João is een bestaansboer, lavrador, die steeds meer overging op veeteelt en
plannen heeft over te stappen op sisalverbouw. Zijn vrouw D. Judite: “Hij hield
meer van rundvee, hij vond veehouderij goed.” Zijn mening verandert echter.
“Sisal levert meer op, het geeft minder onkosten dan vee. Hij had nooit sisal. Nu
begint hij veeteelt vervelend te vinden en heeft hij al plannen om sisal aan te
planten. 8 jaar geleden toen was de waarde van sisal erg gedaald. Toen had het
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niet de waarde die het vandaag heeft. 6 tot 5 jaar geleden toen ging de prijs van
de sisal omhoog.”
I: “Hoe komt het dat hij van gedachten veranderd is?” D. J.: “Dit heeft te maken
met het rendement (o rendimento).” Hij dacht eerder wel dat vee zoveel werk zou
zijn. Maar door de weinige regen van de laatste jaren heeft hij veel moeten
betalen voor het drinkwater voor het vee. Ook de droogte maakt het een beetje
moeilijk (estiagem também complica um pouco).”
In dit voorbeeld zijn rendement en ervaring de sleutelwoorden. De boer doet waarin
hij ervaring heeft. Echter, kan hij door iets nieuws meer rendement te krijgen, dan
probeert hij dat. Sisal wordt een aantrekkelijk alternatief omdat Sr. João veel betaalt
voor de watervoorziening voor zijn vee en omdat de waarde van de sisal toeneemt.
Deze verandering van stijl betekent vooralsnog voor Sr. João geen verschil op de
schaal van zwak en sterk, zijn inkomsten zouden dan veel groter moeten zijn.

LAND ALS START, OM TE BENUTTEN, ALS WERKPLEK EN VERZEKERING
Eles já tiverum contato com a terra
Eles desfrutam do terreno
Eu tou precisando da terra
Trabalhar na roça
Ele tá preparando a terra
Ali está besourando a terra
Terra solta

Ze hebben al contact met de aarde gehad
Ze plukken de vruchten van het land
Ik heb het land nodig
Op het land werken
Hij is het land aan het voorbereiden
Daar is men het land aan het ploegen
Land dat niet omheind is/ land zonder eigenaar
Figuur 14. Verschillende vertalingen van land

In het bovenstaande kader zien we verschillende benamingen voor land: de aarde of
grond (a terra), het stuk land (o terreno) en het land dat bewerkt wordt (a roça). In
deze paragraaf gaat het over de verschillende betekenissen van land.
Land is belangrijk als start in het leven. I: “Waar ligt het aan of iemand arm is?”
Sr. Martinho: “Bijvoorbeeld het begin van het leven, als iemand geboren wordt in
een arm huis. Als iemand een begin heeft, dan vindt hij meestal een weg om verder
te gaan.” D. Maria Delmira: “Een fazendeiro heeft geluk, die krijgt al land als hij ge‐
boren wordt.” In hoofdstuk 7 zullen we dit motief voor de landbezetting zien:
“Zodat ik vooruit kan komen, zodat ik een spongetje vooruit kan maken.” Later in
dit hoofdstuk zien we dat het verschil in kwetsbaarheid deels te maken heeft met of
men al met land begon.
Land is bovendien om te benutten, om er aan te verdienen, om ervan te profi‐
teren en voordeel van te hebben. Sr. Pedro: “Sommigen zijn zo hebberig, die willen
graag veel land bezitten, terwijl ze maar een deel gebruiken.” In dit lokale model
gaat het er om, dat land benut wordt. Ditzelfde constateren Christensen et al.
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(2001:77): “Big farmers buy the land up and put them out of business, a strategy
which they as small farmers regard as just greed.” Ook in Coité veroordelen de
boeren landbezit alleen om het bezit als hebberig: ganância. Het land van fazendeiros
behoort werkgelegenheid te verschaffen aan de mensen uit de gemeenschap. Dit
bleek al uit dit voorbeeld: “Vroeger toen ik jong was tinha muito conforto na fazenda,
muito trabalho (was er veel werk op het landgoed) maar vanaf `91, `92, `93 was er
geen werk meer.” Sr. Valdomiro (in 1996) over Teócrito’s landgoed: “Tegenwoordig
heb je hier al dat land en er werkt nog geen arbeider, er is niet één die iets verdient
bij hem.” D. Eunice en Sr. José over een andere eigenaar: “Dat land van de fazendeiro
staat al 2 jaar te koop zonder dat deze er wat aan verdient.” Omdat mensen er maïs
op mogen verbouwen veroordelen ze dit landbezit niet. De notie van het benutten
van land speelt ook een belangrijke rol bij landhervorming, omdat alleen onpro‐
ductief land hiervoor in aanmerking komt. Het wettelijke discours komt hier
overeen met het lokale model. Sr. Pedro: “De komst van de landbouwwerktuigen
heeft vooral het prepareren van de grond en het verwijderen van het onkruid erg
vergemakkelijkt. Toen we dat alleen met de hak deden, hadden we echt moeite om
te grond te benutten (beneficiar o terreno). Tegenwoordig met de dierploeg en de
tractor schiet het werk veel meer op.” Het verband tussen de boer en het land is het
werk op het land ofwel het benutten ervan conform de waardendriehoek van
Woortmann.
Eerder zagen we al Sr. Joãos overstap naar sisallandbouw die ingegeven werd
door meer rendement. In de paragraaf De jongeren willen niet meer met de hak slepen,
zullen we zien dat de te lage opbrengsten van de landbouw in vergelijking met het
werk in de stad de voornaamste reden is voor de migratie van de jongeren. De
opbrengst is de belangrijkste eis die aan land gesteld wordt. In deze zin is land een
productiemiddel dat thuis hoort in de marktsfeer van Gudeman.
Land betekent verder een werkplek en eigen voedselvoorziening. Gezien het
sterke arbeidsethos in Coité is het belang van een werkplek groot. D. Antónia be‐
treurt het dat ze geen land heeft nu het aan het regenen is:
I: “Zou u land willen hebben?”
D. A.: “Ik zou wel land willen hebben, dan zou ik op zijn minst een plek hebben
om te werken. Zeker als je het zoveel ziet regenen dan vraag je je af: “Waar is er
grond?” Waar ik woon is geen land te koop.
Ik zou heel graag land hebben. Eén tarefa, alleen om een maïsplantje te zaaien,
een bonenplantje, een watermeloen, een maxixe‐plantje, maar waar krijg je dat?
Het is mij nooit gelukt.”
Land is ten slotte ook een spaarreserve en een verzekering. Een boerenhuishouden
met land heeft een reserve dat het aan kan boren in geval van nood. Sr. Martinho:
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“Mijn moeder was verlamd en lag tien jaar lang ziek in bed. Voordat zij stierf, kreeg
ik 5 tarefa, maar die heb ik haar weer teruggegeven om eten en medicijnen te
kopen.” Sr. Pedro: “Ik weet niet of mijn kinderen op het land gaan werken als ze het
land erven. Ze hoeven het maar te verkopen als ze anders makkelijker in hun
levensonderhoud kunnen voorzien.”
De noodzaak van land als een verzekering is zó belangrijk, dat de meeste boeren
het niet voor hun dood verdelen. Ouders geven het land wel in bruikleen. Sr. Pedro:
“Ik denk dat zo lang wij leven geen van mijn dochters haar deel (van het land) zal
vragen, want ze hebben hun vader, die hen kan helpen. Want nu profiteren ze van
het land. Daarom zullen ze het niet verkopen want dan zullen zijzelf ook dat gemis
voelen. Sr. Valdomiro heeft op een groot gedeelte van zijn ongeveer 50 tarefa sisal
staan:
Voorlopig leef ik nog en kunnen zij op mijn land iets verbouwen. Morgen als ik
weg ben, is het van hen. Ik ga het niet van tevoren delen. Dat is niet goed omdat
niemand de dag en het jaar weet dat men (dood) gaat. Misschien kan je het nog
nodig hebben en dan kun je er niet over beschikken, omdat het al van de kin‐
deren is. Ik heb het resultaat gezien van 2 personen die hun land tijdens hun
leven verdeeld hebben. Eén was een man met veel land. Hij eindigde alleen niet
bedelend, omdat hij een paar kinderen had, die hem wat gaven tot zijn sterfdag.
Hij heeft erg geleden omdat hij arm was. Vroeger was het een man die met
niemand medelijden had. Hij doodde wel een rund per maand voor zijn gezin
om op te eten. Nadat hij zijn land verdeeld had, hielpen zijn kinderen hem erg
weinig. Ik ben niet van plan te verkopen, maar als ik het nodig heb, dan kan ik
aan henzelf verkopen.
Sommige ouders verdelen wel hun land bij leven, omdat zij dan bepalen hoe het
verdeeld wordt en om meningsverschillen te voorkomen zoals we zagen bij D.
Ginolina op pagina 129.
Land is het belangrijkste kapitaal van de boeren. Het is opvallend hoe goed de
boeren en boerinnen op de hoogte zijn van de heersende landprijs in hun gemeen‐
schappen. Zonder aarzelen, beantwoorden ze mijn vraag naar de prijs per tarefa. Ze
geven in 1997 een landprijs van R$ 350,0017, met een minimum van R$ 150,00 en een
maximum van R$ 1000,0018. Het belang van land als kapitaal blijkt ook eruit dat bij
landtransacties familie niet zonder meer de voorkeur krijgt.
Het belang van land als start en het bevorderen van de toegang hiertoe is in
overeenstemming met Ellis’ opmerking dat het van belang is dat de mensen hun
eigen kansen kunnen creëren. Hij schrijft dat men er in het verleden te veel van
17
18

€ 89,88
€ 256,80
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uitging dat door een toenemende landbouwproductie er veel non‐farm inkomsten‐
bronnen ontstaan, maar dat dit niet houdbaar blijkt (Ellis 2000:232).
Applying the livelihood framework it becomes evident that facilitating the poor
to gain better access to opportunities, or to create their own opportunities, is
likely to be substantially more cost effective for poverty reduction than
attempting, artificially, to support particular sectors or sub‐sectors of rural
economic activity. This is an important conclusion of the book that relates more
to the access constituent of the livelihoods framework than to any other, (...)”
(Ellis 2000:233).
Samenvattend hebben we gezien hoe boeren land verwerven. Met het onderscheid
van de drie stijlen van de landarbeider, de lavrador en de sisalboer, introduceerde ik
ook de bijbehorende discoursen. We zagen dat vooral de moed om te werken en een
stuk land om te beginnen potentiële bronnen voor vooruitgang zijn. De moed om te
werken is nodig om te overleven, maar een initieel stuk land is nodig om vooruit te
komen. Het stelt de boer in staat om in goede jaren zijn assets te verbreden. Daarom
willen boeren weten of het een goed of slecht jaar wordt. Het doel van het verbreden
van de assets is drieledig: risicospreiding, het aanleggen van een buffer en de basis
verbreden. Soms doet men ook aan verdiepen, door meer van het zelfde te ver‐
krijgen. Door verbreden en verdiepen van assets verhoogt de boer zijn autonomie en
vermindert hij zijn kwetsbaarheid. De lavrador legt de nadruk op zijn economische
autonomie en de sisalboer legt de nadruk op zijn autonomie van het weer, zijn onaf‐
hankelijkheid van het weer.

KWALITEITEN VAN HET LAND

ZWAKKE, STERKE, DUNNE, OF GROVE GROND
Behalve de kwantiteit is ook de kwaliteit van het landbezit van belang. De eerste
kwaliteit is de grondsoort. De 2 voornaamste lokale categorieën zijn dikke of sterke
grond: terra grossa of terreno grosso en zwakke of dunne grond, terra fina ofwel
zandgrond (tabuleiro83 of arenoso). De zandgrond is licht tot bijna wit van kleur en
lijkt op strandzand. Er zijn verschillende benamingen voor de sterkere grond: barro,
barro massapê84, barro castanho, argila85, caatinga en barro preto. Dit zijn verschillende
soorten kleigrond al dan niet pedregoso, met stenen86. Evenals bij Johnson (1971),
duidt ook hier, sterk of zwak op de capaciteit van aarde om een goede oogst te
geven. Er zijn echter gewassen, waarbij ook een goede oogst mogelijk is in zwakke
grond. In de volgende voorbeelden zien we dat zowel de grondsoort als de gewas‐
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sen eigenschappen hebben:
Er zijn terreinen (terrenos) die het beter doen. Het terrein met zand (o terreno
arenoso) is zwakker, dat is niet zo als dat met klei (argila).
Gras (capim) op een zwakke grondsoort (na terra fraca), geeft geen goed
resultaat (não dá bom).
Maïs kan wel op een zwakke bodem (dá em terra fraca).
De bonenvariëteit mineiro kan op elk soort grond (dá em qualquer terra).
De bonenvariëteit carioquinha houdt het hier niet uit (não agüenta aqui), de bodem
is te fijn (o terreno é fino), de plant gaat meteen dood (morre logo).
Klei geeft alles (barro dá tudo).
De pompoen is een beetje vervelend, kieskeurig, (a abóbora é meio enjoada) die
doet het alleen op sterke grond (só dá em terra forte) de grond hier is niet erg
goed (a terra aqui não é muito boa).
Okra houdt van ondiepe grond (gosta da terra rasa) waar het op weinig
centimeters al vochtig is (onde a terra com poucos centimetros molha, embebeda).
Figuur 15. Foto van maniok op zandgrond

Gewassen
en
grondsoort
moeten bij elkaar passen voor
een goed resultaat. Gewassen
hebben menselijke eigenschap‐
pen. “De pompoen is een beetje
vervelend” of “carioquinha ver‐
draagt het hier niet.” De dunne
zandgrond is maar voor een
aantal gewassen geschikt: maïs,
de
bonenvariëteit
mineiro,
cherimoya, kokospalm en pa‐
paja. D. Ester: “Je hebt grond
waar het beter op groeit,
zandgrond is de zwakste.” Op de dikke kleigrond zoals massapê en caatinga‐grond
gedijen bijna alle gewassen. Ook bovengenoemde gewassen doen het beter op sterke
grond. Sterke aarde is nodig voor maniok, groente, capim, pompoen, en de
bonenvariëteit carioquinha. Dit is in hoofdlijnen het lokale model. De voorkeur van
de boeren gaat uit naar sterke grond omdat daar meer gewassen op gedijen en
omdat ze daar niet hoeven te bemesten.
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HOOGTE, DIEP, ONDIEP, WARM EN KOUD
De tweede landkwaliteit is de hoogte en diepte. Ondiep betekent vochtig en diep
betekent droog. Het is vochtiger in lager gelegen delen en daarom zijn die geschikt
voor voedselgewassen en voor veeteelt. D. Teodora: “Aqui da mantimento bom”
(hier in de buurt geeft het goed voedsel). Iedereen heeft wel een stukje land met een
breja (een lager gelegen vochtiger stuk). Haar breja is een halve tot één tarefa. D.
Maria Francisca: “O quiabo gosta da terra rasa onde a terra com poucos centimetros
molha, embebeda. Aqui é muito fundo” (het is hier erg diep, het water zakt weg,
okra houdt van ondiepe grond). Sr. Pedro: “Dat stuk land ligt in een laagte (numa
baixada) en is erg geschikt voor capim en om er dieren op te laten grazen.” Sr. Pofírio
over een stuk land bestaande uit kleigrond met stenen: “O terreno de alto já secou e
escoou então ficou duro. Terra plana conserva mais a molha. Com muita chuva o
mato cresce e depois o terreno fica duro” (de grond die hoog ligt, is zo hard
geworden door veel regen, dan groeit er veel onkruid en doordat het terrein hoog
ligt, houdt de grond het water niet vast. Als het water dan wegvloeit, wordt de
grond hard. Land dat vlak ligt, houdt het water langer vast).
De derde landkwaliteit is de temperatuur. D. Francisca: “Sisal die hoger staat
doet het beter dan sisal in lager gelegen delen, want sisal houdt van zon. Lager is het
frisser.” D. Maria Francisca zegt dat de feijão carioquinha het op haar zandgrond
slechter doet dan de feijão mineiro omdat de eerste verbrandt en mineiro niet. Evenals
bij Johnson (1971) is er voor de boeren een verband tussen koud en vochtig en warm
en droog. Eerder bleek al dat carioquinha sterke aarde nodig heeft. De sterke aarde
kan het vocht blijkbaar beter vast houden.
Behalve de combinatie grondsoort en gewas, bestaat er ook een lokaal model
over de combinatie gewas‐ en droogteresistentie. Bij de volgende opsomming begin
ik met het minst droogteresistente gewas: de bonenvariant carioquinha, daarna de
variant mineiro, dan de maïs en ten slotte de maniok. We zien hier overeenkomsten
tussen respectievelijk weinig en veel droogteresistentie en gedijen op een sterke of
zwakke bodem. Hoewel boeren zo veel mogelijk rekening houden met de voor‐
keuren van de gewassen, moeten ze hier soms van afwijken: “De grond is hier wel
slecht, maar met vertrouwen in God zaaien we toch” zegt D. Francisca uit Fazenda
Nova.”
De boeren onderscheiden ook regionale temperatuurverschillen. We zagen al
dat boeren vertelden, dat land bij Cansanção en Queimadas veel goedkoper was dan
in Coité. De gemiddelde jaartemperatuur van Queimadas is 1 graad hoger dan van
de twee andere gemeenten. In Coité is de gemiddelde neerslag tussen de 600 en 800
mm per jaar. In de andere 2 gemeenten is dat ongeveer 500 mm per jaar (CEI 1994a).
Queimadas ligt 72 km van Coité en Cancanção 96 km. Klimaatverschillen spelen
blijkbaar een rol in de landprijs.
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RELATIEVE LIGGING
De relatieve ligging van de kavels land is de vierde kwaliteit van het land. Land in
de nabijheid van de stad, van een gemeenschapsmaniokmeelhuis of een gemeen‐
schapsvereniging wordt positief gewaardeerd. Land dicht bij de stad is duurder.
Bijvoorbeeld in Pinda is volgens Sr. Adolfo de landprijs tussen R$ 500,00 en R$
1000,00, terwijl R$ 350,00 standaard is.
De boer wil dat zijn land zoveel mogelijk aaneengesloten, en in de buurt van
zijn overige land is. D. Maria en Sr. Porfírio hebben 5 tarefa bij hun woonhuis en 3
tarefa bij zijn ouderlijk huis, verder weg. Sr. Pedro: “Mijn land ligt niet allemaal op
hetzelfde stuk, overal heb ik een stukje land, als er iets te koop was, dan kocht ik
het”87. Blijkbaar is het bezit van land op zich belangrijker dan de ligging ervan. Het
land moet echter niet te ver weg liggen. Sr. Adolfo gebruikt het verder weg gelegen
en drogere land in Giboia, dat zijn vrouw geërfd heeft, niet. “Het ligt 10 minuten per
auto of 1,5 uur met de kar hier vandaan. Vroeger gebruikte ik het voor sisal.” Sr.
Joventino heeft een roça met sisal van 2 tarefa 24 km van Coité. Het onderhouden
van en toezicht houden op verder weggelegen land is moeilijk en kost meer tijd. Sr.
Agenário: “Schapen houden waar niemand woont, is eten in de mond van de dief
stoppen.” Daarom verkocht hij 5 tarefa met capim en schapen. Met het geld heeft hij 1
koe, 1 kalf, 1 schaap, 7 zakken cement en 500 bakstenen gekocht. Ze hebben een
cisterne gebouwd, die hadden ze nog niet. Het natuurlijke kapitaal land heeft hij
omgezet in vee en in wateropslag.
Worden de boeren ouder, dan verhuizen ze soms vanwege betere faciliteiten.
Het oudere echtpaar D. Ester en Sr. Ananias in 1996 77 en 79 jaar, woonde in 1996 in
Lajinha. Vroeger woonden ze iets daarbuiten.
WAT IS ER OP HET LAND?
De vijfde kwaliteit is de inrichting van het land. De aanwezigheid van natuurlijk
kapitaal zoals brandhout, van fysieke kapitalen zoals een watertank, een woonhuis,
een maniokmeelhuis of omheining is een voordeel. Ook het landgebruik beïnvloedt
de kwaliteit van het land. Land met roça waarderen de boeren positief en met
caatinga negatief want dat bruikbaar maken is veel werk. Caatinga verder weg,
buiten de gemeente Coité, zonder roça of huis kostte volgens Sr. Valdomiro slechts
R$ 50,00. Volgens hem heeft de sisal de vraag naar het land ook verminderd. Land
enkel geschikt voor veeteelt is veel goedkoper dan land dat ook geschikt voor voed‐
selgewassen is. Sr. João kocht 95 tarefa met caatinga voor rundveeteelt met de ver‐
koop van 12 tarefa tabuleiro. Ten slotte bepaalt het moment ook de prijs van het land.
D. Francisca wilde een stuk land dat aan haar land grenst kopen. De prijs van het
land steeg van R$ 200,00 tot R$ 500,00 per tarefa doordat het regende. Dat vond ze te
duur. Als men geen haast heeft om land te verkopen, kan het jaren te koop staan.
152

We hebben geen land, we hebben alleen maar dag en nacht: natuurlijk en menselijk kapitaal

DE PRODUCTEN VAN DE ROÇA EN DE QUINTAL

De informanten verbouwen een divers scala aan gewassen. Van vijgcactus, maïs,
sinaasappels tot kokos. De boeren en boerinnen onderscheiden hierbij vooral de
gewassen van roça en quintal. De gewassen van de roça zijn bonen, maïs en maniok,
waarvoor een groter oppervlak nodig is. Land met vee of sisal heet roça de animal of
de sisal. De quintal, het erf dat om het huis heen ligt, bestaat uit de moestuin (horta)
en de fruitbomen. De zoete maniok, zoete aardappel, ogenbonen, vijgcactus, water‐
meloen en pompoen nemen een groter oppervlak in beslag dan de gewassen uit de
moestuin. Toch zijn deze gewassen ook daar te vinden. Ze vormen een tussengroep.
Zie Tabel 36 op bladzijde 411 in de bijlage, voor de wetenschappelijke naam van
deze gewassen. De quintal is meestal het domein van de vrouwen. Dit laten ook
Woortmann en Woortmann zien (1997:37, 67, 82, 84 en 85). De roça is meestal het
domein van de mannen. Echter, in vergelijking met het huishouden, meestal
exclusief het vrouwelijke domein, is de quintal een tussendomein. Wat betreft de
locatie is de quintal een tussengebied: de achtertuin ligt buitenshuis maar wel dicht
bij het huis, het vrouwelijke domein. Sr. Pedro bijvoorbeeld zaait vanwege de
slechte gezondheid van zijn vrouw de groente van de quintal. In piekperioden
bewerken de vrouwen ook de roça en alleenstaande vrouwen doen dit ook. De
vrouwen beslissen ook mee wat het huishouden verbouwt.
De bonen en maniok zijn de belangrijkste consumptiegewassen voor de mensen
in die streek en in het Noordoosten. Bonen vormen het basisvoedsel bij de hoofd‐
maaltijd. Ze worden geweekt, gekookt in bouillon en met kooknat samen met rijst
opgediend. De maniokwortel verwerkt de boer tot maniokmeel (farinha). Met het
maniokmeel binden de mensen het bonennat op hun bord. Maniok levert ook tal
van bijproducten. De maïs is meestal voor de kippen en varkens. Soms eten de
boeren de maïs in de vorm van cuscuz of munguzá. Cuscuz is een ontbijtgerecht van
gestoomde gemalen maïs. Munguzá (van oorsprong Quimbundo) is in suiker
gekookte maïs met kaneel. Rond het feest van São João, half juni, eten de boeren veel
maïsgerechten. Omdat de boeren deze gewassen voor de consumptie in het huis‐
houden verbouwen, hangt de hoeveelheid af van de huishoudgrootte en de eigen
smaakvoorkeur. Het aandeel van bonen, maïs en maniok op het gecultiveerde areaal
is in de winterperiode rond 40%. De overige 60% ligt braak of is beplant met gras of
capim.
Figuur 16. Landgebruik onderzoeksgroep 1996
Bron: Onderzoek auteur 1996‐1997.

In de periode 1994‐1996 verbouwt van de 19 land‐
bezittende huishoudens elk huishouden maïs en
bonen en alle, behalve D. Josefa, verbouwen
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maniok, zie hiervoor het volgende hoofdstuk.
De boeren onderscheiden verschillende soorten en variëteiten bonen. De voor‐
naamste 2 zijn de feijão do ano of feijão‐de‐arrancar en de feijão‐de‐corda (ogenbonen).
De jaarboon, de Phaseolus vulgaris L. is de gewone boon. Het gedroogde zaad
hiervan is onder andere de bruine, de witte of de kidney boon. De groene peul ervan
is de sperzieboon. Van deze jaarbonen gebruiken de boeren de variëteiten
carioquinha88, mulatinho89, mineiro, grosso, mulata gorda, afhankelijk van de grondsoort.
Ze drogen ze en bewaren ze in zinken vaten. De feijão de corda is een ander soort
boon met peulen van 20 tot 30 cm. Het zaad uit de peul verkoopt men vers of
gedroogd. Ze heten ook wel feijão verde (groen) omdat men ze ook vers gebruikt.
De maïs dient vooral als veevoer, daarom waarderen de boeren het minder.
Voor de opslag maalt de boer het grof, dan komen er minder snel insecten bij. De
boeren onderscheiden twee soorten maniok: mandioca en aipim of macaxeira. De
mandioca is alleen voor consumptie geschikt nadat hij verwerkt is tot maniokmeel
want dan is het giftige blauwzuur er uit. De aipim moet voor consumptie geschild en
gekookt worden, maar is ongeschikt om tot meel te verwerken.
Niet alle boeren verbouwen de gewassen van de tussengroep. Het oppervlak
hiervan varieert van één‐achtste tot 1 tarefa. Valdí heeft één tarefa met vijgcactus
voor zijn runderen. D. Francisca heeft pas zoete aardappelen geplant. Pompoen
komt vaak voor. De ogenbonen verbouwen de boerinnen minder vaak.
In de literatuur komen we vaak tegen dat de 3 basisgewassen niet geschikt zijn
voor het semi‐aride gebied. Het is wel begrijpelijk dat de boeren ze verbouwen. Ten
eerste worden deze voedselgewassen al eeuwenlang in de Sertão verbouwd. Ten
tweede is het voordeel van de verbouw van de eigen voedselgewassen de voedsel‐
autonomie. Ten derde zijn voedselgewassen ook bij verkoop vrij waardevast. Ten
vierde zijn voedselgewassen van belang voor het instandhouden van sociale relaties
en als ceremonial fund (Wolf 1966). Ten vijfde is de verwerking van de maïs en bonen
eenvoudig en de groeicyclus kort. Maniok is wel bewerkelijk. De culturele voorkeur
voor farinha, het feit dat generaties boeren de maniok zo verwerken en de droogte‐
resistentie van het gewas, pleiten wel voor de verbouw ervan. De maniok kan in de
grond blijven om de beste periode af te wachten voor de oogst. Ten zesde zijn de 3
gewassen goed te bewaren. Ten zevende is de voedingswaarde van de gewassen
groot, vooral van de bonen.
Ik kan niet beoordelen of de gewassen ongeschikt zijn voor het semi‐aride
gebied. De verbouw van bonen en maniok is niet onverstandig als dat hun hoofd‐
voedselgewassen zijn. Het is de vraag of het wenselijk is om de verbouw van andere
voedselgewassen te promoten. Voedselvoorkeuren zijn moeilijk te veranderen. Hier‐
voor geldt wat Grisa schrijft: “Eigen voedselverbouw is een productievorm in over‐
eenstemming met de voedselvoorkeuren (...), met de bereidingswijzen en de con‐
sumptie, en dient als instrument van cultuurbehoud (…)” (Grisa en Schneider
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2008:489). Bovendien maakt de verbouw van deze gewassen, deel uit van de land‐
bouwcultuur. Vandaar dat elders in de Sertão bijvoorbeeld een initiatief om
sorghum, dat beter droogteresistent is, te verbouwen, mislukte (Boland 1997:165).
Bovendien is het opvallend dat er veel overeenkomsten zijn tussen de gewassen van
de boeren uit mijn onderzoek en boeren in semi‐aride Kenia. Deze waren: maïs
bonen, maniok, duivenerwt, zoete aardappelen, ogenboon, pompoen, pinda, katoen,
sisal en tabak (Biamah 2005). Alleen katoen en tabak verbouwt geen van de boeren
uit mijn onderzoek. Door deze overeenkomsten is het onwaarschijnlijk dat de
gewassen totaal ongeschikt zijn voor een semi‐aride gebied.
Blijkt er in navolging van Gudeman (2001:13) een model uit de maatvoering van
de gewassen? De volumemaat voor bonen, maïskorrels en maniokmeel is gelijk. Een
zak maniokmeel weegt 50 kg, een zak bonen en maïskorrels weegt 60 kg. In een zak
gaan 16 pratos en in een prato gaan 5 litro (liter). Dit geldt voor bonen, maïskorrels en
maniokmeel. De liter is een (bak)olieblik van 900 ml. Deze gecompliceerde maat‐
voering duidt erop dat de producten niet in de eerste plaats voor de handel bedoeld
zijn, dan zou de maatvoering wel eenvoudiger zijn. Dat de maatvoering voor alle 3
de producten geldt, toont aan dat de producten gelijkwaardig zijn. De naamvoering
prato betekent letterlijk eetbord, maar ook de schep van de weegschaal. Op de vraag
hoeveel hij plant en oogst antwoordt een boer dat ze dat niet precies meten: “Não
mede exatamente as coisas que planta e o que colhe.”
Bonen, maniok en maïs kunnen als marktgewas aantrekkelijk zijn. Alleen de 6
minst kwetsbare huishoudens verkopen deze gewassen. 4 van deze huishoudens
verkopen maniokmeel, 1 verkoopt bonen en 2 zowel maniokmeel, maïs als bonen.
Over deze verkoop meer in hoofdstuk 6.
Hoewel ik veel aandacht besteed aan de verbouw van bonen, maïs en maniok,
mogen we het belang van het erf (quintal), bestaande uit moestuin (horta) en fruit‐
bomen, niet onderschatten. Op dit punt verschil ik van mening met Woortmann
(1986). Volgens hem waarderen de boeren uit zijn onderzoek sterke gewassen zoals
bonen (feijão) meer, dan gewassen uit de quintal, die slechts bijzaak (mistura) zouden
zijn. Tevens stelt Woortmann (1997:86) dat de moestuin eerder symbolisch is, dan
nuttig. In mijn onderzoek toonden vrouwen met trots hun moestuin en bomen. De
quintal is geen bijzaak. Alle huishoudens behalve het landloze hebben een moestuin
met ten minste een paar gewassen. De bonen en de maniok zijn belangrijk om de
buik te vullen. De andere tuinbouwproducten zijn belangrijk als smaakmakers, als
alternatief als er weinig bonen zijn, voor variatie, voor de verschillende voedings‐
stoffen en voor sociaal kapitaal. Vrouwen bepalen meestal wat ze in de quintal ver‐
bouwen en onderhouden hem. De groente is meestal voor de huishoudconsumptie,
alleen de duivenerwt verkoopt men soms.
Marilene en D. Maria Francisca hebben respectievelijk 20 en 30 duivenerwt‐struiken.
Ook D. Francisca Maria heeft veel duivenerwt‐struiken, hoewel dit volgens Boland
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in het Noordoosten nauwelijks voorkomt (Boland 1997:49). De duivenerwt en lablab
of hyacintboon rangschik ik onder de quintal aangezien alleen boerinnen hieraan
refereren. Zowel Marilene en D. Maria Francisca verkopen duivenerwt, wat R$ 0,50
per litro oplevert. Dit is een welkome aanvulling voor deze kwetsbare huishoudens.
Van de duivenerwt en de hyacintboon zegt men dat ze minder goed verteerbaar zijn
dan de gewone boon. Zie voor de wetenschappelijke namen van de gewassen uit de
volgende figuren ook Tabel 36 op bladzijde 411 in de bijlage.
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Bron: Onderzoek auteur 1996‐1997.
Figuur 17. Voorkomen gewassen in moestuin of bij de tanque 1996‐1997 (N=16)

In bovenstaand figuur90 heb ik weergegeven hoe vaak een gewas bij de huishoudens
voorkomt. In 14 huishoudens verbouwen boerinnen pompoen. Verder komt ook
Antillen komkommer (maxixe), watermeloen en komkommer veel voor. Bijna alle
gewassen in bovenstaande figuur zijn een‐jarige groentegewassen.
Bij voorkeur zaaien de boerinnen 2 keer per jaar: in de koelere winterperiode
verbouwen ze groente in de moestuin. Als ze een tanque hebben met geschikt land
kunnen ze in de nabijheid ook groente verbouwen tijdens de zomerse onweers‐
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buien. In de hete zomer heeft de groente veel water nodig. Ook de grondsoort be‐
paalt de variatie in gewassen. D. Judite beperkt zich tot pompoen, tomaat en Antil‐
len komkommer omdat haar zandgrond te slecht is voor andere gewassen. Het
groeiseizoen van de gewassen komt overeen met de duur van de koelere periode of
met de duur van de regen in de zomer. Zoete aardappelen en tomaten kunnen na 3
maanden en pompoen na 4 maanden geoogst worden. Bij de groentekeuze speelt
ook de smaakvoorkeur van de huishoudleden een rol.
Wat er in de moestuin staat, hangt ook af van het seizoen, leeftijd en lichame‐
lijke gesteldheid van de boerin. Dit verklaart de verschillen tussen Figuur 17 en
Figuur 18. Bovendien had ik in 2008 meer oog voor de diversiteit van de moestuin‐
gewassen.
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Bron: Onderzoek auteur 1996‐1997.
Figuur 18. Moestuingewassen en kruiden 2008 (N=14)
Figuur 19. Foto koriander bij het water
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Behalve de bovenstaande gewassen
verbouwden een aantal boerinnen in
1997 ook nog lorno (louro?), alojena,
espinho‐de‐elefante, chá‐bugueira en
jurubeba. In 2008 was dit ook nog sla,
Brazilian grape tree, moerbei, de
kruiden wijnruit, basilicum en laven‐
del. Verder kennen de boerinnen de
medicinale
eigenschappen
van
(fruit)bomen: de bast van de umbu‐
rana is goed tegen diarree, de zuur‐
zak goed tegen diabetes en het lichtgele vruchtvlees van de granaatappel helpt
tegen keelpijn.
De meeste boerderijen uit mijn onderzoek kunnen we typeren als een chacara.
Dit is een huis met veel (fruit)bomen erbij. D. Maria Delmira: “Eu tinha antes uma
charca de manga.” Met de droogte zijn haar mangobomen allemaal gestorven. D.
Marilede zegt (in 1996) dat haar boerderij eerst een chacara was, maar door de
droogte van 3 jaar geleden zijn veel fruitbomen doodgegaan. Vooral de vrouwen
maken met spijt melding van het doodgaan van de fruitbomen.
In Figuur 21 zien we dat er in 13 (van de 14) huishoudens een guaveboom is.
Acerola, papaya, mango en suikerappel komen ook in de meeste huishoudens voor.
Ik verwacht op een aantal exemplaren na, geen grote verschillen tussen het aantal
bomen in 1996 en in 2008. Figuur 22 weerspiegelt het aantal bomen. De meest
voorkomende (fruit)bomen zijn cashew, suikerappel, papaja, mango, kokospalm,
licuripalm, en sinaasappel. Alleen van de licuripalm eet men de vruchten niet.
Hoewel, Assis (1999) schrijft dat in Cansanção, in semi‐aride Bahia, boeren de licuri‐
palm bij voedselschaarste tot bró verwerken en eten. Andere niet eetbare vruchten
zijn die van de umburana, oliepalm, jua‐mirim, en de reuzencactus.
Figuur 20. Foto van pitanga

Cashewboom (cajú), rode mombinpruim
(cajá), umbú, licuripalm (aricuri), brazilian
grape tree (jabuticaba), umburana en de
pitanga zijn waarschijnlijk inheems in
Brazilië. Dit leid ik af uit de Tupi oorsprong
van de namen (Ferreira 1986). Sommige
hiervan zijn specifiek voor het Noord‐
oosten. De meeste hiervan verdragen arme
grond en weinig neerslag. De passievrucht
is een struik en groeit vaak spontaan. De
andere fruitgewassen zijn voornamelijk bomen.
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Figuur 21. Bomen 2008
Bron: Onderzoek auteur 1996‐1997.
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Figuur 22. Vrucht‐gewassen 1996‐1997
Bron: Onderzoek auteur.

De bomen hebben de boeren vooral voor de eigen vruchtconsumptie. Welke soort ze
hebben is afhankelijk van de grondsoort, de verkrijgbaarheid van stekken en van de
waardering voor de vruchten. D. Maria Delmira plant geen mango meer omdat de
vrucht goedkoop is. Misschien plant ze een sinaasappelboom of een guave. Van
guave is een stek moeilijk te vinden.
Sr. Ananias was een van de weinigen wiens mangobomen de droogte van 1993
overleefden. Dit komt, zegt hij, omdat hij zorgt, dat de kruin van de boom breed is.
Die moet ook laag boven de grond hangen, zodat de grond rondom de stam nooit te
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warm wordt en daardoor minder uitdroogt. Om een sinaasappelboom te enten,
vertelt Sr. Pedro, moet je de onderstam zaaien uit de pit van een sinaasappel. Dan
moet je een takje van een navelsinaasappel daarin enten. Alle takken daarboven zijn
van de navelsinaasappel. Alle takken onder de ent moet je afzagen want dat is
citroen. Het voordeel van enten is, zo vertelt hij, dat de boom veel eerder vruchten
geeft en dat de kwaliteit van de sinaasappels beter is. Een geënte boom geeft al na 2
jaar vruchten en een boom van een pit pas na 10 tot 12 jaar.
Sr. Adolfo heeft 50 cashewbomen die droogte goed verdragen. Soms verbrandt
de bliksem het prille vruchtje. De noten verkocht hij in 1996 op de markt voor R$
0,25 tot R$ 0,30 per kg. In een goed jaar kan hij 600 kg noten oogsten, dat is in het
totaal dus R$ 150,00 à R$ 180,0019. De vruchten voert hij zijn runderen. Marilene
verkoopt 50 mango’s op de markt. Een gedeelte neemt ze op haar hoofd en de rest
vervoert haar man met de kruiwagen. Voor 10 mango’s kreeg ze in 1996 R$ 1,0020.
Verder zijn er geen huishoudens die vruchten verkopen.
Wat kunnen we zeggen over Marilene, D. Maria Francisca en Sr. Adolfo, die wel
groente, vruchten en noten verkopen? Marilene en D. Maria Francisca hebben een
bijzonder kwetsbaar huishouden en Sr. Adolfo een bijzondere ondernemersgeest.
Volgens het lokale model verkoopt men deze producten uit de quintal, “vruchten”
van de arbeid alleen indien echt noodzakelijk, zie hiervoor hoofdstuk 6. De 2
vrouwen zijn geëxcuseerd vanwege hun geldgebrek. Sr. Adolfo laat zich niet tegen‐
houden door deze mores. Wellicht horen de 50 cajueiras ook tot de roça, waardoor de
verkoop ervan minder taboe is.
De practice van de boeren en het lokale model lijken ook in Coité een verdeling
van de economie in een gemeenschaps‐ en een marktsfeer te ondersteunen. Evenals
Gudeman (2001) beweert, horen de vruchten van de quintal voornamelijk in de ge‐
meenschapssfeer. Als men verkoopt dan zijn dit voornamelijk producten van de
roça, zoals bonen, maïs en maniokmeel. In hoofdstuk 6 ga ik hier verder op in en laat
ik het belang van de vruchten voor sociale relaties zien.
Grisa en Schneider (2008) noemen 10 redenen voor de grote verscheidenheid
van gewassenverbouw, die ook gelden voor mijn onderzoeksgroep. Ze doen dit om
geld te besparen; om het huishouden te voorzien van verschillende voedingsstoffen;
om tegemoet te komen aan voedselvoorkeuren; om gezond en veilig voedsel te ver‐
schaffen zonder landbouwgif en dieren zonder ziekte. “We oogsten zelf en we
weten wat we eten, het is schoner en veel gezonder” (Grisa en Schneider 2008:497).
Verder verbouwen ze het voor sociale relaties en omdat het de identiteit bevestigt
van de bestaansboer. De boeren zijn er trots op als het meeste wat ze gebruiken van
het land komt. Bij D. Antónia zonder land was het tegengestelde het geval: “We
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kunnen alleen maar vragen of kopen, anders eten we niet.” Bovendien hebben de
boeren hierdoor voedselsoevereiniteit (autonomia alimentar). De boeren vinden het
ook plezierig: “Eu planto porque eu gosto também” (Grisa en Schneider 2008:496).
De tiende reden is dat de zelf verbouwde producten beter smaken. “De smaak is
veel beter als je hem van de boom kunt plukken” (Grisa en Schneider 2008:497).
Verder is volgens mij risicospreiding een elfde reden. Ten slotte is zelf verbouwen
soms ook gemakkelijker, men hoeft het niet te kopen.
Als dit zo hoog gewaardeerd wordt hoe kunnen we dan begrijpen dat oudere
boeren minder verbouwen en soms zelfs alles kopen? D. Ginolina zegt dat ze geen
verduras verbouwt maar tomaat, aardappel, chayote, sla, en koriander bij de kraam
van haar schoonzoon koopt, op 10 minuten loopafstand. Het is wat duurder maar
dat vindt ze niet erg. Ze kan de producten een hele tijd in de koelkast bewaren. In
dezelfde trant is het citaat van een bejaard echtpaar in Rio Grande do Sul:
“Niets, ik koop de aardappelen, de bonen, de mais, het varken, de groente, alles
kopen we. Maar zo zijn we goedkoper uit. Twee jaar geleden heb ik mais
geplant, de kosten die ik gemaakt had voor een zak mais die ik oogstte was R$
33,00 en op de markt kostte een zak R$ 20,00. Ga ik dan nog planten? Geld van
mijn inkomen gebruiken om in de grond te stoppen? Zodat ik en mijn vrouw er
over twisten? Nee. Het is voordeliger om te kopen. Als je mijn tuin wilt zien, ga
daar naar de koelkast (...). We kopen, we bewaren het en we hebben er geen
werk aan (Grisa en Schneider 2008:507).
Ouderen zijn de enigen, die minder hard mogen werken. Kopen is dan gemakkelijk.
Verder ontvangen ze een ouderdomsuitkering, waardoor de noodzaak om zelf te
verbouwen, afneemt. Soms is kopen voordeliger, zoals blijkt uit het voorbeeld.
Alleen het marktgewas sisal is nog niet ter sprake gekomen, zie hiervoor het
volgende hoofdstuk. Sisal heeft een belangrijke rol gespeeld omdat veel boeren en
boerinnen in de sisal begonnen zijn. Vroeger waren er ook nog andere gewassen
zoals wonderboom (voor wonderolie) en tabak. Waarschijnlijk werd er vroeger ook
katoen geteeld: de naam van het buurtschap Algodões betekent katoen.

VEE

Ik onderscheid grootvee, kleinvee en pluimvee. Het grootvee dat er voorkomt is:
runderen, paarden, ezels en muilezels of muildieren. De boeren onderscheiden
verschillende groeistadia van de kalveren. Een klein kalf is een bezerra(o), een kalf
van 1 jaar heet een novilha(o) (pink). Een drachtige (prenha) pink is een vaars en na
de geboorte heet het een koe, vaca. De novilha weegt ten minste 8 arrobas. Garrote is
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een jonge stier van 1 tot 2‐/3 jaar. Het kleinvee bestaat uit schapen, geiten en varkens
en het pluimvee omvat kippen, kalkoenen en helmparelhoenderen. In en rond de
boerderij komen ook nog waakhonden en landschildpadden voor.

Bron: Onderzoek auteur
1996‐1997.

Figuur 23. Veebezit
(N=17)
De gender‐verde‐
ling van de zorg
voor vee volgt de
verdeling van de
verschillende stuk‐
ken land. Kippen
scharrelen bij het
huis
en
vallen
meestal onder de
hoede
van
de
vrouw. De runde‐
ren in de weide zijn
de verantwoordelijkheid van de man.
D. Josefa houdt liever schapen dan geiten want hierdoor krijg je ruzie met de
buren. De geiten graven een gat dicht bij het hek en eten de gewassen op. Het
voordeel van geiten is hun snelle voortplanting. De draagtijd van een geit is drie
maanden.
I: “Waarom houdt Sr. João runderen en geen geiten bijvoorbeeld?”
D. Judite: “Hij houdt er niet van om geiten te houden of schapen, dat is veel
werk.”
I: “Heeft houden van runderen meer status dan van geiten?”
D. Judite: “De mensen kijken niet anders aan tegen wat de mensen doen maar
naar de hoeveelheid die de mensen hebben.”
D. Judite: “Schapen is meer werk, hij heeft er geen ervaring mee.”
Interessant is, dat de rechtvaardiging van het lokale model, dat men niet houdt van
geitenhouden, ligt in het gevaar voor de eenheid in de gemeenschap.
De kippen houden de boerinnen na de oogst. Dan hebben ze er ruimte voor.
Paarden en ezels zijn voor het transport. Het beschikken over eigen transportmid‐
delen is belangrijk: in 1996 is er geen openbaar vervoer op het platteland. De boeren
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lopen uren naar de markt in het centrum om producten te kopen en te verkopen. De
trekdieren zijn ook van belang voor de verwerking of verkoop van maniok.
Atemilson brengt zijn maniokmeel met de kar naar de markt, hij kan maximaal 5 tot
6 zakken (á 50 kg) per keer meenemen, anders trekt zijn paard het niet meer.
Figuur 24. Foto van rund.

De runderen houdt men voor de melk en
het vlees. Meestal kopen de boeren een
melkkoe (vaca parida) samen met het kalf.
Sr. Osmar heeft 2 koeien, met 2 kalveren.
Zodra de kalveren 1 jaar oud zijn, verkoopt
hij ze aan zijn buurman. Die slacht ze en
verkoopt het vlees in de gemeenschap. Sr.
Agenário heeft een melkkoe met een koe‐
kalf gekocht. Het koe‐kalf verkoopt hij niet
omdat het later ook weer kalfjes kan
krijgen. Zijn koe melkt hij niet iedere dag omdat de koe verder weg staat. Sr. Porfírio
zorgt voor de koe van zijn zus die dagelijks twee liter melk geeft. Sr. Ananias heeft
in oktober 1995 een melkkoe gekocht voor R$ 200. Hij verwacht haar eind juni 1996
voor R$ 45021 te verkopen omdat ze goed dik is. Hij heeft al die tijd haar melk
gebruikt. Volgens Sr. Ananias, in 1997 80 jaar oud, brengt de veeteelt meer op en is
minder werk is dan de landbouw. Als hij geen werk meer wil hebben met de
gewassenverbouw, koopt hij een kalf, wat schapen om niet de hele tijd te hoeven
werken. Daarvan kan hij eten kopen en wat winst maken.
De veehouderij brengt echter ook de zorg voor het vee met zich mee. D. Maria
Delmira: “Onze melkkoe is gestorven. Ik weet niet of het door een slangenbeet
kwam of van iets dat ze gegeten heeft.” Een jonge stier van Sr. Ananias heeft koorts.
Volgens Sr. Ananias heeft hij geen febre afistosa (aftosa= mond en klauwzeer) want het
dier eet helemaal niets. Als hij dat zou hebben, dan zou hij nog wel eten. Sr. Ananias
probeerde hem wat te voeren en hij heeft ook geprobeerd hem verder van de tanque
vandaan te krijgen, omdat hij, verzwakt als hij is, in de tanque zou kunnen verdrin‐
ken. Hij ligt graag half in het water vanwege de koorts. Sr. Ananias heeft hem een
injectie gegeven tegen de koorts en ook een laxeermiddel. De faciliteiten van de
gezondheidszorg voor het vee kan blijkbaar nog erg verbeterd worden.
Veeteelt kwam van oudsher veel voor in de Sertão. Voedsel en water zijn hier‐
voor basisvoorwaarden. Vroeger graasde het vee tijdens de regenperiode op droge‐
re delen en erbuiten in vochtigere serras. Tegenwoordig zijn er geen gemeenschap‐
pelijke weidegronden meer en is het landbezit van de onderzoeksgroep ontoerei‐
kend voor grootschalige veeteelt. Bestaansboeren in noordoost Bahia met toegang
21
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tot gemeenschappelijke weidegronden hebben vooral geiten, zijn minder kwetsbaar
en eten meer vlees dan boeren zonder toegang (Toni, z.d.).
Het vee staat in de pasto, de weide. In de weide zaait men capim (gras). Het
aandeel capim op het totale landbezit varieert sterk, meestal is het klein, maximaal
één vijfde deel. Boeren met vooral veeteelt hebben meer capim. Er zijn verschillende
soorten capim. Sr. Osmar zaait capim pangolão, een dikke grassoort en bodembedek‐
ker. Het vee heeft de minder droogteresistente soorten capim liever. Een jaar nadat
de capim gezaaid is, is de hele bodem ermee bedekt. Bij capim is estocar, het verwij‐
deren van struikgewas het voornaamste onderhoud. Capim kan men niet bewaren,
alleen in de vorm van zaad. De weidegronden zijn meestal lager gelegen. Vanwege
het beperkte land, wisselen de boeren, door de tijd heen, capim en voedselgewassen
af. Ook komt mengteelt voor van capim met maïs of met bonen erbij. Ook mato,
onkruid, kan dienst doen als veevoer. Sisalboeren laten vee tussen de sisal grazen.
Sommige boeren bieden hun land met maïsstompen aan ter begrazing, dat levert
naast geld ook mest op. D. Francisca Maria pacht 10 tarefa land voor 9 runderen voor
1 maand. Haar capim is tudo batido (haar gras is helemaal platgetrapt). “A gente
aluga pra dar um descanso” (we pachten om het te laten rusten). Maïs, vijgcactus,
maniokschillen, cashewvruchten en sisalresidu dienen ook als veevoer, net als
reuzencactus (na verwijdering van de naaldgrootte doorns).
Bij droogte neemt de veestapel in kwaliteit en omvang af. Het voedsel op de
weidegronden vermindert. Drinkwater wordt een probleem. De boer moet water en
veevoer, bijvoorbeeld vijgcactus, kopen of hij verplaatst zijn vee naar andermans
land, waar geen droogte is. Dit kost tijd voor toezicht en verzorging en extra uit‐
gaven voor pacht en transport. Soms verkoopt de boer het vee als de vooruitzichten
slecht zijn. Hij moet daar echter niet te lang mee wachten, omdat de veeprijs daalt
bij mager vee en een groot aanbod.
In deze paragraaf hebben we verschillende wijzen van toegang tot land gezien,
afhankelijk van de middelen van de boer. Omdat onafhankelijkheid zo belangrijk is
voor peasants, en deze grotendeels samenhangt met de hoeveelheid landbezit,
bepaalt het landbezit grotendeels de identiteit en status van de boer. Landbezit stelt
de boer en de boerin in staat om hun leven in te richten rondom de roça. Het lokale
model over onafhankelijkheid sluit aan bij het livelihood‐kader van Ellis. Minder
assets en minder land betekenen meer kwetsbaarheid. Daarom is de landarbeider
kwetsbaarder dan de lavrador. Hij is afhankelijk van arbeidsaanbod, seizoen en
weer.
Land is het voornaamste kapitaal. De boer moet het benutten. Om vooruit te
komen heeft de boer land als start nodig. Het ideaal van de bestaansboeren is
genoeg land om er van te kunnen leven. Land is een veilige investering, waardevast
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en een verzekering voor tegenspoed. Dit resulteert in een symbolische waarde van
landbezit en het bindt de mensen aan hun dorp.
Boeren en boerinnen benutten het land voor akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt en
veeteelt. Al deze producten dienen direct of indirect voor het levensonderhoud van
het gezin maar niet alle producten mogen verkocht worden. Kenmerkend aan het
livelihood‐kader is dat de verschillende kapitalen maar ook de producten van het
land uitwisselbaar zijn. Het natuurlijke kapitaal land kan aangewend worden als
sociaal kapitaal, bijvoorbeeld land te leen geven om sociale relaties te onderhouden.
De verschillende kwaliteiten van het land worden bepaald door de grondsoort;
de hoogte van het land; het klimaat; de ligging van het land ten opzichte van de rest
van het land of de stad; de aanwezigheid van natuurlijk kapitaal zoals brandhout;
de aanwezigheid van fysieke kapitalen zoals een woonhuis; een watertank; een
maniokmeelhuis; en de inrichting van het land. De grote verschillen in landprijs
binnen en tussen de gemeenten weerspiegelen de diversiteit van het Noordoosten.

WATER: OPSLAG EN ANDERE BRONNEN

In 1996 is in de stad waterleiding, maar in de rurale gebieden niet. De meest voor‐
komende manier om over water te beschikken is neerslag opvangen en het in een
bekken bewaren. Reizend langs Serrinha, Queimadas, Euclides da Cunha, zie je
regelmatig tanques, en açudes, sommigen vol en anderen bijna opgedroogd. Het vee
drinkt er, men haalt er water, bij de açudes doen vrouwen de was en er zwemmen of
vissen mensen. De açude is een groot stuwbekken, dat lijkt op een meer. Veel ge‐
meenten in de Sertão hebben 1 of 2 açudes.
De tanque, (tank), is een waterreservoir dat lijkt op een poel (ipueira), meestal met
bodem en wanden van aarde. Een tanque ter grootte van een flinke poel is die van
Berimbau. Het is een omvangrijke kuil op het laagste deel van het land, 2 à 3 m
hoog. Een andere benaming hiervoor is fonte, bron. De tanque kan een natuurlijke
kuil in het landschap zijn of door handmatig of met de machine gegraven. In
zandgrond kan een boer geen tanque graven, omdat die te snel weer dichtslibt. Het
regenwater vindt vanwege de lage ligging vanzelf een weg naar de tanque. Tijdens
de novemberregens is de tanque van Sr. Ananias helemaal vol. De maanden met
weinig neerslag moeten overbrugd worden. Door zon en wind verdampt er water
uit de tanque. Ook sijpelt er water door de aarde weg. Het water uit de tanque
gebruiken de boeren en boerinnen voor het huishouden, de afwas en om zich te
wassen. Het vee drinkt er ook. Soms gebruikt men het ook om kleren te wassen en
als drinkwater. De vrouwen verbouwen rondom de tanque groente.
Een kleine tanque is een barreiro: dit is een gegraven kleiput of een leemput. D.
Francisca Maria komt een maand uit met het water uit hun barreiro. Ook D. Josefa
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heeft een kleine tanque de barro: een rechthoekige kuil van 2,5 bij 2 m. Dit water is
meestal alleen geschikt voor de dieren en de gewassen uit de moestuin. Hun broer
heeft een caldeirão, een waterreservoir met wanden en bodem van natuursteen, die
beide zussen gebruiken. Als hij droog valt vegen ze hem schoon.
Figuur 25. Foto van cisterne.

De cisterna, regenbak, regenput of cisterne
is een van bakstenen gemetseld, gesloten,
waterreservoir, gedeeltelijk onder het
maaiveld. De grootte varieert van 10.000 tot
50.000 liter, met 20.000 als goede midden‐
moot. Via dak, dakgoot en regenpijp komt
het regenwater in de cisterne. Een dag
motregen vult het reservoir nauwelijks, een
stortbui wel. Het water is geschikt als
drinkwater.
Het kost moeite om water uit de tanque en de cisterne te gebruiken. De boerin moet
het transporteren naar de plek waar ze het water gebruikt. Als een huishouden er in
slaagt om tijdens de regenperiode de reservoirs te vullen, dan is het voor langere tijd
zelfvoorzienend. Behalve het onderhoud van het reservoir kost het niets.
Een aantal boeren haalt water bij de chafariz (fontein), het tappunt van de water‐
leidingsmaatschappij Embasa. Dit bestaat in 1996 een jaar op de huidige plek. Daar
is bijna altijd water en het is gratis. Vroeger was het verder weg.
Figuur 26. Foto
wateropslag.

van

Water via de water‐
leiding in de stad is
geen garantie voor
een continue be‐
schikbaarheid. Ook
in de stad is een cis‐
terne noodzakelijk.
Toen wij in Coité
woonden,
hadden
we 2 kranen, een wa‐
tertank boven ons
huis, een pomp en
een cisterne die al‐
leen op de waterlei‐
ding was aangeslo‐
ten. Slechts een paar dagen in de zoveel weken, stroomde er water uit de water‐
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leiding. Dan moesten we de kraan open te zetten om er de cisterne mee te vullen.
Onze cisterne was vanwege de lage waterdruk vaak nog niet half gevuld wanneer
het water weer stopte. Dit was vervelend omdat wij nooit wisten hoelang we uit
moesten komen met dit water. De waterrekening is naar gelang het verbruik.
WATER, HUISHOUDEN, ERF EN GENDER
De twee voornaamste gebruiksdoeleinden van water zijn voor het huishouden en
voor de gewassen van de quintal, het erf. Water is geen essentieel kapitaal voor de
akkerbouw op de roça. De landbouw van de boeren is niet‐bevloeide of regenafhan‐
kelijke landbouw (agricultura de sequeira/ plantio de molhação). De boeren verbouwen
hun gewassen in de koelere winterperiode. Meestal is de neerslag voldoende voor
de gewassen en als drinkwater voor het vee. Er is geen irrigatie.
Water is vooral belangrijk voor het huishouden. Het is pra gastar: men consu‐
meert het als drinkwater, voor de voedselbereiding, voor de was en de afwas. Deze
laatste activiteiten vallen exclusief onder het domein van de vrouw. Daarnaast is het
water belangrijk voor het erf met bomen en moestuin. We zagen al dat voor groente‐
verbouw in de zomer een aguada noodzakelijk is.
Watervoorziening kost tijd en moeite. Omdat het huishouden (en de moestuin
vaak ook) de verantwoordelijkheid van vrouwen is, is, in sommige huishoudens, de
watervoorziening dat ook. In veel huishoudens echter, zorgen zowel mannen als
vrouwen voor de watervoorziening. De mensen moeten de afstand overbruggen
tussen het waterreservoir of watertappunt en de plaats waar het water nodig is.
De toegang tot het water bepaalt de tijd en moeite die de watervoorziening kost.
De meeste mensen bezitten zelf of een tanque of een cisterne. Heeft een boerin een
eigen tanque, dan haalt ze daar het water. Lopend met een emmer op haar hoofd
brengt ze het naar huis. Een cisterne staat dichter bij huis. De boerin haalt het water
met een emmer eruit. Soms is een kraan met een elektrische pomp op de cisterne
aangesloten. Hebben de boerinnen geen tanque, dan halen ze het water bij een
buurvrouw, familielid, of bij een tanque van gemeente of gemeenschapsvereniging.
Sr. João kan op zijn zandgrond geen tanque graven en gaat twee keer per week
met de kar en een vat (dorna) van meer dan 220 liter water halen bij de chafariz. Ook
Atemilsons 12‐jarige zoon gaat daar 3 tot 4 keer per dag water halen en vult hiermee
hun cisterne. Sr. Osmar, D. Evanice en dochter Taise haalden met zijn drieën elke 3
dagen water op 1 km afstand. Ze laadden dan 3 vaten van elk 250 liter op de kar91.
De vaten vulden ze met een emmer, dat duurde een half uur. Thuis aangekomen
vulden ze ook weer 3 vaten waarvan 1 in de douche. Dit duurde ook weer een half
uur.
De groentegewassen ‘brengen’ de vrouwen bij voorkeur ‘naar’ het water:
daarom verbouwen ze die aan de rand van de tanque. Is er, zoals bij D. Maria
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Delmira, geen aguada92 in de buurt, dan plant de boerin geen groente in de zomer,
want alleen in de winter kan ze groente oogsten zonder extra water te geven.
Sommige vrouwen wassen kleding bij het water in plaats van bij hun huis.
Niet alleen de neerslag bepaalt de toegang tot water, ook de fysieke gesteldheid
van de boerinnen bepaalt dit. Bij een verminderde watertoegang heeft het huishou‐
den meer prioriteit dan de quintal. Wanneer de vrouwen fysiek niet (meer) in staat
zijn om de gewassen uit de quintal of de bomen water te geven, gaan deze dood. D.
Ginolina, 62 jaar in 1996, is moeilijk ter been. De struik bij haar huis is doodgegaan
vanwege watergebrek. Zij kan niet meer met emmers slepen. Let wel: er is wel
water, maar ze kan het niet meer met emmers uit de tanque te halen en het aan de
gewassen geven. Ze was ook begonnen met het aanleggen van een moestuin, maar
door de pijn in haar benen is ze daar mee gestopt. In de verãozão (warme zomer‐
maanden) van november en december 2007 zijn een aantal fruitbomen dood gegaan
van D. Francisca Maria. Zij kon ze, vanwege een gastritis‐operatie, geen water geven:
“Het leek wel een chacara hier. Er zijn 4 mangobomen, 1 rode mombinpruim, 3 tot 4
papajabomen, 1 guaveboom, 1 limaboom en 30 andu‐struiken dood gegaan.”
WE MAKEN GEEN RUZIE OM WATER
De meeste huishoudens hebben een eigen tanque of cisterne. 14 van de 21 huishou‐
dens (67%) bezit een cisterne en hetzelfde aantal bezit een tanque. 10 van de huis‐
houdens (48%) heeft zowel een cisterne als een tanque. Verder beschikt 86% over of
een tanque of een cisterne. De 14% huishoudens zonder eigen tanque of cisterne,
kunnen, ofwel die van buren gebruiken, ofwel het tappunt van de waterleiding‐
maatschappij Embasa. De twee landloze huishoudens, bezitten noch tanque, noch
cisterne. Marilene en haar man hebben 3 jaar geleden een tanque gegraven op het
land van haar schoonvader. Voorheen haalde zij water uit de tanque van haar buren.
Nu gebruikt ze die tanque alleen voor drinkwater en om kleren te wassen. Ze zou bij
het tappunt van Embasa water kunnen halen, maar dat heeft ze nog nooit gedaan.
Blijkbaar is het gebruik van water van haar buren geen probleem.
Het landloze huishouden van D. Antónia, is het enige huishouden uit mijn
onderzoeksgroep, zonder waterreservoir. Daarom halen ze elke dag drinkwater met
emmers bij een tanque van fazenda Berimbau op het land van Teócrito. Er zijn 8
vrouwen die dit wel eens doen. Afhankelijk van de kou gaan ze tussen 6.00 en 8.00
uur en om 17.00 uur voordat het donker wordt. Op 25 juli 1996 ging ik met
Valmirete (23 jaar) en het minderjarige nichtje Jêica mee, samen met andere
vrouwen uit het buurtschap. Het is 10 tot 15 minuten lopen. Er was niet veel water
in de tanque. Er lagen een paar palen in het midden waar de vrouwen op gingen
staan en dan schepten ze het water voorzichtig met een kommetje in de emmer.
Jêica liet de emmer in het water vallen waardoor het water troebel werd. De volle
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emmer zetten de vrouwen op een ring van een doek op het hoofd. Jêica deed bla‐
deren in haar emmer zodat het water niet over de emmer heen klotste. De oudere
meisjes en vrouwen kwamen zonder morsen weer thuis.
Niemand wordt de toegang tot water ontzegd. De tanque‐eigenaar staat toe dat
anderen er water uit pakken. Soms weten deze niet wie de eigenaar ervan is. Deson‐
danks is het prettig om eigen wateropslag dichtbij te hebben, zeker als men wat
ouder wordt. D. Josefa en Sr. Agenário bouwen alsnog een cisterne als hun laatste
zoon bijna het huis uit is. Ze maakten al gebruik van haar broers caldeirão en hun
eigen lemen tanque.
Dat water meer een gemeengoed is dan land blijkt ook uit de wijze van erven
van waterreservoirs. Alle erfgenamen krijgen het gebruiksrecht tot een waterreser‐
voir, terwijl land in stukken verdeeld wordt. De caldeirão, in het beheer van de broer
van D. Josefa en D. Francisca Maria, is uit de erfenis van hun vader. Zij mogen er
beiden water uithalen, maar ook de buren kunnen er water uit pakken. Op het land
van Sr. Pedro is ook een tanque. D. Marilede: “Mijn man en zijn familieleden hebben
de tanque geërfd, maar zij staan toe dat andere families er ook gebruik van maken.”
Marilene beperkt het watergebruik van de tanque van de buren: pra gastar neemt ze
water dat niet voor alle doeleinden geschikt is, uit haar eigen tanque.
Dit verschil tussen de toegang tot land en tot water kunnen we verklaren door
de manier waarop het gebruikt wordt. Water is een consumptiegoed, het is pra
gastar, terwijl land vooral een productiemiddel is. Dit concludeerde ik ook al in de
paragraaf Land als start, om te benutten, als werkplek en verzekering. In Gudemans mo‐
del zou water tot de gemeenschapssfeer horen en land tot de marktsfeer.
WATERKWALITEIT EN WATERSCHAARSTE
De mensen onderscheiden de kwaliteit van het water van de reservoirs. Van schoon
naar vuil is er eerst drinkwater, daarna water om de was te doen, water voor dieren
en planten en overige schoonmaakkarweitjes. D. Antónia haalt waswater uit een
tanque met groen en minder schoon water. Mede door het lage waterpeil lijkt de
drinkwater‐tanque van Berimbau echter ook niet zo schoon. Omdat in de buurt
ervan vee graast, vraag ik of er geen koeien in de tanque plassen. “Wat dacht je” zegt
een oudere vrouw tegen mij, “soms ruikt het hier vreselijk naar koeienurine. Maar
wat plas, zegt men, kan geen kwaad, dat schijnt goed te zijn tegen de griep.” De
mensen beseffen dat het water niet schoon is. Omdat er geen alternatief is, leggen ze
zich er met een kwinkslag (goed tegen griep) bij neer, dat ze vervuild water consu‐
meren. D. Maria Lopes is ook doordrongen van het belang van schoon drinkwater.
Ze heeft een cisterne en een tanque. Ze gebruikt het water uit de tanque als drink‐
water. Ze zeeft dat in een doek en bewaart het in een aardewerken pote. Ze doet er
echter geen chloor in omdat ze niet weet hoeveel druppels ze er in moet doen. De
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tanque die vroeger van Sr. Adolfo was, in Pinda, heeft goed water evenals de
Minação de Gangorra. Het water uit veel tanques is ongeschikt als drinkwater.
Echt watergebrek is incidenteel. De beschikbaarheid van water voor het dage‐
lijkse persoonlijke gebruik door het jaar heen, is redelijk goed omdat men ingesteld
is op een minimaal verbruik. In 1996 was het een aantal jaar geleden dat de tanques
opgedroogd waren en dat die met tankwagens gevuld werden. Als de waterreser‐
voirs leeg zijn, kost het veel meer moeite om te zorgen voor water voor het dagelijks
gebruik. Soms was men er een halve dag mee bezig, vanwege de afstand en
vanwege de rij van 25 tot 30 mensen. Daarom krijgt bij waterschaarste, het water
voor persoonlijk gebruik voorrang. De gevolgen van waterschaarste zijn vooral het
doodgaan van fruitbomen en soms van vee.
De grotere alternatieve waterbronnen bij watergebrek zijn de volgende. De açude
da Lagoa do Meio, op het land van een fazendeiro, is er volgens Sr. José sinds 1954.
Sindsdien is er altijd water in geweest. Nadeel is het nabijgelegen buurtschap, dat
een bron van verontreiniging kan zijn. De Mineração, Minação da Gangorra, of
tanque da Gangorra ligt tussen de buurtschappen Maxixe en Gangorra. Deze is
gemaakt in de tijd van de slavernij. Volgens D. Eunice was deze 200 jaar oude
Minação da Gangorra eerst van haar overgrootvader. Nu is hij openbaar. Het water
is geschikt als drinkwater. Doordat er gefilterd grondwater naar het oppervlak
komt, is het goed water (agua boa). Het tappunt van de waterleidingmaatschappij is
ook een alternatief. Ten slotte is er nog de tankwagen (carro pipa). D. Josefa: “In 1995,
heb ik voor de tankwagen R$ 25,00 betaald om mijn eigen barreirinho mee te vullen.”
Sr. Pedro betaalde voor 3 vaten van 200 liter R$ 3,00 per vat.
Het waterverbruik wordt vooral bepaald door de toegang en de tijd en moeite
die het verwerven ervan kost. De WHO adviseert een minimale hoeveelheid drink‐
water per persoon van 20 liter per dag (WHO 2008). Dat is 7300 liter per persoon per
jaar. Het huishouden van Sr. Osmar gebruikte voor 3 personen 750 liter per 3 dagen,
dat is 83 liter per persoon per dag, ofwel 30.295 per jaar. Het waterverbruik van mij
en André in Coité, was maximaal 95 liter per persoon per dag, op jaarbasis 34.675
liter. We waren heel zuinig met water omdat we nooit wisten wanneer we weer wa‐
ter zouden krijgen93. Daarom hergebruikten we het douchewater voor het spoelen
van het toilet. In Nederland verbruiken we ongeveer 50.000 liter per persoon per
jaar.
De waterhoeveelheid waarover iemand beschikt, hangt af van landbezit, grond‐
soort, hoeveelheid en kracht van de neerslag, opvanginstallatie en transportmiddel.
Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het water bepalen de kwetsbaarheid van de
huishoudens. Voor alle huishoudenleden is de toegang tot schoon water van belang,
maar voor vrouwen, die het meeste consumeren vanwege de gender‐rollen, is het
van extra belang. In hoofdstuk 7 zullen we hier grote veranderingen in zien.
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Het natuurlijk kapitaal water is voor het huishouden van groot belang, de kwets‐
baarheid van de huishoudens zal verminderen bij betere toegang hier toe. Belangrijk
is te onderkennen dat het belang van water voor de landbouw niet groot is. Het
landbouwsysteem van de boeren is zo veel mogelijk onafhankelijk van water. De
boeren beschouwen water niet als een productiemiddel. Buiten de gemeenschap
verdienen handelaars of transporteurs aan waterverkoop in tijden van schaarste.
Hoewel het aantal cisternes in 2008 fors is toegenomen, moeten er nog meer
afgesloten cisternes gebouwd worden, die via een dakoppervlak gevoed worden
met regenwater. Dit is belangrijk om neerslag maximaal op te vangen. Ook zijn
opslagtanks van belang in de buurt waar vee graast en waar fruitbomen staan.

MENSELIJK KAPITAAL: GEZONDHEID EN LEEFTIJD

Het verschil tussen menselijk kapitaal en sociaal kapitaal is, dat dit laatste gaat over
relaties en netwerken. Menselijk kapitaal is de hoeveelheid arbeidskrachten, gender,
fysieke gesteldheid, leeftijd, kennis, opleiding en vaardigheden en de bezieling en
motivatie van de mensen. Net als bij de andere kapitalen, bepalen de sociale relaties
of het sociale kapitaal vaak de toegang tot het menselijke kapitaal. De samenstelling
van het huishouden en de leeftijd van de leden bepalen ook het menselijk kapitaal
van het huishouden.

25% Alleen
echtpaar

Kinderen tot
en m et 17
jaar 35%

Kinderen
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leeftijds
groepen 20%

Figuur 27. Samenstelling en leeftijd van leden van huishouden 1996
Bron: Onderzoek auteur 1996‐1997.

In bovenstaand figuur, gebaseerd op 20 huishoudens, zien we dat van een kwart de

172

We hebben geen land, we hebben alleen maar dag en nacht: natuurlijk en menselijk kapitaal

kinderen het huis uit zijn. Bij één vijfde zijn de inwonende kinderen meerderjarig en
bij 35% zijn de kinderen minderjarig. Van deze laatste groep huishoudens zijn er 4
(van 20) met kinderen van 6 jaar of jonger. In de meeste huishoudens zijn er oudere
kinderen die door werk een bijdrage aan het huishouden leveren.
Voor de fysieke gesteldheid is in mijn onderzoek vooral de leeftijd en het ar‐
beidsverleden van belang. In 1997 was de gemiddelde leeftijd van de boeren 58 jaar
en van de boerinnen 52 jaar, inwonende kinderen niet meegerekend. In Figuur 28
zien we dat de jongere boeren (tot 40 jaar) 15% van de totale onderzoeksgroep zijn.

59 +
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Figuur 28. Leeftijd van de huishoudhoofden van de onderzoeksgroep 1996
Bron: Onderzoek auteur 1996‐1997.
Figuur 29. Foto boer en boerin op leeftijd
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te de leeftijd vordert,
wat duidt op een ver‐
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onderzoeks‐
groep. Dit is in overeen‐
stemming met de, in
hoofdstuk 3 aan de orde
gekomen,
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envelhecimento do meio
rural no Sul was de helft
van de huishoudhoof‐
den in Paraná (met 600 interviews) meer dan 45 jaar oud. 18% was minder dan 35
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jaar oud. In Saudades was 57% meer dan 45 jaar en 11% minder dan 35 jaar
(Abramovay 1998:72). In bovenstaande grafiek tekent de vergrijzing zich nog
scherper af met 63% (26 + 37%) van de huishoudhoofden94 boven de 49 jaar.

Bron: IBGE 1996 Contagem da população, uitwerking auteur.
Figuur 30. Bevolkingsopbouw rurale gebieden Coité 1996

De door Abramovay genoemde masculinização blijkt niet duidelijk uit bovenstaande
figuur. Alleen in de cohort van 20 tot 24 jaar zijn mannen duidelijk in de meerder‐
heid.
De aanwezigheid van menselijk kapitaal in de gemeenschappen is voor de
boeren belangrijk. Door migratie is er een gebrek aan arbeidskrachten. Anderzijds is
de werkgelegenheid minder omdat arbeid duur is.
De boeren waarderen het menselijke kapitaal niet gelijk, het loon van mannen is
hoger dan van vrouwen en kinderen. Het dagloon van een man is in 1996 R$ 4,0022
of R$ 5,00 en van een vrouw R$ 3,00. Seu Roque betaalt een arbeidster R$ 3,00 en een
man R$ 4,00. De onderhandelingspositie van deze vrouw, die geld nodig heeft, is
slecht. Sr. Adolfo betaalt voor ploegen met de ezelsploeg de dertienjarige jongen op
de ezel R$ 3,00 en de volwassen man die ploegt R$ 5,00. Ik weet niet of alle boeren
vrouwen en kinderen minder betalen. In 2008 doen vrouwen dit werk niet meer. De
noodzaak van deze bijverdiensten van de vrouwen is dan minder. Blijkbaar werkt
de vrouw alleen als de financiële situatie erg slecht is.
De gezondheidstoestand van de boeren is niet optimaal. Enkele kwalen van boe‐
ren en boerinnen uit mijn onderzoek in 1996: slechte rug, hoge bloeddruk, suiker‐
ziekte, evenwicht aan een kant van lichaam verloren. In 2008 leden sommige boeren
aan MS, hartproblemen, diabetes, hoge bloeddruk, gastrites, hoge cholesterol. Sr.
Adolfo stierf op 61 jarige leeftijd, aan zijn hart, derrame. Verder had hij diabetes en
hoge bloeddruk. Zijn vrouw D. Eremita werd 64 jaar en stierf ook in het ziekenhuis.
22

€ 1,04.

174

We hebben geen land, we hebben alleen maar dag en nacht: natuurlijk en menselijk kapitaal

Sr. Ananias en D. Ester zijn ook overleden. Hij is 89 geworden en zij 86. Na de dood
van haar zoon werd ze depressief en ze overleed twee weken nadat haar neef23 over‐
leed. Seu Roque is op 77‐jarige leeftijd aan diabetes overleden. De situatie van de
twee vrouwelijke huishoudhoofden D. Teodora en D. Maria Francisca is in 2008
verslechterd vanwege hun gezondheidsproblemen. D. Maria Francisca heeft proble‐
men met haar hart, diabetes en hoge bloeddruk. D. Teodora heeft hoge bloeddruk
en aderverkalking. Een aantal boerinnen is niet meer in staat tot zwaar werk van‐
wege ziekten. Door ziekte en hoge leeftijd neemt de productie af. Oudere boeren
laten ook productieverhogende praktijken achterwege zoals bemesten.
Een voordeel van de hoge leeftijd is dat de boeren recht hebben op ouderdoms‐
uitkering. Van de totaal 34 hoofden95 van de huishoudens, heeft in 1996 50% een
uitkering. 15 hebben een ouderdomsuitkering en 2 hebben een ziekteuitkering.
ERVARING, OPLEIDING, VAARDIGHEDEN
Van de boeren in mijn onderzoek is er niemand met een landbouwopleiding. De
kennis en vaardigheden van de boeren zijn vooral gebaseerd op hun ervaring. Sr.
Ananias: “Ik heb de landbouw als doende geleerd.” Sr. José Agostinho vertelde over
alle bevallingen en castraties van dieren die hij gedaan heeft. “Koe, varken, paard,
de mensen vragen mij altijd voor dit soort dingen.” Voor hem bestaan geen moei‐
lijke bevallingen. Hij heeft nooit een bevalling gedaan waarbij een jong gestorven is.
In het volgende hoofdstuk beschrijf ik de op ervaring en experimenteren geba‐
seerde boerenpraktijken. De belangrijkste zijn de kennis over welke grondsoort
geschikt is voor de gewassen, dat toevoegen van organisch materiaal zoals onkruid,
sisalresidu of stalmest de grond vruchtbaar maakt en de wijze van prepareren en
bewerken van verschillende grondsoorten. Bovendien blijkt de zaaiperiode de meest
regenzekere periode in het jaar te zijn. De nauwkeurige landbouw bevat lokale
modellen over mengteelt; kennis over of een tweede keer zaaien mogelijk is; kennis
over de ontwikkeling van de gewassen en de kwetsbare punten van de gewassen.
Verder bevat ze kennis over het bewaren van pootgoed en over het selecteren van
het beste zaad. Bovendien is er kennis over de verdeling van tijdsinvestering over
het jaar door planten met een korte (bonen en maïs) en lange (maniok) cyclus te
combineren. De verbouw en het gebruik van maniok zijn een voorbeeld van het
vernuft van de landbouw. De grote diversificatie is het opvallendste van de boeren‐
praktijken.
Deze kennisverwerving is een langdurig proces van overlevering en experi‐
menteren. Stopt de boer zijn activiteiten, dan verdwijnt deze kennis voorgoed
omdat die contextgerelateerd is. Overschakelen op een andere activiteit, vermindert
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de toegang tot deze op ervaring gebaseerde kennis, ook omdat de boer autonoom
werkt.
Gezien wat de boeren bereikt hebben sinds zij begonnen zijn, is hun kennis vol‐
doende om zich als boer te handhaven. Er zijn ongetwijfeld manieren om de pro‐
ductie te verhogen en landbouwonderwijs zou het menselijk kapitaal kunnen ver‐
groten. Toch is dit om 3 redenen niet eenvoudig. Met het idee dat scholing kan
leiden tot een grotere productie, zijn de boeren meestal niet vertrouwd. Doordat het
landbouwsysteem grotendeels zelfvoorzienend is, is het vrij gesloten. Hierdoor
kunnen veranderingen in het systeem grote gevolgen hebben, ook voor de sociale
relaties. Ten slotte is het niet eenvoudig een scholingsmethode te bedenken die
gemakkelijk geaccepteerd wordt door de autonome boeren.
De kennis van de boeren is toereikend voor het boerenbestaan. De geringe
scholing beperkt wel hun alternatieven. Sr. João heeft voor zijn huwelijk 2 jaar in São
Paulo, waar zijn broers wonen, in de metrobouw gewerkt. Aangezien hij amper kan
schrijven, was de bus nemen al moeilijk en voelde hij zich er niet op zijn gemak.
Zelfs D. Maria Delmira, onderwijzeres sinds haar 15e, had alleen de lagere school
gevolgd.
Hoewel de boeren zelfverzekerd zijn over hun kunnen is tabareu het stereotype
van boerenpummel. Sr. Ananias: “Sinds mijn zonen in Belo Horizonte wonen, zijn
ze erg veranderd, je zou niet zeggen dat ze tabareu waren die in de sisal werkten.”
In 1996 waren de onderwijsvoorzieningen vooral in de rurale gebieden zeer
beperkt. Tekenend voor de kwaliteit van het onderwijs was geldgebrek van ouders
voor studiemateriaal, schoolkoekjes met insecten erin en kinderen die klassen lager
zaten, dan, gezien hun leeftijd, zou moeten. Ook was er lesuitval door lage
salarissen die te laat uitbetaald werden. Sommige kinderen combineren school en
werk. De kinderen van D. Antónia werken ’s morgen van 7.00 tot 12.00 uur in de
sisal. ’s Middags gaan ze naar school. Sr. Pedro beseft dat werken en school niet
samengaan: “Toen mijn dochters klein waren, hielpen ze een beetje, als ze vrij
hadden, maar wie naar school gaat, heeft zijn tijd nodig voor de studie.”
De boeren kennen de prijzen voor de taken in de landbouw. Ze besluiten met
welke middelen ze bepaalde taken (laten) uitvoeren, bijvoorbeeld het ploegen. Het
prijsverschil tussen het ploegen van een tarefa land met de tractor of met de hand is
aanzienlijk. Het omspitten met de hak is arbeidsintensief. Als het uitbesteed wordt,
is het veel duurder dan het huren van een tractor met bestuurder. Het bewerken van
1 tarefa met de hak duurt een werkweek van 5 dagen. Per dag krijgt één arbeider R$
5,00. 1 tarefa met de hak bewerken kost dus R$ 25,00. Gebruikt men de ezelploeg of
de dierploeg dan gaat het sneller. 1 tarefa ploegen duurt 7 tot 12 uur. Sr. Osmar zegt
dat het R$ 20,00 kost om 1 tarefa met de ezelsploeg te ploegen, inclusief het gebruik
van de ezel en de ploeg. Daar zijn twee mensen voor nodig: een die op de ezel zit en
hem leidt en de ander die de ploeg vasthoudt. Voor Sr. Osmar is het voordeliger om

176

We hebben geen land, we hebben alleen maar dag en nacht: natuurlijk en menselijk kapitaal

1 tarefa door de tractor te laten ploegen. Dat kost hem RS 12,00 tot R$ 15,00 per uur.
Met de tractor duurt het 1 tot 1,5 uur om 1 tarefa te ploegen. De tractor met
bestuurder huurt men. Geen van de boeren bezit een tractor.
Voor boeren met een eigen dierploeg en trekdier is de dierploeg goedkoper. Sr.
Pedro heeft dit. Hij betaalt R$ 10,00; 2 maal een dagloon van R$ 5,00 voor 2 arbeiders
om 1 tarefa te ploegen. Sr. Adolfo betaalt de berijder van de ezel (een jongen van 13
jaar) R$ 3,00 en de ander die ploegt R$ 5,00, in totaal R$ 8,00 voor 1 tarefa land. Sr.
Pedro, Sr. Adolfo en Sr. Pofirio ploegen met de dierploeg; dat kost hen maximaal R$
10,00. Dat is R$ 5,00 minder dan met de tractor.
Het prijsverschil tussen machinaal bonen dorsen of handmatig is niet zo groot.
Sr. Pedro: “Als je het een arbeider vraagt om het handmatig te doen, dan is er 1
arbeider nodig voor het verspreiden en 1 om te pellen. Voor 10 zakken heb je 2
personen nodig en het duurt 2twee dagen om het werk gedaan te krijgen. Het is R$
3,00 per dag per persoon, in totaal R$ 12,00.” Bonen dorsen met de machine kost R$
1,00 per zak. 10 zakken kost dan RS 10,00. Men is zich bewust van de gevolgen van
de mechanisering: “Als je dit met de machine doet, dan verliezen de mensen werk.
In de gemeenschap zijn er mensen, die dat geld nodig hebben.”
Machines kunnen niet alle werk doen. Sr. Pedro: “Bonen, maïs, maniok en capim
wieden kan alleen handmatig gedaan worden. De bonen pel ik met de hand omdat
die kapotgaan met de machine. De maïs doe ik met de machine. Met de machine
kun je het land ploegen en de bonen en maïs pellen.” Dit doet men nu ongeveer 5
jaar. Volgens Sr. Ananias kun je zandgrond het beste bewerken met de hak. Die
grote zaaimachines vindt hij niet goed omdat ze verstopt raken en dan valt het
zaadje niet. Van de machines verwachten de boeren dat ze het werk op dezelfde
manier als zijzelf doen. Meestal werkt een machine echter anders. De boeren
bekritiseren machines omdat hierdoor hun practice anders wordt. Ook al betekent
een machine tijdwinst, de boer kiest niet altijd voor de machine. Bij het ploegen kiest
de boer vooral voor de tractor wanneer de grondsoort te zwaar is voor de dierploeg.
De dierploeg is vaak goedkoper dan de tractor en handmatig werk is soms goed
voor de sociale relaties.
In het bovenstaande ligt de nadruk op de mannelijke ervaring en vaardigheden.
Vrouwen bezitten de kennis over de gewassen in de moestuin. In het huishouden
betreft dit het verwerken van de gewassen tot voedsel en het conserveren ervan. De
boerinnen verwerken de gewassen tot voedzame maaltijden en likeuren of conser‐
veren ze in doces. Gelukkig gaat Jaffes stelling dat “They have also lost the skills
needed to make use of basic commodities in a manner that allows them to eat a high
quality diet while also eating lower on the food chain and on a lower budget” (Jaffe
2006:143) (nog) niet op voor deze boerinnen.
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Figuur 31. Foto boer en boerin: “Opvoeden
van 11 kinderen is geen kinderspel”

Het stimuleren van het onderwijs
van hun kinderen ziet een aantal boe‐
rinnen als hun speciale verdienste. D.
Francisca Maria de Jesus is trots dat
zij al haar elf kinderen in staat stelde
basisonderwijs te volgen en dat haar
kleindochter naar de universiteit
gaat. Bourdieu zei ook al dat vrou‐
wen meer prioriteit aan onderwijs
geven dan mannen. In het laatste hoofdstuk komt dit verder aan de orde. Wegens
het gebrekkige onderwijs in de buurtschappen, gaan sommige kinderen naar de
basisschool in Coité. Ze overnachten dan in Coité, in hun ouders’ tweede huis.
Ook zorgen voor eten en kleding, zien vrouwen als een belangrijke taak. D.
Maria Carlos, de vrouw van Seu Roque met een drankprobleem zegt: “Ik zorgde
altijd voor zijn kleding en zijn maaltijd.” Zelfs nadat hij gestopt was met drinken
voelde zij zich niet gewaardeerd. “Hij waardeerde zijn echtgenote niet. Hij wist niet
hoe hij haar moest behandelen.” Het takenpakket van de vrouwen is overigens
breed. D. Francisca Maria de Jesus heeft het druk gehad met “werken zodat haar
dochters kunnen trouwen.” Ze heeft haar dochters opgevoed en een financiële basis
gelegd zodat ze kunnen huwen. Een huwbare dochter afleveren is het eindproduct
van jaren werk van de vrouwen. D. Francisca Maria: “Om 11 kinderen op te voeden
não é brincadeira não, dat is geen kinderspel.”
WAAROM IS DE EEN ARMER DAN DE ANDER?
In het livelihood‐kader kunnen alle kapitalen bijdragen aan het versterken van de
livelihood van een huishouden. Ik laat in dit hoofdstuk zien, welke de voornaamste
kapitalen zijn. In deze paragraaf belicht ik het lokale model. Waarom is in de ogen
van de boeren de een armer dan de ander? Eerder zagen we al dat dit voor een
aantal boeren ligt aan een startpositie met een beetje eigen land. In Scotts studie lag
iemands rijkdom volgens de rijkere boeren aan een houding van voorzichtigheid en
ijver die de armeren ontbeerden. Landbezit was van minder belang. Door de nadruk
op de houding te leggen, vrijwaardden de rijkere boeren zich van verplichtingen om
armeren te helpen (Scott 1985:144). Van mijn informanten hoorde ik een soortgelijk
discours alleen van de rijkere boer Sr. Adolfo: “De pit die de boer heeft om te
werken, of de arbeider zijn situatie wil verbeteren” bepaalt volgens hem waarom de
een arm is en een ander rijk. Wil hij zijn situatie verbeteren, dan moet hij werken, als
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men te lui is, dan komt men nooit vooruit (só se a preguica mora em riba, em cima
do pescoco).” Hij zegt: “Het aantal tarefa dat je nodig hebt om een gezin van vier
kinderen te onderhouden hangt af van de moed van de boer (depende da coragem). 6
tarefa of 4 tot 3 is genoeg, als je 6 tarefa hebt moet je harder werken.” Sr. Adolfo’s
huishouden bestaat uit 3 personen. Hij heeft 40 tarefa land. Zijn discours is dat van
de landbezitter. Daarom zegt hij “heb je meer land dan heb je ook meer werk.” Sr.
Adolfo gebruikt ditzelfde discours wanneer hij het digitoro, een systeem van
wederzijdse hulp, bekritiseert. “Het digitoro is opgehouden omdat het een systeem
was waarbij men tijdens het werk veel kletste, veel dronk, veel at en weinig
produceerde.” Zie hiervoor hoofdstuk 6. Anderen onderkennen dat het verschil
tussen een rijke en een arme boer niet alleen in de werkcapaciteit ligt. Sommige
mensen zit het ook tegen.
Welk verband blijkt uit mijn onderzoek tussen menselijk kapitaal en kwets‐
baarheid? Hoe onderscheiden de minst kwetsbare huishoudens zich van de andere?
Hebben deze boeren speciale eigenschappen of ervaring? De 6 huishoudens, waar‐
van de hoofden allemaal werkgevers zijn, met het meeste landbezit, zijn: Hh18 met
30 tarefa; Hh3 met 28 tarefa; Hh9 met 40 tarefa; Hh10 met 28 tarefa; Hh11 met 50 tarefa
en Faz6 met 40 tarefa. Al deze zes huishoudens bezitten meer dan 23 tarefa (10 ha),
mijn grens van microfundio.
Ligt het aan de arbeidsgeschiedenis? Veel van de boeren en boerinnen zijn met 9
of 10 jaar begonnen met het verrichten van lichte arbeid. Rond hun 16e begonnen ze
met echt werk. Ze trouwden toen ze voorin de 20 waren.. Door huwelijk of samen‐
wonen veranderde hun landbezit of woonplaats. Ze gingen verder met werken en
kregen kinderen. Zodra die een jaar of 13 waren, deden zij mee met het werk in en
om het huis en op het land. Omdat er vroeger meer sisal was in Coité, zijn veel
boeren begonnen met werk in de sisal. De (huidige) werkgevers verschillen niet van
de werknemers in het werk waarmee ze begonnen. Sommige van de succesvollere
boeren ondernamen speciale activiteiten: Sr. Martinho vervoerde met een ossenkar
‘s nachts vracht, en Sr. Adolfo handelde in landbouwproducten.
Het grootste verschil tussen de 6 minst kwetsbare huishoudens en de andere, is
de hoeveelheid land waarmee ze begonnen96. Deze 6 huishoudens startten
gemiddeld met meer land. Deze conclusie is ook in de lijn van de opmerking van D.
Maria Delmira: “Tegenwoordig als je niks hebt, dan kan je ook niet rijk worden
want je salaris is zo laag, dat biedt geen perspectief op verbetering.” Met andere
woorden: vanuit niets is het niet mogelijk om iets op te bouwen. Ook in Heredia et
al. (2005) zien we het verband tussen landbezit en vertrouwen in de toekomst dat dit
met zich meebrengt. “The settlers appear confident about their future; their access to
land had given the prospect of greater long‐term stability” (Heredia et al. 2005:31).
Zoals meestal, bevestigen uitzonderingen de regel. Een paar boeren die met weinig
begonnen, hebben het, in de loop van hun leven, tot fazendeiro gebracht. Sr. Adolfo
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(van 0,5 tot 40 tarefa), Teócrito en 2 fazendeiros met nu meer dan 20.000 ha zijn hier
voorbeelden van. Het is moeilijk wat op te bouwen met een kleine hoeveelheid land.
Een grotere hoeveelheid land is een betere start, is het algemene oordeel.
Deze conflicterende discoursen over de sleutel tot succes zijn begrijpelijk aan‐
gezien er verschillende manieren zijn, om succes te krijgen. Kottak concludeert in
zijn studie dat er een verschil is tussen het lokale model, en de werkelijke reden van
succes: de individualistische prestatiegerichte eigenschappen. Een overeenkomst
tussen Arembepe en Coité is dat dit soort eigenschappen meestal niet genoemd
worden door de mensen als sleutel voor succes (Kottak 1983). Ik zou echter niet
zover gaan, om in Coité te spreken van een verschil tussen het lokale modelen en
het werkelijke succesmodel. Het arbeidsethos en het eenheidsideaal verklaren hier
waarom de meeste succesvolle boeren niet te koop lopen met hun succes. Het na‐
leven van deze waarden is geen belemmering, maar een onderdeel van hun succes.
VERTROUWEN, MOED, HOOP, VOORTEKENEN, BESLISSEN
Het is voor de boeren noodzakelijk om vertrouwen te hebben: ter fé. Dit vertrouwen
kan gerelateerd zijn aan een religieus vertrouwen in God. Vaak lijkt het los van
religie te staan en is het een optimistische houding. Het vertrouwen van de boeren is
gebaseerd op de ervaring, dat de oogst meestal redelijk is. Hiervoor leggen ze de lat
niet hoog. Ze zijn realist in hun verwachtingen. Waar zouden ze echter inspiratie en
bezieling vandaan moeten halen, zonder optimisme over de goede afloop? Bij een
gunstig verloop van de regen in de winter, gaan de boeren het land voorbereiden.
Voor de zaaibeslissingen heeft de boer moed nodig. Sr. João kreeg in maart moed en
toen heeft hij gedaan wat zijn hart hem ingaf. Hij heeft in 1996 meer gezaaid dan de
voorgaande jaren, omdat hij het land al 5 jaar niet gebruikte. Hij vertrouwde erop,
dat de oogst dat jaar beter zou zijn. Het is eind mei 1996 en de bonen en maïs zijn
gezaaid en staan in het veld van Sr. Ananias. Ook hij heeft er veel vertrouwen in, dat
de oogst redelijk zal zijn, daarom heeft hij meer gezaaid dan andere jaren. D. Ester,
zijn vrouw: “Jij hebt veel vertrouwen, want ik zei nog tegen je, we moeten maar
afwachten wat het wordt, en toen zei jij dat het vast een goede oogst wordt.” D.
Francisca heeft aardappels gepoot, tegen de zin van haar man. D. Francisca: “De
grond is hier wel slecht, maar met vertrouwen in God poten we toch, het kan zijn
dat het regent en dat je toch aardappels kunt oogsten.” Uit de voorbeelden blijkt dat
man en vrouw niet altijd hetzelfde vertrouwen hebben.
Sommige boeren zijn meer berustend en minder gespitst zijn op de buiten‐
kansen die verloop van temperatuur en neerslag bieden. Zo’n boer zaait onaf‐
hankelijk van de regen, in een vaste periode of altijd op dezelfde dag. Volgens Seu
Roque komt regen, als God het wil. Hij zaait altijd in de zaaimaand, of het regent of
niet. Ook Sr. Adolfo zaait altijd op dezelfde dag. Hij volgt de aanwijzingen uit de
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boerenalmanak. Een andere boer heeft zonder regen 180 kg bonen gezaaid. Hij
vertrouwt erop dat het nog gaat regenen. Het maakt verschil of een boer afhankelijk
of onafhankelijk van de regen zaait. Wacht de boer op regen en zaait hij daarna, dan
moet hij mensen mobiliseren op het moment van regen. Zaait de boer in de winter
onafhankelijk van de regenval, dan kan hij het beter plannen. Aangezien de meeste
boeren regen afwachten, is het waarschijnlijk dat ze zo betere resultaten bereiken.
Wanneer de situatie slechter wordt, hebben de boeren hoop dat het zal verbe‐
teren. Sr. Adolfo: “Tijdens de droogte van 1992 zijn drie runderen dood gegaan. In
het begin had ik namelijk hoop dat het beter zou worden. Toen de droogte een tijd
aanhield, waren mijn koeien al mager en niet aantrekkelijk om te verkopen.” Zijn
optimisme keerde zich tegen hem: hij wachtte te lang met de veeverkoop. Van Sr.
Ananias is nooit vee gestorven bij droogte. Als droogte er aan zit te komen, dan
verkoopt hij zijn koeien. “Het is altijd eenvoudig om vee te verkopen, als het een
dikke is, maar ook als het een dunne is, dan krijg ik er gewoon veel minder voor”.
D. Marilede: “In een slechtere periode denken de armsten er niet aan om hun land te
verkopen. Zij hopen op de kracht van de hemelse vader en op regen.”
In welke mate de boeren door religie gemotiveerd worden, was in het onder‐
zoek geen belangrijk thema. Boeren refereren aan God, het geloof blijkt in het
discours echter geen bepalende factor te zijn. De meeste boeren zijn gelovig (rooms
katholiek) en het vertrouwen in de landbouw houdt verband met het vertrouwen in
God. Sr. Martinho bekritiseert de ‘vervelende’ crentes (protestanten), die gaan elke
dag naar de kerk. Te fanatiek gelovig is blijkbaar niet goed.
Het geloof bewaakt de mores in de gemeenschap, maar schiet hierin soms tekort
door een afnemend geloof. Maria Delmira vertelt dat een dief hun paard gebruikt
heeft en de kar van een andere boer. De dief vervoerde gestolen maniokmeel naar
de stad, om het daar te verkopen. Dit komt volgens haar door het gebrek aan geloof
in God. Als men niet wil werken, dan krijg je dit. Tegenwoordig is het anders dan
vroeger; toen kon je met de deur open slapen. Dat is al ongeveer 15 jaar geleden ver‐
anderd. Het komt ook door gebrek aan verantwoordelijkheid, als men gemakkelijk
wil leven. Wie werkt zal door God geholpen worden en zal niets tekort komen.
LIEFDE VOOR DE ROÇA: GENDER‐VERSCHILLEN
De boer en de boerin hebben verschillende opvattingen over het boerenbestaan.
Vooral de boer praat positief over het landleven en heeft liefde voor de roça, het
mannelijke landbouwdomein. Hierdoor houdt de boer het harde leven vol. Er is
interactie tussen de boer en de roça. Daar bedrijft hij de landbouw. Het is de plek die
voldoening schenkt als de planten groeien en wanneer er een goede oogst is. Het is
ook de plek die de teleurstellingen brengt, als de zon de eerste uitlopers verbrandt.
Dat de boeren ook in termen van interactie denken, blijkt uit dit antwoord op mijn
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vraag, of zijn kinderen ook van de landbouw houden: “Ze hebben al contact met de
aarde gehad.” De boer komt met de hak in contact met de aarde. Met de hak be‐
werkt hij de aarde en onderhoudt hij haar. ‘Met de hak slepen’ is een metafoor voor
boer zijn. Sr. José Agostinho: “Nasci com os dentes no cabo da enxada” (ik ben
geboren al rustend op steel van de hak). “Ik zal sterven met de hak in de hand” zegt
hij. De emotionele waarde van land, van de roça, blijkt ook, doordat de boer liever
niet wil, dat zijn kinderen het land verkopen. Als ze het verkopen dan bij voorkeur
aan broers of zussen en niet aan vreemden, zodat het binnen de familie blijft. De
liefde voor de roça voorkomt, dat de mensen elders gaan wonen. “Ik houd van de
roça, daarom woon ik nog hier, maar in São Paulo is alles beter geregeld” zegt D.
Eunice. Haar twee kinderen wonen daar en haar zus ook. Valdí houdt van de rust
van het landleven, hij heeft een huis in Coité en daar is veel meer herrie.
De boerinnen uiten soms hun ontevredenheid over het landleven. D. Ginolina
(uit 1934) en D. Ester (uit 1919) beperken zich tot de huishoudelijke taken. D.
Ginolina is nu slecht ter been en D. Ester heeft nooit op het land gewerkt, ze was
onderwijzeres in het buurtschap. D. Ester: “Vraag me niks over het land, want ik ga
er nog niet heen om er fruit te plukken; ik heb geen tijd, ik heb al genoeg werk in
huis te doen, om te koken, om alles te doen.” Verder vertelt D. Ester dat ze het liefst
bij haar kinderen in Belo Horizonte zou wonen, van meer gemakken voorzien. Ook
D. Judite vertelt in 1996 dat zij liever in de stad zou wonen, maar dat haar man
graag op het land woont. In 2008 blijken ze naar de stad verhuisd te zijn. D. Maria
Delmira zegt, dat als ze nu jong zou zijn, ze niet meer op het land zou wonen: “De
roça is goed, maar zwaar, de jeugd wil het niet. Het boerenleven is een vermoeiend
leven, soms beleef je er geen plezier aan, want soms plant je en dan heb je geen
oogst.”
Waarom bekritiseren vooral de vrouwen de moeite die de landbouw kost en
waarom halen de mannen er meer voldoening uit? Migratie van de kinderen noe‐
men veel boerinnen als een negatieve factor. Het liefst zagen ze hun kinderen in de
buurt wonen. De band van de moeders met hun kinderen is soms zo sterk dat als
het slecht met hen gaat, dit soms de gezondheid van de moeders benadeelt. Aange‐
zien de vrouw hen opvoedt, en voor ze zorgt, lijdt zij het meeste onder hun afwezig‐
heid. Dit draagt ook bij aan het minder positieve beeld van het landleven van de
vrouw.
Een aantal auteurs zoals Bourdieu (2006), Abramovay (1998) en Christensen et
al. (2001) leggen een verband tussen gender en de waardering voor het landleven.
Volgens Christensen et al. (2001:80) “Much precious research has already raised
these (…) points, arguing for the recognition of farming as a strong male‐biased
environment”. Bourdieu (2006:88) schrijft: “Als de vrouwen veel geschikter en
bereid zijn om de urbane culturele modellen aan te nemen dan de mannen, zowel
lichamelijk als in kledij, komt dat door verschillende convergerende redenen.” Een
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voorbeeld hiervan: D. Francisca Maria was niet thuis, daarom begon ik het
interview met haar man Sr. Pedro. Later kwam ze thuis en vervolgde ik het
interview met haar. Haar dochter Dinha vertelde me naderhand dat D. Francisca
zich schaamde voor de kleding van haar man tijdens het interview. Hij had gaten in
zijn broek. “Painho é muito desligado” zei Dinha (pap is erg nonchalant,
onoplettend). Bourdieu laat ook zien dat de boeren minder om hun uiterlijk geven
dan de vrouwen (Bourdieu 2006:86). Toen ze jong was, kwam D. Francisca Maria
hierover in conflict met haar vader:
Van mijn vader moest ik altijd op het land werken, maar ik kreeg nooit wat
kleedgeld. Maar op die leeftijd schaamden de meisjes zich om geen geld te
hebben om wat betere kleren te kopen, ze wilden niet in vodden lopen en in
lelijke kleren. Dat hield ik vol tot mijn 15de jaar, toen werd ik al een jongedame.
Ik ben toen ‘s morgens vroeg gevlucht, en ging samen met mijn vriendinnen
werken op de fazenda van A., hier een halve légua vandaan. We werkten in de
sisal. Toen kon ik voor het eerst mijn eigen geld verdienen. ‘s Avonds kwam ik
thuis slapen. Mijn moeder heeft met mijn vader gesproken en gezegd: “Jij wil
haar niks geven, maar ze is al een jongedame en een meisje van die leeftijd wil
zich ook wel eens mooi maken.” Zo heeft mijn moeder de zaak gesust en mocht
ik verder gaan met het werk in de sisal.
Hoewel mannen en vrouwen bepaalde aspecten van het landleven anders waar‐
deren, voeren vrouwen in de praktijk ook mannentaken uit en vice versa. Zo zijn er
ook vrouwen die op de roça, en mannen die in de moestuin werken. In de paragraaf
De producten van de roça en de quintal zagen we dat Sr. Pedro groente in de quintal
zaait en onderhoudt. Alleenstaande vrouwen bewerken ook de roça (in hoofdstuk 7
zien we D. Teodora met de hak houwend in haar roça) en ook in piekperioden
werken vrouwen op de roça.
Volgens Bourdieu (2006) nemen vrouwen meer dan mannen de urbane model‐
len over, ten eerste omdat de stad voor hen een hoop op emancipatie vertegenwoor‐
digt, voornamelijk door een huwelijk met een welgestelde man uit de stad. Daarom
willen ze zich aan die urbane waarden aanpassen. Ten tweede krijgen vrouwen bij
hun enculturatie mee dat uiterlijk en presentatie belangrijk is. Dit is geïncorporeerd
in het culturele systeem. Bovendien denk ik, dat de negatieve houding van de
moeders over de landbouw, de dochters ook beïnvloedt.
Ook op landbouwgebied zijn de prioriteiten van de boeren en de boerinnen niet
altijd gelijk. Dit kan voor conflicten zorgen. We zagen al dat de fruitbomen van D.
Francisca Maria dood gegaan zijn. D. Francisca vertelt met spijt in haar stem over de
gestorven fruitbomen die zij vanwege gastritis geen water kon geven. “De vrouwen
geven water aan de bomen maar de mannen interesseert het niet.” Haar man zegt
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dat het niet goed is voor de bomen als ze te veel water krijgen. “Dat is niet waar”
zegt ze. “Als het droog is, dan moet je de bomen water geven anders gaan ze dood.”
Abramovay toont in zijn boek voorbeelden, vooral uit Zuid‐Brazilië, waaruit
blijkt dat mannen het rurale leven meer waarderen dan vrouwen. 68% van de
jongens uit een onderzoek aspireren een bestaan als boer, tegen 43% van de meisjes;
23% van de jongens wil geen boer worden, tegen 43% van de meisjes. Hoewel 43%
van de meisjes geen boerenleven wil, denkt 63,5% van de meisjes dat ze de beste
kansen hebben in de landbouw. Van de jongens denkt 58% dit (Abramovay 1998:41‐
47). Als belangrijkste obstakels voor een bestaan in de landbouw zien jongens het
gebrek aan kapitaal om te investeren; het harde werken en geldgebrek voor land‐
aankoop. Meisjes zien het harde werken op de eerste plaats en daarnaast geldgebrek
voor investeringen en landaankoop als belangrijkste problemen (Abramovay
1998:53). Abramovay (1998:78) benoemt onder andere de dubbele werkdag voor de
boerinnen als reden waarom het boerenbestaan voor meisjes minder interessant is.
Evenals bij Abramovay en Bourdieu, waarderen de vrouwen uit mijn onder‐
zoek, het boerenbestaan minder dan de mannen. Hoewel Abramovay in het Zuiden
een sterke vermannelijking van de rurale gebieden waarneemt, is dit in Coité niet zo
sterk. Abramovay (1998) en Woortmann (1997) zeggen dat de rol van de vrouwen in
het huishouden ondergeschikt is en de mannen meestal de besluiten nemen, maar in
Coité is dit anders. Bij Woortmann (1997) beslist de man wat men plant. Op mijn
vraag wie er beslist wat er geplant wordt, antwoorden de meeste stellen, dat ze dat
samen bepalen. Wellicht komt dit omdat in Coité niet de traditie van minorato met
een autoritaire vader bestaat, maar deelbare overerving. Bovendien hebben de
vrouwen medezeggenschap omdat zij het landbouwproduct verwerken tot een
gezinsmaaltijd. In mijn onderzoek sprak geen boerin met zoveel woorden uit dat ze
meer werkte dan haar man. De mensen zeggen wel dat het landleven zwaar is. D.
Josefa: “We hebben hard gewerkt, daarom heeft mijn man grijs haar.”
De genderrollen in de landbouw in Coité komen overeen met die van de
sitiantes uit Sergipe uit Woortmanns (1997) studie. Sr. Osmar vertelt over de taak‐
verdeling in zijn gezin. Vooral hij zorgt voor de fruitbomen, maar hij kookt niet. De
enige landbouwtaak die de vrouw nooit doet is het spitten, want dat is heel zwaar.
O resto é só manteiga (de rest is boterzacht) zegt hij lachend. In Coité is de taak‐
verdeling als volgt: de man maakt het land vrij van struiken en onkruid dat er op
gegroeid is. Man en vrouw graven samen een plantkuil en ze zaaien ook samen. De
man of de vrouw onderhoudt het land. De vrouw onderhoudt de tuin. Man en
vrouw oogsten. Man en vrouw verwerken de oogst. Een vrouw mag alle taken
uitvoeren. Dit zien we ook bij de alleenstaande vrouwen. Zij doen alles, maar zijn
voor het zware werk, afhankelijk van mannelijke familieleden of van arbeiders. De
alleenstaande vrouwen zijn het kwetsbaarst en hebben moeite een arbeider te
betalen. Vandaar dat D. Maria Francisca klaagt, dat zoon Dão haar niet helpt.
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Het voordeel van de grote participatie van de vrouwen in de landbouw is, dat ze
hierdoor veel medezeggenschap hebben. We zagen al dat huishoudsamenstelling en
smaakvoorkeuren van gezinsleden beïnvloeden welke gewassen verbouwd worden.
Lirão van de vakbond zegt, dat hoewel de vrouwen een aanzienlijk deel van het
landbouwwerk doen, ze dit niet als werken, maar als helpen betitelen. Woortmann
(2007) interpreteert dit, dat ‘werk’ voorbehouden is aan de man; het is het werk op
de roça. Zouden vrouwen ‘werken’ dan zou dit de eer van de man aantasten. Van‐
daar dat als vrouwen werken, ze dit ‘helpen’ noemen, waardoor de eer van de man
in tact blijft. Door het ‘helpen’ te noemen, blijft de zeggenschap bij de man. De eer
van de man zou ook aangetast worden als ze deel zouden nemen aan de activiteiten
in huis. Dit is niet helemaal van toepassing op de situatie in Coité. Hoewel de term
‘helpen’ gebruikt wordt, ziet men het werk op het land van de vrouwen niet als een
nevenactiviteit. Ook mag hier niet alleen de man beslissen, de vrouw beslist ook
mee. Dit werk ik verder uit in het volgende hoofdstuk.
Soms zeggen vrouwen dat het werk van de man zwaarder is, wat begrijpelijk
maakt waarom de mannen eerder gaan rusten. Dit zagen we in de paragraaf Wie
werkt heeft ook te eten Toch is het verschil in werkdag opvallend groot. De Braziliaan‐
se boerinnen van de vrouwenbeweging in Wolford zeggen wel dat zij harder
werken dan de mannen:
Mônica: “The work in the fields (van de mannen) is very hard, very tiring. Then
they get home tired and don’t want to do any chores around the house. But me –
when we didn’t have any children yet, and even when we had the kids, I went
to the fields and came back home and did all the chores. I worked in the fields
and also at home.”
Mônica: “It’s that thing of being a woman, having that drive, that enthusiasm,
that strength, the joy of doing things, the pleasure of doing. But in the
movement we work a lot to make our partners participate in the process.
Helping in the fields, helping at home; sharing happy moments as well as sad
moments; sharing the difficulties and also the joy, also the victories. So that men
can be involved in this way” (Wolford 2009:451).
Razavi’s (2009:206) beschrijving van
the arduous domestic and care work that ‘peasant women’ undertook, in
addition to their contribution to subsistence agricultural work, i.e. in preparing
meals, fetching water and firewood, and caring for young children, frail elderly
and sick family members – tasks that often consumed a considerable amount of
time and energy in contexts with poorly developed infrastructure (such as
sanitation, piped water, electricity)
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geldt ook voor de boerinnen in Coité. Ik vind het moeilijk te bepalen of er sprake is
van de ‘double day’ of the poor female agricultural labourer. Door te spreken over deze
zogenaamde dupla journada geeft men namelijk een waardeoordeel over de zwaarte
van de arbeid van de boeren en de boerinnen. Ook Razavi’s (2009:204) stelling, dat
“The small farm is surely a sign of distress and exploitation of family labour, rather
than being indicative of its technical superiority”, impliceert volgens mij te veel, dat
in de gezinslandbouw de een de ander onderdrukt. Wel wijst deze stelling erop dat
de gezinslandbouw objectief benaderd moet worden in plaats van dit te presenteren
als een wenselijk kleinschalig landbouwsysteem.
Ik wil de gender‐verhoudingen in Coité niet beschrijven in termen van over‐
heersing en onderdrukking. Het belangrijkste argument hiervoor is dat de boerin‐
nen hun eigen situatie niet zo beschrijven. Sivaramakrishnan (2005:324) heeft het
over de discrepantie tussen hidden transcript en public transcript ofwel het discours
van de ondergeschikten en het officiële discours. Als er veel discrepantie tussen die
twee is dan kan je concluderen dat de overheersing (domination) groot is. Aangezien
ik in Coité niet zoveel discrepantie tussen de discoursen van mannen en vrouwen
zie, is daar de overheersing waarschijnlijk ook niet zo groot.
DE JONGEREN WILLEN NIET MEER MET DE HAK SLEPEN
In hoofdstuk 3 zagen we dat volgens Camarano (1999) de migratie in het Noord‐
oosten constant hoog is sinds de jaren 50. Dit ziet Franco (1996) ook in Serrinha, de
buurgemeente van Coité. D. Eunice zegt dat de mensen uit Maxixe rond 1961 naar
São Paulo zijn gegaan. “Dat was rond de tijd dat de sisal afgelopen was in Maxixe”,
zegt ze. Volgens Franco lag dit aan het gebrek aan perspectief in de rurale gebieden.
Omdat de streek een lange traditie van gezinslandbouw kent, rijst de vraag of de
situatie op het platteland verslechterd is vanaf de genoemde periode. De afname
van de sisal kan een factor zijn. Over bijvoorbeeld een afname van het productie‐
volume, heb ik geen gegevens kunnen vinden. Het is niet waarschijnlijk, dat het
productievolume van de voedselgewassen in Coité, aanzienlijk afgenomen is.
Bodemdegradatie is er geen factor. Hoewel volgens de boeren een droogte vaker
voorkomt, lijkt de frequentie slechts licht toegenomen. Ik heb tijdens mijn onder‐
zoek geen veranderingen gemerkt die duiden op een productiedaling, in tegendeel:
“Door de komst van machines kunnen we het land meer benutten” zegt Sr. Pedro.
Uit het discours van sommige boeren zou je op kunnen maken dat tegenwoordig de
verdiensten lager zijn. Ook deze gegevens heb ik niet kunnen vinden. Een toene‐
mend gebrek aan land kan een rol spelen. Wellicht worden door het systeem van
deelbare overerving de percelen steeds kleiner.
Het is gissen of de stelling van Martin Yang ook een rol speelt in de veranderde
mentaliteit van de jongeren ten aanzien van de landbouw. Yang (1945) in Wolf
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(1966:75) ziet bij het systeem van deelbare overerving een verschuiving van arbeids‐
ethos van verschillende generaties. De eerste generatie boeren uit een Noord‐
Chinees dorp werkt hard en leeft sober, de familie koopt land. Leden van de tweede
generatie werken minder hard en geven meer geld uit. Ze zijn genoodzaakt om land
te verkopen. De vierde generatie verkoopt nog meer land en vervalt in armoede.
Hun kinderen met weinig land werken hard, om hun bezit te vergroten, en dan
begint de cyclus opnieuw. In het theoretische hoofdstuk is het safety‐first principe
van Scott al aan de orde gekomen. Áls er al sprake is van self‐exploitation dan rijst de
vraag: is dit de reden waarom de jongeren wegtrekken?
Waarschijnlijk is de voornaamste oorzaak van migratie niet veranderde omstan‐
digheden in de rurale gebieden of de veranderde mentaliteit van de jongeren, maar
de veranderde situatie in de steden. Daar is meer werkgelegenheid gekomen. De
mensen zeggen dat hun kinderen kiezen voor een makkelijkere manier om in hun
levensonderhoud te voorzien. Ze vertellen dat de landbouw in vergelijking met an‐
dere activiteiten weinig opbrengt en dat daarom de jongeren migreren.
Sr. Valdomiro (in 1996): “Ik denk dat ze naar de stad zullen trekken. Want op
het land [de kost verdienen dat kan], alleen als God helpt dat het van nu af aan
beter gaat. Omdat het land hier niet geschikt was om er de kosten van
levensonderhoud te verdienen. Dus ik denk dat die jeugd zoals hij nu is, meer is
om naar de stad te trekken. Velen gaan daar heen, naar São Paulo, Salvador. Ze
blijven daar een week, vinden niks, en ze komen weer terug. Daarna gaan ze
weer terug, omdat het weinige dat ze in Salvador krijgen, meer is dan ze hier in
een maand verdienen. Een zoon van mij, werkte daar (in Salvador) in de graaf‐
werkzaamheden van de telefoonmaatschappij. Wat hij daar ontvangt, verdient
hij hier nog in geen 2 maanden omdat niemand dat betalen kan. Als hij in de
sisal zou werken, zou hij veel minder verdienen, soms niet genoeg om er van te
eten. De motor (ontschorsingsmachine) is nu wat beter, want de sisal is in prijs
gestegen. In de stad, zelfs als je een week niet werkt, kan je de andere week de
schade inhalen. Daar werkt hij niet wit, maar zwart97.”
Sr. Valdomiro heeft het over Braulio, waarvan we in hoofdstuk 7 zullen zien dat hij
landeigenaar met een motor (ontschorsingsmachine) is geworden.
Sr. Osmar: “Voor jongeren is het niet mogelijk om genoeg te verdienen met de
landbouw. Daar kun je een gezin niet van onderhouden en je kunt niet afhan‐
kelijk worden van de regen voor het eten van je gezin. Daarom zijn velen ge‐
noodzaakt om elders werk te zoeken en zie je op het platteland alleen nog maar
ouderen met aposentadoria (pensioen).” Sr. Ananias: “Mijn kinderen hadden
geen land om te bewerken en toen hebben ze elders werk gezocht; daarin heb ik
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hen zelf gesteund. De oudste ging werken als chauffeur en via hem zijn de
anderen ook gegaan.”
Ook de boerinnen begrijpen dat de jeugd alternatieven zoekt. D. Eunice: “Die
jongelui willen niet met de hak slepen”98. D. Maria Delmira: “Boeren werken heel
hard. Jongeren willen dat niet meer.” D. Judite: “De landbouw brengt weinig op, het
is vermoeiend en veel werk.” Sr. Adolfo: “De zonen die in Camaçari wonen, geven
niet meer om het land, nu ze een andere baan hebben.” Op de vraag aan Sr. Pedro of
zijn kinderen op het land gaan werken, antwoordt hij: “Of ze hier gaan wonen dat
bepalen zij zelf. Als ze een makkelijkere levenswijze vinden, zonder op het land te
werken, hoeven ze hun land slechts te verkopen; zoniet, dan kunnen ze komen
werken.” Sommigen lijken te zeggen dat de jongeren minder pit hebben, maar de
meesten begrijpen, dat ze kiezen voor een makkelijker leven.
Verder draagt de negatieve beeldvorming in de maatschappij er ook toe bij, dat
jongeren het rurale leven de rug toe keren. Hiermee hangen 3 dingen samen. De
negatieve beeldvorming wordt belichaamd door de tabareu, de boerenpummel, wei‐
nig wereldwijs en met weinig manieren. Dit type boer beschreef Bourdieu (2006)
ook. Verder zijn de voorzieningen minder goed op het platteland, zeker in vergelij‐
king met São Paulo. Een inwoner van Nova Palmares zegt: “Baton stond eerst
bekend als chiqueiro en apagado en kijk nu eens (hoe het verbeterd is).” Chiqueiro is
zoiets als een varkensstal en apagado is een plek waar niets te doen is. Ten slotte
hangt met deze lokale modellen ook een laag zelfrespect samen over boer zijn. Het
volgende citaat, is ook van toepassing op de boeren uit Coité: “(...) gewend aan de
afwijzing en stigmatisering van de maatschappij, waardoor ze zichzelf als minder‐
waardige menselijke wezens zagen, geloofden ze niet dat ze gerespecteerd en goed
behandeld, als ieder ander, konden worden” (Fialho 2008:204). Bovendien worden
door die beeldvorming de producten van het land, zoals doces (zoetigheden) of
likeuren ook slechts door een kleine groep gewaardeerd. Het lokale product heeft
weinig status.
Ook in Marcel Puts onderzoek naar boeren in een droge regio in India was er
negatieve beeldvorming, in dit geval over dryland agriculture. Boeren beschouwden
deze als achtergebleven, onontwikkeld en risicovol en wilden er niet te veel tijd en
geld in investeren. Als boeren geld zouden hebben, zouden ze liever investeren in
wetland agriculture. Veel kleine boeren zagen een baan buiten de landbouw ook als
een beter alternatief voor hun kinderen (Put 1998:391).
Ook het onderwijs op het platteland draagt bij aan de negatieve beeldvorming.
De aankomende leerkracht Nubia Silva legt uit: “Alles wat je op school leert, is
gericht op het verlaten van de landbouw. De lesstof is van weinig nut voor iemand
met een boerenbestaan”. De opleiding pedagogia da terra 99 wil dit veranderen. Deze
opleiding is erop gericht het onderwijs zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de
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realiteit van de plattelandskinderen. Het richt zich onder andere op kinderen uit een
landhervormingsproject (Silva 2008). Verder heeft de hegemonie van de moderne,
grootschalige, gemechaniseerde landbouw die lang het beleid domineerde, ook aan
de negatieve beeldvorming bijgedragen.
Het imago van het rurale leven is slecht. Dit is een belangrijke reden waarom
jongeren, die over het algemeen graag modern en bij de tijd zijn, de rurale levensstijl
en de landbouw de rug toe keren. Toch hebben de jongeren in Coité een ambiva‐
lente houding ten opzichte van de stad en het platteland. De beeldvorming van de
metropool, belichaamd in São Paulo, is voornamelijk negatief. Het staat voor groot,
anoniem, criminaliteit, ver weg, en vooroordelen ten opzichte van Baianos, de
inwoners van de deelstaat Bahia. Bovendien is in São Paulo de werkgelegenheid
voor laag geschoolden afgenomen. Resultaat hiervan is, dat sommigen na jaren (20
jaar) in São Paulo gewoond te hebben, weer terug (willen) komen naar hun
geboortegrond. Anderen wachten tot ze gepensioneerd zijn.
Figuur 32. Foto
leven op het land

Er bestaat ook
positieve
beeldvorming
over het land‐
leven: op het
platteland
is
het rustig, men
woont er in
een gemeen‐
schap en ieder‐
een kent el‐
kaar. Een deel
van de jong‐
eren waardeert
dit. Ook de oudere boeren (meer dan de boerinnen) hebben een positief beeld over
het landleven. Sr. Ananias: “Belo Horizonte is geen plaats om te wonen, een
onaantrekkelijke plaats. Dat is een plaats voor wie zaken wil doen, maar om te
wonen….. Het is er koud en even later is het er zo heet dat niemand het kan
verdragen, even later bibber je weer van de kou. Een ander klimaat, heel bar voor
hier, voor Coité.” Sr. Ananias’ uitspraak echoot Gudemans scheiding van gemeen‐
schaps‐ en marktsfeer. De grote, vreemde stad is er voor zaken en het vertrouwde
rurale gebied is er om te wonen.
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De boeren zelf zien de vergrijzing van het platteland ook als een probleem. Volgens
D. Eunice wonen er in 2008 nog minder mensen in Maxixe dan in 1997 en zijn het
vooral bejaarden. Ze zeggen tegen elkaar: “Wat zal er gebeuren met het land als alle
jongeren weggetrokken zijn?” Betekent migratie dat er meer land beschikbaar is?
Soms wel, veel jongeren trekken echter juist weg omdat ze geen land hebben, omdat
hun ouders het zelf nog gebruiken.
Samenvattend zijn er 2 hoofdredenen voor de trek van de jongere generatie van
het platteland: Ten eerste de lage levensstandaard die voortkomt uit de landbouw.
Hierdoor kan het boerenleven op inkomstengebied niet concurreren met het
arbeidersbestaan. Ten tweede de hegemonie van een negatieve beeldvorming in de
maatschappij over het rurale leven. Ook de mindere voorzieningen op het
platteland dragen hiertoe bij. Wil men de migratie veranderen, dan moeten beide
aspecten veranderen. Deze aspecten houden echter ook verband met elkaar. Door de
volgende vergelijking van 2 arme boerengemeenschappen laat ik zien hoe groot de
invloed van een discours en een bepaalde houding kan zijn. Ook toon ik aan wat dit
doet met het zelfrespect en hoe dit de levensomstandigheden beïnvloedt. Enerzijds
is daar het gemeenschapsontwikkelingsproject van SUDESUL100 in de deelstaat Rio
Grande do Sul (Fialho 2008). Anderzijds is er het Zero Fome kippenproject in een
dorp101 in de Sertão, in het Noordoosten. De antropoloog Ansell (2009) schetst een
pijnlijke eerste bijeenkomst van het Zero Fome project in het dorp in de Sertão. Pijn‐
lijk, omdat de mensen er zelf achter moesten komen, wat zij nodig hadden om te
ontwikkelen: een kippenproject. De deelnemers in de bijeenkomst voelden zich door
de vraagstelling niet op hun gemak en de interactie tussen de ontwikkelingswerker
Moises en de aanwezige boeren verliep moeizaam. Toen Moises een tijd later pools‐
hoogte kwam nemen, ontstond opnieuw een vervelende situatie. De mensen liepen
achter op schema en hun kippenren was nog niet gebouwd. De situatie was zo on‐
gemakkelijk, dat de vertegenwoordiger van de boeren, Ansell aansprak om, als man
van positie, tegen Moises, te zeggen dat de deelnemers tem valor: waarde hebben.
Bovendien laat Ansell zien, dat noties over rijkdom en het boze oog een rol spelen in
het weigerachtige gedrag van de deelnemers. De boeren menen dat ze zozeer in hun
waarde aangetast worden, dat ze het nodig vinden om te benoemen dat ze wel
waarde hebben (Ansell 2009).
Het project van SUDESUL was gericht op het versterken van banden van gene‐
genheid en vriendschap tussen de deelnemers om tot samenwerking te komen. Het
vergroten van het zelfrespect (auto‐estima) was zeer belangrijk om de doelstelling
van het programma te bereiken. Na 20 jaar zeggen de deelnemers dat het project
hen veel profijt gebracht heeft. Vooral vanwege de eigenwaarde en gemeenschaps‐
zin die het schiep, waardoor ze zichzelf hebben kunnen ontwikkelen. Volgens de
deelnemers woonden ze eerst op een armoedige localidade met lemen huizen, grote
gezinnen en weinig voorzieningen zoals in het Noordoosten. Ze hebben zich ont‐
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wikkeld tot een zelfbewuste gemeenschap (communidade) die zich kan meten met de
stadjes in de omgeving wat betreft ontwikkeling en voorzieningen. In tegenstelling
tot het eerste project laten de organisatoren van SUDESUL de mensen in hun
waarde. Ze proberen de sociale relaties te versterken waardoor de mensen open‐
staan voor nieuwe ideeën. In beide gevallen lijkt het bestaande en het gecreëerde
discours te werken als een self‐fulfilling prophecy: De boeren uit de Sertão denken dat
ze niet tot veel in staat zijn, en het kippenproject is geen succes. De boeren in het
Zuiden die gestimuleerd worden, groeien van lieverlee, en hun levensom‐
standigheden verbeteren. Beeldvorming en een bepaald discours lijken een deel van
het probleem én van de oplossing te zijn.
In een eerdere paragraaf schreef ik al, dat ervaring en rendement 2 sleutel‐
woorden zijn voor het boerenbestaan. Ook in deze paragraaf zagen we dat de boer
bij voorkeur doet waar hij ervaring in heeft. Bestaat er echter de mogelijkheid om
aanzienlijk meer rendement te krijgen, dan probeert hij dat. Dat kan zijn door migra‐
tie of door iets nieuws te proberen in de landbouw.
Nu ik de voornaamste kapitalen en assets van de boeren behandeld heb, ga ik in op
de vraag wat de kwetsbaarheid van een huishouden bepaalt. In navolging van Ellis
maak ik een radiaalgrafiek om verschillen in assets weer te geven. Uit zijn voorbeeld
bleek dat de armere huishoudens zich onderscheidden van de rijkere, niet zozeer
door hun activiteiten maar vooral door hun assets. Vooral gebrek aan onderwijs,
melkvee en transportmiddelen maakte het verschil uit tussen de armere en de
rijkere huishoudens (Ellis 2000:226‐227). Kunnen we door een radiaalgrafiek ver‐
banden ontdekken die we uit de observaties nog niet gezien hebben?
In mijn radiaalgrafiek onderscheid ik 3 groepen op basis van kwetsbaarheid.
Eerder heb ik al het onderscheid gemaakt tussen minder kwetsbaar en meer kwets‐
baar op basis van landbezit en onafhankelijkheid. Deze twee criteria gebruik ik nu
ook voor de groepsindeling. Het minst kwetsbaar is groep 1 die het meeste land
bezit en onafhankelijk is, bestaande uit 6 huishoudens. Groep 2 is de tussengroep,
bestaande uit 12 huishoudens en groep 3 zijn de 3 kwetsbaarste huishoudens
waarvan 2 zonder land102. Pluimvee, bonen, maïs en maniok staan niet in de grafiek
omdat bijna alle huishoudens dit hebben.
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G eselec teerde huishoud-a sse ts per groep van kw etsbaa rheid

Toegang tot land

# minderjarige k inderen

# huishoudleden

Eigen tanque en of cisterne

Variatie gewassen moestuin

# kleinvee

# bomen

# runderen

# transportdieren
minst kwetsbaar
tussengroep
meest kwetsbaar

Bron: Onderzoek auteur 1996‐1997.
Figuur 33. Geselecteerde huishoud‐assets per groep van kwetsbaarheid103

De assets in de grafiek zijn gemiddelden, # runderen is dus het gemiddelde aantal
runderen dat een groep bezit. Gezien het kleine aantal huishoudens waarop de
grafiek gebaseerd is, controleer ik met de werkelijke cijfers of de grote lijnen door de
grafiek juist weergeven wordt104.
We zien dat de verschillen tussen de minst kwetsbare en meest kwetsbare huis‐
houden niet gelegen zijn in verschillen in toegang tot water, in variatie van gewas‐
sen in de moestuin of in het aantal bomen. De grootste verschillen zijn, naast de toe‐
gang tot land, te zien in het aantal runderen en kleinvee. De kwetsbaarste huishou‐
dens hebben verhoudingsgewijs veel leden en veel minderjarige kinderen en de
minst kwetsbare huishoudens hebben weinig minderjarige kinderen. Dat gezinnen
met kleine kinderen kwetsbaar zijn, is te begrijpen, en is in overeenstemming met de
notie van consumer –worker ratio van Chayanov. Juist de weinige jonge gezinnen op
het platteland, hebben vaak geen of weinig land. Echter, tegenwoordig kunnen deze
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gezinnen in aanmerking komen voor een gezinstoelage. De kwetsbaarheid van de
grote gezinnen met grotere kinderen, is niet in overeenstemming met Chayanov.
Het ene huishouden is kwetsbaar omdat het landloos is en het andere huishouden
heeft alleen een vrouw als hoofd. Het verschil in kleinvee, runderen en transport‐
dieren betekent, behalve een asset‐verschil, 2 dingen. Ten eerste betekent het waar‐
schijnlijk een verschil in consumptie van dierlijk vlees, zoals we dat in de studie van
Toni (2006) zagen. Bovendien betekenen transportdieren onafhankelijkheid in het
transport van landbouwproducten, water en mensen.
Samenvattend zagen we, dat een deel van de boeren uit mijn onderzoek kwetsbaar
is, vanwege hun zwakke fysieke gesteldheid, voortvloeiend uit hun leeftijd. Dit
wordt soms gecompenseerd door de ouderdomsuitkering. De afname van leden van
de boerengemeenschap en het verdwijnen van contextgerelateerde kennis kan
kwetsbaarheid doen toenemen. Door de afname van de boerengemeenschap komt
land beschikbaar voor de resterende boeren. Hoewel het onderwijsniveau van de
boeren laag is, is het kennisniveau voor de landbouw voldoende, gezien wat de
boeren bereikt hebben. Het succesmodel van de boeren zelf, namelijk dat je een
begin hebt en je hard kunt werken, lijdt onder de concurrentie van het rendement
van arbeid in de stad. Voor deze alternatieve arbeid is, het onderwijsniveau in toe‐
nemende mate, onvoldoende. De migranten hebben een ambivalente houding ten
opzichte van het landleven. Reeds een halve eeuw vinden er verschuivingen plaats
in de waarden en practices van de boeren. Naast verschillende opvattingen tussen de
generaties lopen ook de meningen van mannen en vrouwen uiteen over het boeren‐
bestaan.

FYSIEK EN FINANCIEEL KAPITAAL

Van 21 huishouden hebben er 8 minimaal twee huizen, 5 één huis, één huishouden
bezit geen eigen woning en van 7 huishoudens heb ik geen indicatie dat ze er meer
dan één hebben. Het tweede huis ligt in Coité. Van de 8 huishoudens met 2 of meer
huizen is in 3 huishoudens de vrouw de huiseigenaar105. Vaak maakt een huis of een
watertank deel uit van een erfenis106. Vanwege het op eenheid gerichte lokale model
zijn alle huizen eenvoudig en is het moeilijk om daaraan verschillen in welstand af
te lezen. Dit behandel ik in hoofdstuk 7.
Sr. Pedro (uit Lajinha): “Todo mundo quer uma casa na rua”, iedereen wil een
huis in de stad. Zijn vrouw D. Francisca Maria heeft het huis gebouwd met a renda
da caixa que ela fazia na rua. Dit leg ik hieronder uit bij krediet. Door een tweede huis
kunnen kinderen beter onderwijs volgens in Coité. Verder willen de mensen het
weekend doorbrengen in de stad of er de spullen van de markt opslaan. Het bete‐
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kent ook onderdak voor kinderen, als ze zelfstandig gaan wonen. Ten slotte heeft
men een plek dichter bij de stedelijke voorzieningen in geval van ziekte of ouder‐
dom. Opvallend vaak, zijn het vrouwen die een huis in de stad kopen. Dit is te
begrijpen gezien de verschillende gender‐waarden die al eerder aan bod kwamen.
Enkele boeren keren ’s avonds naar de stad terug om bij hun gezin te slapen. Soms
wonen oudere kinderen (alleen) in Coité, terwijl de ouders op het land wonen.
Familie uit São Paulo kan ook in het tweede huis logeren. Hoewel de toegang tot het
onderwijs van de kinderen, een belangrijk motief is voor het kopen van een tweede
huis, zal een verbetering van deze toegang, het huizenbezit niet verminderen. Voor
de vrouwen is een tweede huis in Coité een investering, net als land voor de
mannen.
De afvoer van afvalwater, de wijze waarop de vrouwen koken (hout of gas) en
wel of geen stroomaansluiting, zegt iets over de kwetsbaarheid van de huishoudens.
De 6 minst kwetsbare huishoudens hebben een fossa (put) voor het afvalwater,
koken op hout én gas, en hebben elektriciteit. De kwetsbaarste huishoudens hebben
geen fossa en koken op hout. Van de 6 minste kwetsbare huishoudens zijn er 2 met
een eigen maniokverwerkingshuis. Bij deze eenvoudige maniokverwerkingshuizen
(casa de farinha rústica) gebeurt nog veel handmatig. Dit is veel meer werk dan in een
modern maniokverwerkingshuis, vandaar dat ze deze gebruiken voor kleinere
hoeveelheden. Door lidmaatschap, van een gemeenschapsvereniging kunnen
boeren tegen lager tarief hun maniok in het gemeenschapsmaniokmeelhuis ver‐
werken. Voor het gebruik hiervan betalen de boeren in Algodões tussen de 5 à 7 litro
(maniok) per zak. Het bezit van een maniokverwerkingshuis lijkt voor de livelihood
niet zo’n belangrijke asset. Alle boeren hebben toegang hiertoe.
Geen van de boeren bezit zelf een tractor. Een aantal huishoudens heeft wel een
paardenploeg. Weinig boeren gebruiken insecticiden. Rupsen richten vaak grote
schade aan. Eigen transportmiddelen zoals een fiets, brommer of auto bezitten de
mensen amper. De fiets is niet erg geschikt voor de rulle zandwegen.
Financieel kapitaal bestaat uit ouderdomspensioen, uitkeringen en spaargeld.
Verschillende studies onderkennen het toenemende belang van de ouderdomsuit‐
kering als aanvulling op de inkomsten van de peasants uit de Sertão (Alves 2002:13).
Voor de boeren zijn vooral de ouderdomsuitkering, de arbeidsongeschiktheidsuitke‐
ring en de zwangerschapsuitkering relevant. We zagen dat in 1996 50% van de huis‐
houdhoofden een uitkering heeft. De beperkte informatie over hun rechten, ver‐
klaart in 1996 de beperkte toegang tot deze uitkeringen. De pensioenleeftijd van
rurale vrouwen is 55 jaar en van mannen 60 jaar, of na 30 jaar arbeid voor de
vrouwen en 35 jaar arbeid voor de mannen (Deere 2003:268). D. Maria Delmira is 53
jaar. Ze krijgt een lager ouderdomspensioen dan haar voormalige collega onder‐
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wijzeressen die via INPS24 gepensioneerd zijn. Zij is gepensioneerd als domestica,
huishoudelijke hulp. Toen ze werkte als onderwijzeres, was ze niet in dienst van de
gemeente; ze had geen carteira assinada. Een onderwijzeres ontvangt een pensioen
van R$ 113,0025 en een domestica van R$ 80,00. Ze hoopt dat ze de jaren kan aan‐
vullen door zich te pensioneren als boerin (lavradora) via het FUNRURAL26. Dit kan
echter pas als ze ouder is. Maria do Carmo is zwanger van haar zevende kind. Ze is
geen lid van de landarbeidervakbond. Als ze lid zou zijn dan kon ze met een
doktersbewijs een zwangerschapsuitkering van 120 dagen à 1 minimumloon per
maand krijgen (Deere 2003:268). Het lidmaatschap dient als bewijs dat ze land‐
arbeidster is. Over de voorwaarden om als boer en boerin een ouderdomsuitkering
te ontvangen, lopen de meningen uiteen. Sr. Ananias benadrukt dat de mensen land
nodig hebben om te pensioneren. Hij zegt: “De arme zonder land, woont in de stad
en kan pas met 70 jaar met pensioen.” Hij is de enige die dit zegt.
Sr. Pedro vertelt aan mij en de aanwezige vakbondsman, dat hij op dat moment
geen lid is van de landarbeidervakbond. Zijn vrouw wel. Hij was lid, maar is
daarmee gestopt nadat de INSS27 gekomen is.
Ik ben slordig geweest, na de INSS. Daar is een dokter zonder afhankelijk te zijn
van de landarbeidervakbond. Vroeger had je een bewijs van de landarbeider‐
vakbond nodig voor een doktersconsult. Ik zou weer lid moeten worden en dat
zal ik ook doen. Als ik met pensioen ga, moet ik lid zijn, dan is dat makkelijker.
Tien jaar geleden was lidmaatschap een voorwaarde voor de ouderdomsuitke‐
ring. Tegenwoordig kunnen we een maand voor onze pensionering de afge‐
lopen jaren betalen. Dan geeft de vakbond iets korting.
Dit betalen van contributie van vele jaren ineens, kan een financiële barrière zijn
voor sommige boeren.
In haar geval (van zijn vrouw D. Marilede) is het gunstig om lid te zijn van de
landarbeidervakbond omdat zij een gezondheidsprobleem heeft (…). Ze hebben
haar aangeraden om lid te worden zodat zij vervroegd gepensioneerd zou
kunnen worden. Daarom betaalt zij het vakbondslidmaatschap. Of dit lukt,
hangt van de wetten af en van de toestemming van de arts. We hebben geen
idee wanneer dat zou kunnen gebeuren.

Instituto Nacional de Previdência Social (Nationaal instituut van sociale zekerheid).
€ 29,38.
26 FUNRURAL: Fundo da Previdência Rural (Ruraal fonds voor sociale zekerheid).
27 Instituto Nacional do Seguro Social.
24
25
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In 2008 ontvangt ze al enige jaren een uitkering vanwege haar ziekte m.s. In
hoofdstuk 6 beschrijf ik de strijd van Sr. Osmar voor zijn arbeidsongeschiktheids‐
uitkering.
Een betere toegang tot uitkeringen kan de kwetsbaarheid van de huishoudens
verminderen. D. Delmira liep immers R$ 33,00 per maand mis, en Maria do Carmo
zou erg geholpen zijn met de zwangerschapsuitkering van in totaal R$ 400,00. Ze
had nog niets voor de baby. Dit zijn niet te verwaarlozen bedragen. De toegang kan
verbeterd worden door betere voorlichting vlak voor hun pensionering, maar ook al
tijdens hun arbeidzame leven: immers doordat D. Delmira geen getekende arbeids‐
kaart had, kreeg ze later een lagere ouderdomsuitkering. D. Marilede heeft geen
idee of en wanneer ze met vervroegd pensioen kan. Ook Sr. Ananias bezorgdheid
over de noodzaak van landbezit voor een ouderdomsuitkering komt voort uit een
gebrek aan voorlichting. Bij Sr. Osmar duurde het 4 jaar, eer hij een arbeidsonge‐
schiktheidsuitkering kreeg nadat hij zijn arm in de sisalmachine had verloren.
Atemilson (met een gezin van 6 kleine kinderen) benijdt bejaarden zelfs: “Ik ben het
er niet mee eens dat de staat zoveel geld geeft aan gepensioneerden. Bijvoorbeeld 2
bejaarden zonder andere mensen in huis ontvangen per persoon pensioen, terwijl ik
met een groot gezin nog minder verdien.”
Overigens is de koppeling tussen het lidmaatschap van de vakbond en uitke‐
ringen een ongelukkige. Niet alle boeren staan achter de vakbond. Bovendien staat
verplicht vakbondslidmaatschap haaks op het lokale model van onafhankelijkheid.
We zagen dat Sr. Pedro zijn lidmaatschap opzegde, zodra het recht op gezondheids‐
zorg losgekoppeld werd van vakbondslidmaatschap,. Het bewijs voor de status van
landarbeider zou beter door een onafhankelijke instantie verstrekt kunnen worden.
Toegang tot krediet kunnen de boeren hebben via hun sociale relaties. Hiervan
staan voorbeelden van Sr. Osmar (via verwanten) en Atemilson (via de markt‐
opkoper) in hoofdstuk 6. Een andere wijze van krediet is het eerder genoemde fazer
caixa, een (spaar)kas maken. Zie hiervoor Tabel 30 op pagina 403 in de bijlage. De
initiatiefnemer van de kas vraagt 10 mensen om deel te nemen. Ieder betaalt aan
haar/hem R$ 100,00 per maand, gedurende 11 maanden. De R$ 1000,00 van de eerste
maand houdt de initiatiefnemer zelf. De inleg van de tweede maand gaat naar de
eerste deelnemer enzovoorts. De initiatiefnemer wint hier R$ 1000,00 mee. Elke
deelnemer betaalt in totaal R$ 1100,00 en krijgt in totaal R$ 1000,00. Dit is een verlies
van R$ 100,00. Het voordeel voor de initiatiefnemer is duidelijk, maar hij heeft ook
de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het systeem. Het voordeel van de
deelnemers is dat ze op één moment de beschikking hebben over een grote som
geld. De betaalde ‘rente’ is 10%. In het geval van D. Francisca Maria is de plaats van
handeling de rua, de stad dus. Dit is in overeenstemming met Gudemans model van
gemeenschaps‐ en marktsfeer. De stad, de rua en winst maken, behoren tot de
marktsfeer. Hoogstwaarschijnlijk echter, zijn de deelnemers bekenden van de
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initiatiefneemster om hun betrouwbaarheid te garanderen, dit hoort tot de
gemeenschapssfeer. Uit dit voorbeeld blijkt dat bij de gender‐rollen de vrouwen niet
uitsluitend in de gemeenschapssfeer opereren. Het is D. Francisca Maria die de kas
initieert. Ze gebruikt het geld om haar huis in de stad te kopen, het huis dat tot de
gemeenschapssfeer hoort.
Krediet via de bank is een optie waar de boeren niet vaak gebruik van maken.
De bank, en dan vooral de gerentes van de Banco do Brasil (BB), staan bij de kleine
boeren te boek als klantonvriendelijk. Banken hebben weinig financiële producten
voor deze boeren. Sr. Martinho heeft (in 1996 ongeveer 15 jaar geleden) een lening
afgesloten bij de BB om maïs en bonen te verbouwen. Hij moest minimaal 10 tarefa
hebben. Een controleur kwam kijken rond de tijd van de bonenbloei. Als er op dat
moment een droogte was, dan hoefde je de lening niet terug te betalen. Deze
leningen heeft de BB niet meer. Om verschillende redenen sluiten boeren niet graag
een lening af. Ten eerste is dat de angst om niet aan de financiële verplichtingen te
kunnen voldoen. Sr. Ananias:
Voor wie plant met geld van de bank, is de rente zo hoog, dat wie zijn hele oogst
verkoopt, de bank nog geld schuldig blijft. Lenen bij de BB, alleen voor sisal, om
de sisal te verwerken en op te slaan. Ik hou er van om rustig te slapen, wie geld
van de bank leent, slaapt niet.
Bovendien maakt de papieren rompslomp van een lening, het voor de boeren, die
niet gewend zijn een administratie te voeren, ook niet aantrekkelijk. Sr. Martinho (in
1996):
Het is lang geleden de laatste keer dat ik een lening afgesloten heb. We tellen of
meten niet precies hoeveel we zaaien en hoeveel we oogsten. Na de oogst
stoppen we het in het zinken vat, de rest verkopen we en klaar. Als je met een
lening van de bank plant, dan moet je dat soort dingen wel precies weten want
je moet het declareren.
Boeren zijn alleen tot een lening te verleiden als ze overtuigd zijn van de mogelijke
winst. Sr. Pedro (in 1996):
7 jaar geleden heb ik een lening bij de bank afgesloten. Om de grond klaar te
maken, de bonen en maïs te zaaien, een arbeider te betalen, om wat meer dan
normaal te zaaien. Op het eind van het jaar, in de zomer, niet meteen na de
oogst, heb ik de bonen en maïs verkocht. (De prijs was toen waarschijnlijk
gunstiger door minder aanbod). De lening heb ik ontvangen in de winter (de
tijd om te zaaien). Op het eind van hetzelfde jaar heb ik de lening afgelost. Het
was toen voordelig om te lenen omdat de rente erg hoog was. Ik zette een
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gedeelte van de lening op een spaarrekening en we plantten deels met ons eigen
geld. Tegenwoordig is dat niet meer de moeite waard, er is geen rente. Die hoge
rente was er voor het Plano Real in de periode van hoge inflatie. Als je leent om
te zaaien bestaat het risico van de droogte. Als je de oogst verliest dan moeten
we verkopen om de bank te kunnen betalen en dan wordt onze situatie slechter.
Lenen voor de bouw van een tanque kan interessant zijn want dan geldt een
lange aflossingstermijn hiervoor.
In deze paragraaf zagen we het belang van een tweede huis in de stad. Dit fysiek
kapitaal is vooral van belang voor de gemeenschapssfeer en voor de vrouwen. Door
het huis in de stad kunnen de mensen het boerenleven voortzetten, ook al wordt
men ziek of ouder. Zo helpen ze ook kinderen of familie met huisvesting. Machine‐
bezit komt nauwelijks voor. De sociale zekerheidsuitkeringen zijn heel belangrijk,
dit zullen we verder zien in hoofdstuk 7. De toegang tot de uitkeringen kan door
betere voorlichting verbeterd worden. Niet institutionele kredieten via sociale
relaties of handelsrelaties zijn van belang. Opmerkelijk is dat er in het verleden meer
mogelijkheden van bankkredieten waren. Er bestonden zelfs kredieten waarbij in
geval van droogte, (minder of) niet afgelost hoefde te worden.

CONCLUSIE

Dit hoofdstuk opende met de voornaamste kapitalen vanuit het livelihood‐perspec‐
tief. Het natuurlijk kapitaal land, en het menselijk kapitaal (in de zin van mens‐
kracht, capaciteit tot werken en ervaring) zijn de belangrijkste kapitalen voor de
boeren. Om vooruit te komen in het leven is een start met een kleine hoeveelheid
land onontbeerlijk. Paradoxaal genoeg blijkt water echter voor de akkerbouw geen
belangrijk kapitaal. Water is geen productiemiddel, maar een consumptiegoed en
daarom zowel in sociale relaties, als ook in de overerving, een onbetwiste asset. Dit
zou kunnen veranderen als water bijvoorbeeld door irrigatie wel als een productie‐
middel beschouwd zou worden. Dit zou de regel, dat men om water nooit ruzie
maakt, kunnen veranderen en de sociale relaties kunnen beïnvloeden. Menselijk
kapitaal hangt af van de omvang van de migratie, van de kwaliteit van de gezond‐
heidszorg en het arbeidsethos.
Er heerst een sterk arbeidsethos. Dit is begrijpelijk gezien de beperkte assets van
de boeren. Bij weinig assets moet een boerenhuishouden wel hard werken. Bij meer
assets gaat men hiermee door, deels uit gewoonte, deels om een buffer op te
bouwen. Alleen van de ouderen accepteert men dat ze minder hard werken.
Het natuurlijk en menselijke kapitaal tot nu toe schreef je natuurlijk kapitaal,
dus zonder e. zijn uitwisselbaar. Heeft een huishouden geen land, dan kunnen de
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leden niets anders dan hun arbeid verkopen, wat kan leiden tot self‐exploitation,
waardoor de kwetsbaarheid toeneemt.
De boeren richten zich op de verbouw van drie akkerbouwgewassen (bonen,
maïs en maniok) en de boerinnen verbouwen tal van groenten in de moestuin. Ze
houden daarnaast kippen en hebben verschillende fruitbomen. Veel boeren bezitten
melkvee en trekvee. Via deze mengeling van gewassen en dieren diversifiëren de
boeren zo veel mogelijk. De producten zijn onderling uitwisselbaar. Voedselgewas‐
sen en fruit kunnen in geld omgezet worden en dienen als basis voor het onderhoud
van sociaal kapitaal. Bovendien diversifiëren ze in andere assets zoals verschillende
manieren van wateropslag, verschillende stukken grond qua grondsoort, ligging en
grondgebruik. Voor de oudere onderzoeksgroep is het financieel kapitaal zoals de
ouderdomsuitkering zeer belangrijk. Evenals bij Grisa en Schneider (2008:484)
ontwikkelen de boeren in Coité een breed scala aan activiteiten: van direct aan de
landbouwproductie gerelateerde, via pluriatividade (diverse activiteiten), sociale
zekerheid tot interpersoonlijke relaties door reciprociteitnetwerken. Aangezien het
transport slecht is, koopt men een huis in de stad waardoor beter onderwijs voor de
kinderen mogelijk is.
Land wenden de boeren aan als een productiemiddel, dat als we Gudemans mo‐
del toepassen, in de marktsfeer geplaatst kan worden. Om dit zo optimaal mogelijk
te kunnen benutten is de landbouwkennis en ervaring van de boer en boerin van
groot belang. Het verwerven hiervan is een langdurig proces, evenals het verwerven
van meer land. De boeren zijn op de hoogte van de landprijzen. Het land moet men
benutten. Bij het benutten van het land voor akkerbouw berekent men de kosten en
baten. De verkoop van producten van de roça is niet taboe in tegenstelling tot de
verkoop van moestuinproducten. Daarnaast is land een cultureel kapitaal omdat de
boerencultuur er omheen gevormd is. Ook betekent landbezit status. Verder is land
een werkplek, betekent het voedselvoorziening, een spaarreserve en een verzeke‐
ring.
Het belang van landbouw bedrijven gaat samen met het belang van de eenheid
van de gemeenschap en het waardenvierkant land, landwerk, werk en gezin. Vanuit
deze waarden is het te begrijpen, dat men handel als een minder eervolle activiteit
ziet. Het belang van diversiteit in de activiteiten is niet nieuw, maar bestaat al
decennia. Bij de bestaansboeren is onafhankelijkheid een centraal thema. Noties
over zwak en sterk houden hiermee verband. De boeren met de minste middelen
zijn zwak; sterk is de boer die niemand nodig heeft. Deze ontoegankelijke, gesloten
boer behoort echter niet tot de boerengemeenschap. De boeren streven naar onaf‐
hankelijkheid maar tegelijk naar eenheid in de gemeenschap.
We zien twee verschillende modellen van boeren in Coité: de onafhankelijke
voedsellandbouwer (lavrador) en de sisalboer. De sisalboer verbouwt sisal en onder‐
houdt hiermee zijn gezin. Volgens de lavrador is de sisalboer afhankelijk van sisal‐
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prijzen en voedselprijzen. De sisalboer vindt dat voedsellandbouw meer afhankelijk
is van het weer en daardoor meer risicovol.
Hoewel er een arbeidsverdeling tussen man en vrouw bestaat, zijn de gender‐
verhoudingen op een aantal punten min of meer in balans. De vrouwen erven een
gelijk deel land en ze beslissen mee , in wat men gaat verbouwen. In de waardering
van het landleven zijn de gender‐ en generatieverschillen groot. De mannen waar‐
deren het landleven meer dan de vrouwen en de jongeren. Gevolg hiervan is de ver‐
mannelijking en de vergrijzing van het platteland. In dit voorbeeld komen het
livelihood‐kader en het lokale model samen: in het huishouden en in de gemeenschap
neemt het menselijke kapitaal af en dat komt door de lokale modellen over de
waardering van het landleven.
De migranten hebben een ambivalente houding ten opzichte van het boeren‐
leven. Het is negatief vanwege het lage rendement van de landbouw. Daarnaast is
ook de beeldvorming van het rurale leven in de Braziliaanse maatschappij negatief.
Toch waarderen de migranten de gemeenschapszin, de rust en het landleven. De
boeren zien steeds meer jongeren weggaan. “We zeggen zelf: wat zal er van ons
worden in de toekomst?”
Waar liggen de verschillen in kwetsbaarheid van de onderzoeksgroep aan? Het
ligt niet aan de toegang tot water, het aantal gewassen in moestuin of aantal bomen.
Verder blijkt het niet te liggen aan wat de boeren gedaan hebben. Het ligt wel aan
het volgende: de hoeveelheid land waar ze mee begonnen en de hoeveelheid land
waartoe ze toegang hebben. Dit is hun landbezit, samen met een klein gedeelte land
dat de boeren (gratis) tot hun beschikking staat. Verder is van belang of men werk‐
gever of werknemer is. De kwetsbaarheid ligt ook aan de toegang tot runderen en
kleinvee. Een betere gezondheidszorg van het vee kan daarom de kwetsbaarheid
verminderen. Ook de mate van toegang tot andere agrarische middelen zoals vaste
gewassen en de kwaliteit van het land spelen mee. Daarbij is het soort landbouw,
bestaanslandbouw of sisalverbouw, van belang. Ook zijn de opbrengsten uit andere
landbouwwerkzaamheden: zoals als dagloner werken (dar dia) van belang, evenals
de opbrengsten uit andere niet‐landbouw werkzaamheden. Verder is het ontvangen
van een uitkering belangrijk. Ten slotte is van belang of er 1 of 2 huishoudhoofden
zijn.
Sinds de migratie in de jaren 60 zijn de waarden en practices van de peasants in
Coité aan het verschuiven. Niet alleen de jongeren migreren. Tegenwoordig kiezen
ook meer boeren ervoor om in hun huis in de stad te wonen met het gezin, naast het
werk op het land. De stem van de boerin zal hierin zwaar wegen. Het lage
rendement uit de landbouw is een belangrijke reden voor migratie. Alternatieven
buiten de landbouw met een hoger rendement resulteren in een veranderd arbeids‐
ethos bij de jongere generatie. Een knelpunt op dit moment is dat de scholing van de
migranten te laag is voor de banen. Daarom is beter onderwijs nodig en onderwijs
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dat aangepast is aan de rurale situatie. Wat zal dit betekenen voor de migratie: een
toename of juist een afname van kansen voor het platteland?
Tevens speelt de negatieve beeldvorming van het rurale bestaan een rol. Een
verandering van het elan in de gemeenschap kan in potentie grote verbeteringen
inluiden. De centrale waarden uit de peasant‐gemeenschap zoals eenheid, arbeids‐
ethos, bestaansethos zijn positieve waarden voor de Braziliaanse maatschappij. De
landbouw heeft toekomst, maar niet voor alle zonen en dochters van Coité. Jonge
gezinnen kunnen zonder een bepaald landminimum niet vooruit komen.
Klimaatverandering betekent vaker droogte. Locatiespecifieke regen‐ en
warmtevoorspellingen zijn belangrijk, zodat boeren meer kunnen zaaien als men
goede omstandigheden voorspelt. Ook een oogstverzekering is noodzakelijk. Voor
kwetsbare huishoudens moeten de uitkeringen voortgezet worden. Om met droogte
te leven moet er naast voedsellandbouw meer veeteelt, vooral van geiten, komen.
Gemeenschappelijk land zou een alternatief hiervoor zijn. Er moet een oplossing
komen voor de drinkwatervoorziening van dit vee bij droogte. Sisal als gewas is een
alternatief. Wellicht zijn er nog meer droogte‐resistente marktgewassen interessant.
De invloed van globalisering is onder andere migratie. Dit is positief omdat het een
alternatief biedt. Het is echter wel in strijd met het lokale eenheidsmodel.
Gezien de mondiale voedselcrisis is het van belang dat de voedselproductie toe‐
neemt. Een toename in de productiviteit is, gezien de semi‐aride omstandigheden en
de gebruikte methoden, niet erg waarschijnlijk op het huidige beschikbare areaal.
Daarom is vooral het handhaven van de productie van de voedselgewassen bonen
en maniok van deze peasants van belang. Wanneer de toegang tot land voor deze
boeren vergroot zou worden, betekent dit een toenemende productie, een verminde‐
ring van de kwetsbaarheid, vermindering van migratie en minder uitkeringen. Ver‐
geet daarbij niet dat de boeren nu in grote mate ecologische landbouw bedrijven
met een relatief hoog dierenwelzijn.
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GEEN ‘VIDAS SECAS’. DE SERTÃO HEEFT
ALLES WAT NODIG IS, WAT ER NIET IS,
DAT VINDEN WE UIT
INLEIDING

In het vorige hoofdstuk werden de assets van de boeren geanalyseerd; dit hoofdstuk
gaat over wat zij met die assets doen, over de landbouw‐practice. Ik beschrijf de sisal‐
landbouw en de landbouwcyclus van een jaar bestaanslandbouw.
Convivência com a seca kenmerkt de boerenpraktijk, ofwel samenleven met de
droogte. Woortmann & Woortmann (1997) schrijven hierover dat de boer de gewas‐
sen aan de grond aanpast, in plaats van de grond aan de gewassen. Dit roeien met
de riemen die hij heeft, vereist van de boer niet alleen veel kennis over grond en
gewassen, maar ook inventiviteit en creativiteit zoals de titel van dit hoofdstuk
aangeeft. De ontwikkelde boeren‐practice blijkt verbazingwekkend goed te passen
bij de semi‐aride leefomgeving.
De eerder gesignaleerde afwezigheid van overheidsbemoeienis voor de land‐
bouw kan een voordeel zijn voor dit landbouwsysteem, dat waarschijnlijk eeuwen‐
oud is en dat voortdurend aangepast is. De zelfredzaamheid leidde tot de positieve
houding ten opzichte van de Sertão: deze heeft alles wat de boeren nodig hebben.
Ik laat zien dat de centrale thema’s als eenheid en arbeidsethos ook in de
landbouw‐practice terugkomen. In de waardendriehoek van Woortmann (1997)
zagen we dat het landwerk de schakel is tussen land en gezin. De boer legt in het
werk zijn ziel en zaligheid. Het boerenwerk is ook zeer zichtbaar. Daarom krijgt de
boer prestige als hij ijverig is en zijn werk netjes doet. Het is niet verwonderlijk dat
in zijn keuzes rendement voorop staat, want de landbouw is zijn broodwinning.
Voor vraagstukken als de toekomst van de landbouw, de voedselcrisis, globali‐
sering en klimaatverandering is kennis van de landbouwpraktijk van deze gezins‐
landbouwers van belang. Uit een publicatie van het INCRA (2005) blijkt dat de
economische prestaties van de gezinslandbouw in het Noordoosten goed zijn.
Temeer omdat deze kampt met kleine landbouwpercelen;, lage opbrengsten per ha,
een laag technologieniveau, weinig toegang tot kredieten en een ecologisch
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kwetsbare omgeving. Blijkbaar compenseren boeren gebrek aan natuurlijk en
financieel kapitaal en technologie met menselijk en sociaal kapitaal.
Voor bovengenoemde problematiek bekijk ik of de landbouw‐practice ecolo‐
gisch, economisch, cultureel en politiek duurzaam is. In het theoretische hoofdstuk
gebruikte ik De Haans definitie van duurzame livelihood: wanneer die voldoende is
voor de bevrediging van zelf gedefinieerde basisbehoeften en bestand tegen
schokken en stress (De Haan 2000). Van livelihood naar landbouw‐practice is een
kleine stap. Voor de boeren van mijn onderzoek is dit bijna identiek.
De landbouwpraktijken zijn waarschijnlijk grotendeels ecologisch duurzaam.
Boeren verbouwen meestal zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Ze doen niet
aan monocultuur of frequent afbranden en er is weinig houtkap. Voor zover
mogelijk passen ze wisselbouw toe107. De grond verbeteren ze met dierlijke mest of
plantaardige producten. Bovendien is er een redelijke mate van dierenwelzijn.
De culturele duurzaamheid is bij de oudere boeren groot, maar wordt bedreigd
door migratie. Ze leven in hechte gemeenschappen. Bovendien wonen de boeren al
lang in de regio en zijn ze dragers van contextgerelateerde kennis, die generaties
lang overgeleverd is. Ecologische duurzaamheid en culturele duurzaamheid komen
samen in deze contextgerelateerde kennis. Als mensen langer ergens wonen, ont‐
staat er volgens Brondizio & Moran (2008:1803) een samenhang tussen cultuur en
antwoordrepertoires, taalsignalen en kennis van milieusignalen.
We know that long‐time residence in a region is centrally important, as studies
have shown that people learn about their environment over time, their
knowledge becomes culturally embedded and it is highly precise in extent and
detail (Brondizio & Moran 2008:1807).
Deze contextgerelateerde kennis is niet vervangbaar noch toepasbaar in een andere
context. Bij migratie resulteert dit in een culture drain108.
Deze kennis bevindt zich in de netwerken. Brondizio & Moran (2008:1807) zien
hechte gemeenschappen en een lange tijd ergens wonen, als voordelen voor kennis
over klimaatverandering. Volgens hen heeft een dicht sociaal netwerk een voordeel
in group response.
De politieke duurzaamheid van de landbouw‐practice komt in dit hoofdstuk aan
bod bij het dominante discours over de Sertão. Deze streek wordt nog steeds gezien
als zonder toekomst, tenzij de levenswijze verandert.
De vier antwoorden op variability door Halstead (1989) genoemd: mobiliteit,
diversificatie, opslag en ruil, komen voor bij de boeren in Coité. Migratie is een
voorbeeld van mobiliteit. Opslag is er als voorraden en vee. De bonen, maïs en
maniok kunnen goed opgeslagen en bewaard worden. Ruil is er op de markt en in
de uitwisseling van gewassen tussen familie en vrienden. Het opvallendste kenmerk
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van de landbouw‐practice is echter de ver doorgevoerde diversificatie. Hierdoor
spreiden boeren hun risico en verrijken ze hun leven. Het maakt hun voedsel en hun
werkzaamheden afwisselend. De boeren diversifiëren in zaaitijdstip, grondsoorten,
soorten gewassen, tijdelijke en vaste gewassen, in gewassen voor mensen en voor
dieren (palma, maïs en capim), gewas per akker door mengteelt (of intercropping),
locatie, hoogte van het land, tak van landbouw (akkerbouw, tuinbouw, pluimvee‐
teelt en veeteelt), marktproducten, niet landbouw activiteiten en woonplek.
Met dit hoofdstuk over de landbouw‐practice laat ik de zeer diverse boerenken‐
nis zien en toon ik hoe het totale systeem werkt en de culturele noties die hierin een
rol spelen. Ik behandel in chronologische volgorde de boerenactiviteiten bij de ver‐
bouw van de drie voedselgewassen. Per gewas behandel ik de voorbereidingen tot
en met de opslag van de oogst. Na de paragrafen over het verwerven van kennis en
practice, over het oordeel over de landbouw in het semi‐aride gebied, en over de
samenhang tussen cultuur en landbouw, volgt de eerste paragraaf van de
landbouwcyclus: de grondbewerking. De tweede paragraaf gaat over het planten en
zaaien en de periode daartussen. Daarna komt een paragraaf over oogst, verwerking
en opslag en over goede en slechte jaren. Ten slotte ga ik in op de sisalverbouw.

VERWERVEN VAN KENNIS EN PRACTICE

We zullen in dit hoofdstuk zien dat experimenteren, aanpassingsvermogen en
ervaring ten grondslag liggen aan de contextgerelateerde kennis. Woortmann &
Woortmann (1997:14) signaleren echter dat de peasant‐landbouw vaak gepresenteerd
wordt als overblijfsel uit voorbije tijden en dat het niet gezien wordt als een
autonoom kennen (saber autônomo). Zij halen de termen rotina camponesa, of instinto
camponês (boereninstinct) aan, en schrijven:
De studie van het kennen (o saber) als een systeem, stelt ons in staat om de
peasants (o campesinato) te zien als producent van categorieën van kennisneming
van de werkelijkheid, en stelt ons ook in staat het arbeidsproces te begrijpen
vanuit nieuwe perspectieven. Om terug te komen op wat Godelier schrijft:
(…) produceren is het combineren, volgens bepaalde regels, van technieken,
hulpbronnen, uitrusting en mensen ten einde een product te verkrijgen dat
sociaal bruikbaar is (…). De grondstoffen hangen af van het technologische
niveau van de uitrusting en van de know‐how van degenen die deze benutten.
Vice versa, drukken de instrumenten en de know‐how ook de aanpassing uit
aan een bepaald type van bruikbare hulpbronnen. Echter, er bestaan geen hulp‐
bronnen op zich, maar mogelijkheden van hulpbronnen, geboden door de
natuur in het kader van een gegeven maatschappij (…).
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Elke exploitatie van hulpbronnen veronderstelt derhalve een zekere kennis van
de eigenschappen van de ’objecten’ en van hun essentiele relaties onder bepaal‐
de omstandigheden (Woortmann & Woortmann 1997:14 [mijn onderstreping]).
Volgens Godelier is deze kennis een soort ‘ciência do concreto’ wetenschap van het
concrete (Godelier z.d. in Woortmann & Woortmann 1997:14). Woortmann &
Woortmann laten terecht zien dat we boerenkennis niet moeten beschouwen als een
natuurlijk verworven en mechanisch gereproduceerde kennis. In tegendeel, er is
agency in de kennisproductie en –reproductie. Boeren gebruiken in het verleden op‐
gedane kennis en passen die aan de hedendaagse landbouw aan. De boerenkennis
en technologie hangen af van de aanwezige kapitalen en die kapitalen hangen ook
weer af van de technologie en de kennis. Er zijn geen recursos em si (hulpbronnen op
zich) maar mogelijkheden van hulpbronnen. Wat de boeren hiermee doen, ligt aan
de gemeenschap, cultuur en de context. Dit lijkt op het idee van entitlement mapping.
De toegang tot de hulpbronnen wordt immers ook bepaald door de rechten van
mensen daarop.
Ik laat in dit hoofdstuk zien dat de boeren de mogelijkheden van hulpbronnen
in de diepte (in figuurlijke zin) exploiteren, ofwel de mogelijkheden van hulpbron‐
nen verdiepen. De productie van maniokmeel en toepassen van mengteelt zijn voor‐
beelden van de vraag: hoe haal ik het meeste uit maniok of uit een perceel bij gege‐
ven omstandigheden? Dit is een heel andere benadering dan de omstandigheden te
‘optimaliseren’ door bijvoorbeeld irrigatie. Dit noem ik een breedtestrategie. Sisal‐
verbouw als breedtestrategie krijgt diepte door de ervaring met het gewas. Voordeel
van de dieptestrategie is dat boeren uitgaan van oude kennis minutieus aangepast
aan veranderde omstandigheden. Bij de maniokverwerking zijn kennis en tech‐
nieken waarschijnlijk al duizenden jaren oud, maar nu in Coité heel anders dan toen
bij de inheemse bewoners.
De dieptestrategie is bij uitstek geschikt voor mensen met beperkte toegang tot
financiële middelen en overheidssteun. Daarbij past de dieptestrategie ook in een
context van kennis in netwerken en boeren die lang wonen in een hechte gemeen‐
schap. Sisal is daarnaast een voorbeeld van een succesvolle breedtestrategie.

OORDEEL OVER DE LANDBOUW‐PRACTICE IN HET SEMI‐ARIDE GEBIED

In het vorige hoofdstuk schreef ik al bij De producten van roça en quintal dat, hoewel
volgens deskundigen, de voedselgewassen maïs bonen en maniok, niet passen bij
het klimaat in de Sertão, er wel goede redenen zijn voor de verbouw ervan. Wat
schrijven Boland en Woortmann & Woortmann hierover, in hun studies over boeren
in de Sertão?
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Volgens Boland zijn de boeren uit haar onderzoek onvoldoende aangepast aan de
semi‐aride omgeving. Opmerkelijk is, dat daar zelfs rurale vakbonden en boeren‐
organisaties een dergelijk discours hanteren. Zij bevelen beter aan droogte
aangepaste gewassen aan, zoals sorghum, guandu, castor oil plant, buffalo grass en
leucaena.
According to the chairman of the rural union, the problem of inappropriate
farming techniques might be solved if the population learned to deal with the
drought and looked for proper ways of producing in a semi‐arid environment.
Until now ‘people pray for more rain rather than adapt to the quantities that
actually fall’ (Boland 1997:116).
Boland schrijft dat een agronoom van de NGO CAATINGA zei dat “no semi‐arid
culture exists in Brazil, no culture adapted to such conditions. In all other parts of
the planet with semi‐arid regions, cultures have developed that have integrated the
reality of drought. We still have to develop such a culture, partly because we cannot
rely on past experience [of the Indians], as this has been destroyed” (Aroucha 1993
in Boland 1997:118). De bevoogdende en denigrerende toon is opmerkenswaardig.
Alleen al het eerder genoemde vernuft van de maniok bewijst het tegendeel hiervan.
Woortmann & Woortmann geven geen oordeel of de landbouw van de boeren
aangepast is aan de semi‐aride omstandigheden. Zij bekritiseren wel de extensão
rural (1997:177). Ook laten zij zien dat de boeren precies weten waarom ze iets doen.
Dit komt overeen met mijn typering van de landbouw in Coité als nauwkeurige
landbouw, verderop in dit hoofdstuk.
Salas bekritiseert op basis van haar onderzoek in Peru een aanpak als die van
Boland. Zij stelt dat de westerse agronomie de bijdrage onderschat van peasant‐
kennis aan het bestaande voedselsysteem en dat door een eenzijdige benadering de
culturele duurzaamheid van peasants in gevaar komt (Salas 1994:65). Ze schrijft dat
de scientific potato de genetische bronnen monopoliseert; de ecologische diversiteit
negeert; de laaglanden privilegieert; zich concentreert op mechanisatie en hoge
input en de rol van sociale en culturele kennissystemen minimaliseert. Zij laat zien
dat ontstaansverhalen iets vertellen over het verband dat Peruaanse boeren zien
tussen mens en natuur. Ondanks de toenemende geletterdheid blijft de kennis
gecodeerd in rituelen, ceremonies en symbolen. Daarom moeten we meer aandacht
besteden aan het interpretatieproces waarin metaforen een belangrijke rol spelen109.
Weinig onderzoek is gedaan naar de bittere aardappelvariëteiten boven 4000 m: de
belangrijkste aardappels voor de peasants, omdat ze daar zonder bestrijdings‐
middelen kunnen werken, met voetploegen en natuurlijke mest. Ook kan deze in
aardappelzetmeel omgezet worden, de beste manier om hem te bewaren, schrijft
Salas. Zie hier de analogie met het maniokmeel: door meel van maniok te maken
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wordt het onbeperkt houdbaar, heel waardevol en bijzonder voor een basisvoedsel‐
gewas. De scientific potato is minder breed inzetbaar en veeleisend (Salas 1994:65).
Salas inspireert ons om peasant‐kennis te waarderen. Voorbeelden hiervan in dit
hoofdstuk zijn het vernuftige gewas maniok; de mengteelt en de groeiperiode
gedurende het jaar. Door mengteelt haalt de boer het meeste uit zijn perceel. Door
de gewassen in april en in november te planten gebruikt hij de gegeven omstandig‐
heden (neerslagzekerheid, neerslag en verdamping) optimaal. Ook laat ik zien dat
droogte in de zin van geen neerslag in de wintergroeiperiode in Coité nauwelijks
voorkwam in de afgelopen 60 jaar. Vandaar dat de mensen redelijk goed boeren.
De visie van sommige deskundigen, dat de bonen, maïs en maniok ongeschikt
zijn voor de semi‐aride omgeving, plaatst deze gewassen buiten hun context. Het
gaat er echter om de verbanden te zien tussen de natuurlijke en de culturele om‐
geving, dit zagen we zowel bij Godelier, Woortmann & Woortmann als bij Salas.
Bovendien zagen we al eerder veel overeenkomsten met gewassen van boeren in het
semi‐aride Kenia. Ook daar verbouwt men maïs en bonen (Slegers 2008:2112). Dit
lijkt mij ook een teken dat die gewassen wel enigszins aangepast zijn aan semi‐aride
omstandigheden. Verder is het niet onverstandig voedselgewassen te verbouwen
die men zelf eet. Verderop zien we dat boeren er juist naar streven om al hun eten
zelf te verbouwen. Daarbij is de prijs van voedselgewassen maniok en bonen relatief
hoog en juist van het veevoer maïs laag.
Een ander kritiekpunt op de landbouw in de Sertão is de lage productiviteit. In
de bijlage Gezinslandbouw en productiviteit op pagina 408 laat ik zien dat de produc‐
tiviteit van het minifundio veel hoger ligt dan bij het latifundio. Dit beantwoordt de
vraag die Borras (2009) zich stelt of het hedendaagse discours over de
gezinslandbouw een ethisch discours is of dat het echt productiever is.

DE SAMENHANG TUSSEN CULTUUR EN LANDBOUW KOMT SAMEN IN DE
PRACTICE

De boerenkennis, saber, is volgens Woortmann & Woortmann (1997:11) een saber
fazer, kennis van het doen. Een goed voorbeeld hiervan is de mengteelt. De dicho‐
tomie warm ‐ koud speelt hierin een rol. Er schuilt een ingewikkeld systeem achter,
zij noemen dit met recht een etnociência:
Welnu, onze etnografie suggereert dat er wel degelijk een idioom van warm‐
koud bestaat (…) het toont de logica van de mengteelt en ‘spreekt’ over vele
andere zaken. (…) Het lijkt er op dat er een breed scala aan classificatorische
categorieën bestaat, een etno‐wetenschap die de lichaamsperceptie ordent, de
perceptie van de bodem, van de planten, van de voedingsmiddelen (plantaardig
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en dierlijk) en misschien zelfs andere zaken door de dichotomie van warm/koud
(Woortmann & Woortmann 1997:166).
Overigens spreekt Slegers ook van de classificatie heet en koud in haar studie van
boeren in het semi‐aride Tanzania (Slegers 2008:2118).
Een terugkerend thema in dit boek is het verband tussen land, landarbeid en het
gezin. Landarbeid of werk is vaak een synoniem voor de boeren‐practice. De kennis
bij landarbeid is bij uitstek een saber fazer. Werk is, om met Woortmann &
Woortmann (1997:70) te spreken, echter een culturele categorie. Werk creëert niet
alleen landbouwproducten, het creëert voedsel voor het gezin, ideeën en nieuwe
boeren en boerinnen. Dit hangt samen met de ‘mogelijkheden van hulpbronnen’ die
ik op pagina 206 bespreek. Er zijn geen gegeven assets of kapitalen maar de lokale
modellen bepalen welke assets men ziet als mogelijke hulpbronnen.
Het creëren van ideeën in het boerenwerk, gebeurde bij een journaliste die als
kind in de sisal werkte, en tijdens het werk de sagen en legendes van haar streek
leerde. Ook geven ouders tijdens het landwerk, aan hun kinderen ideeën door over
de boeren‐practice. Door het doen tonen ze ook de waarde van het boerenwerk voor
de identiteit van de boer en zijn gezin.
Met recht schrijven Woortmann & Woortmann dat de boer niet voor de markt,
maar voor zijn gezin produceert, zelfs als hij producten verkoopt (Woortmann &
Woortmann 1997:182). Het doel, als men al verkoopt, is mantimento, van manter,
handhaven. Dit leg ik verder uit op pagina 228. Het subject hiervan kan alleen het
gezin zijn. Belangrijk is dat boeren geen voedsel hoeven te kopen (Woortmann &
Woortmann 1997:84). Dit principe bepaalt de hoeveelheid en soort gewassen van
een boer. Hij verbouwt juist die gewassen die de gezinsleden eten. Daarom zoekt Sr.
Adolfo ook de beste plaatsen uit voor de voedselgewassen. Als de boer al surplus
produceert, dan is deze allereerst voorraad voor het gezin, of voor sociaal kapitaal.
Verkoop komt op de laatste plaats. Ook sociaal kapitaal en de contanten verkregen
met de verkoop, wendt de boer in eerste plaats aan voor het gezin. De verkoop van
de vruchten van de arbeid is toegestaan, de handel echter bij voorkeur niet.
De landbouw is er voor het gezin, maar het gezin moet er ook voor de land‐
bouw zijn. Tijdens de pieken moet iedereen bijspringen. Een goede verstandhou‐
ding tussen de gezinsleden is ook daarom belangrijk, net als tussen de gemeen‐
schapsleden. Het belang van de gemeenschap blijkt uit Sr. Pedro’s opmerking dat hij
de bonen niet met de machine slaat. “Want dan verliezen de mensen uit de gemeen‐
schap werk en er zijn mensen die dat geld nodig hebben.”
Een ander belangrijk thema in dit proefschrift is de onafhankelijkheid van de
boeren. Hiermee samen hangt ook zelfredzaamheid. De practice om de planten aan
de grond aan te passen, en niet omgekeerd, sluit hierbij aan (Woortmann &
Woortmann 1997:65). Uitgaan van wat je hebt, is een goed uitgangpunt als je
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onafhankelijk wilt zijn. We moeten dit dan ook niet interpreteren als een gebrek aan
agency. Er is geen landbouw‐practice zonder agency. Bij een dieptestrategie valt
agency minder op.
Opvallend is dat de boeren hetzelfde doen met hun grond en gewassen als met
de mensen uit de gemeenschap: aanpassen en accepteren. In de gemeenschap is
eenheid het centrale begrip, en daarom accepteert men van elkaar zijn zwakheden.
Dat heette convivencia na união. In de landbouw‐practice is hun slogan convivencia com
a seca. Men past de gewassen aan de bodem en het klimaat aan. In de gemeenschap
probeert men elkaar te plezieren (agradar uns a outro). De formulering lijkt op
Woortmann & Woortmanns stelling dat de boer weet wat de aarde fijn vindt en
daarom krijgt hij veel rendement (1997:90). Dit is een voorbeeld van Brondizio &
Morans (2008) stelling dat als men ergens lang woont, landbouwkennis en culturele
modellen met elkaar verweven. De omgevingskennis is ingebed in boerencultuur.
Het discours van de vakbond in Coité en van de NGO APAEB is in overeen‐
stemming met het lokale model van convivência com a seca. Met hun slagzin “O
sertão tem tudo que se precisa; se falta a gente inventa” (“De Sertão heeft alles wat
we nodig hebben, wat er niet is, dat verzinnen we”) benadrukt de APAEB het
belang van samenleven met droogte, in plaats van acties om droogte tegen te gaan.
Deze zijn volgens de APAEB gedoemd tot mislukken omdat droogte eigen is aan
het klimaat in het Noordoosten. Ook hieruit spreekt een lokaal model van uitgaan
van wat je hebt. Dit lokale model is van de oudere generatie boeren. Het is vooral
hun landbouw‐practice die ik in dit hoofdstuk laat zien. In het vorige hoofdstuk, in
de paragraaf De jongeren willen niet meer met de hak slepen, liet ik zien dat dit model
aan het veranderen is. Het discours verandert door nieuwe alternatieven voor het
levensonderhoud. Tegenover het nieuwere discours van de jongeren dat samengaat
met migratie, stelt de vakbond een discours dat teruggrijpt op oude waarden als het
landleven en convivência com a seca. In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat dit
een realistisch discours is, een toekomst in de landbouw is mogelijk.
Overigens moeten we het onafhankelijkheidsstreven niet verwarren met indivi‐
dualisme. De boeren willen graag zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien,
maar willen wel hechte relaties onderhouden met mensen uit hun gemeenschap.
Dat is niet alleen prettig, maar kan ook noodzakelijk zijn. Het belang van eenheid in
de gemeenschap kunnen we ook begrijpen, als een aanvulling op de vergaande
diversificatie. Aangezien de meeste boeren diversifiëren, bestaat de kans dat er
iemand in de gemeenschap bepaalde voedingsmiddelen heeft in geval van droogte.
Alleen door eenheid in de gemeenschap, kunnen de anderen daar dan een beroep
op doen.
De landbouw‐practice van de boeren in Coité typeer ik als een nauwkeurige
landbouw: alles tot in de kleinste details lijkt zijn reden te hebben. De kennis is, om
met Brondizio & Moran te spreken (2008:1807), ʺhighly precise in extent and detail.”
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Om dit te tonen beschrijf ik in dit hoofdstuk stapsgewijs de landbouwcyclus van een
jaar. Ik laat zien dat de boer precies weet welke gewassen het doen op welke plek.
De boeren hebben veel kennis over de bonen, maïs en maniok. Ze weten in welke
stadia ze kwetsbaar zijn: als de bonenplant bloeit en als ze pas een peul ontwikkeld
heeft, is ze kwetsbaar. Ze hebben planttechnieken, zoals mengteelt. De maniok
poten ze in plaats van zaaien vanwege de productiviteit. Het aantal zaden in een
plantgat doet er toe. Ze kennen technieken om de bodemvruchtbaarheid te behou‐
den. Het moment van zaaien is precies aangepast aan de meest regenzekere periode.
Ze gebruiken de vochtige delen van het land voor de moestuin. De veel verbouwde
gewassen maniok en palma zijn redelijk droogte‐resistent. Ze creëren een voorraad
bij gunstige regenval. Bovendien weten de boerinnen de producten te verwerken.
Deze nauwkeurige landbouw hangt samen met de eerder genoemde diepte‐
strategie. Een voorbeeld hiervan is de maniok. Het is wonderlijk hoe een in potentie
dodelijk gewas door technisch vernuftige en ingewikkelde procédés het best houd‐
bare gewas met de stabielste productie wordt van de boeren. Maniok doet het goed
in het semi‐aride gebied, is levensreddend in potentie, goed houdbaar en multi‐
functioneel zowel voor overleven van de mens als van de cultuur.
De nauwkeurige landbouw hangt ook samen met het arbeidsethos, een van de
leidende principes in de boerengemeenschappen. Niet alleen hard werken is van
belang, maar ook goed werken. Caprichado, netjes, is bij Woortmann & Woortmann
de term hiervoor. Werkt een boer netjes dan toont hij hiermee zijn kunde, wat hem
eer verschaft. Sr. Ananias: “Als u gaat meten dan zult u zien dat alle kuilen even
lang zijn, de ruimte tussen de plantgaten is overal gelijk en in elk plantgat zitten drie
maïskorrels.” Eer krijgt men meer door netjes werken, dan door een hoge opbrengst
want daar hebben de boeren minder invloed op (Woortmann & Woortmann
1997:56).
Een ander principe is dat de mensen positief staan ten opzichte van het land‐
werk en de Sertão. Dit weerklinkt in de titel van dit hoofdstuk. Dit komt ten eerste
tot uiting in het plezier waarmee de boeren over de landbouw vertellen.
Woortmann & Woortmann (1997:17) hebben dezelfde ervaring in tegenstelling tot
Sigaud (1980) die haar onderzoek deed onder bewoners van een suikerrietplantage.
Voor deze arbeiders had werk een negatieve connotatie omdat ze hierin onder‐
worpen waren. Ten tweede spreken de boeren soms zelfs lichtvoetig over de land‐
bouw. Sr. Ananias: “Ik hoef niet te bemesten en als het regent levert het al wat op.”
Ten derde zagen we de voorkeur van Sr. Ananias voor Coité als woonplaats boven
Belo Horizonte, met een in zijn ogen bar klimaat. In het vorige hoofdstuk liet ik wel
genderverschillen zien in de waardering voor het landleven.
Deze positieve houding komt indirect terug in de houding van de boeren dat ze
onder goede omstandigheden meer zaaien. Onder slechte omstandigheden zaaien
ze niet koste wat kost om toch maar iets over te houden. Ze zijn geen masochisten
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zoals Woortmann & Woortmann (1997:181) opmerken. Daarbij vertellen ze dat een
goed jaar voor de maniok ook een goed jaar voor de andere gewassen is. Alle
gewassen profiteren blijkbaar van een goed jaar. Dit beeld van de landbouw in de
Sertão contrasteert met het beeld van een streek geteisterd door droogte.

BONEN MAÏS EN MANIOK

GRONDBEWERKING VÓÓR HET ZAAIEN OF POTEN: PREPARO DA TERRA
Woortmann & Woortmann (1997:61) onderscheiden het prepareren van het land van
het voorbereiden van de bodem (preparo do solo). Prepareren van het land is het
verminderen van de begroeiing. De meest wilde staat van het land is caatinga. Dit
gebruiksklaar maken heet roçar of desmatar en dat doet men met foice en facão; met
zeis en hakmes. De boer kapt de grote bomen en struiken en verkoopt dit
brandhout, lenha, aan de bakkerij. Dit is heel zwaar werk, dat alleen de mannen
verrichten. 1 persoon doet 4 dagen over 1 tarefa. Hierna brandt hij het stuk land af.
De eerste keer dat een stuk pasto (weide) beplant wordt, zaait hij er maïs en capinho,
een grassoort. Daarna zaait hij capim buffalo en macoema (ook grassoorten).
Bij een recent gebruikt stuk grond begint het prepareren met het verwijderen
van onkruid en struiken. Na de vorige oogst is al veel onkruid opgeschoten. Dit on‐
kruid verbetert de grond, wanneer de boer het vóór het zaaien, onderspit of ‐ploegt.
Dit is belangrijk omdat de maïs, bonen en maniok vaak langdurig op dezelfde plaats
verbouwd worden, door gebrek aan ongebruikt land. Terra vazia, leeg land, komt
sporadisch voor.
Bij het voorbereiden werkt men in de bodem. Het verwijderen van groter
struikgewas noemt de boer estocar110 of destocar da mata maior ou graúdo. Dit doet hij
met een enxadete, hak. Meestal gebeurt het estocar vóór het ploegen (arar). Besourar
(met een tractor ploegen) komt van besouro, tractor en gradear van grade, eg111. Deze
maakt de grote kluiten fijn na het ploegen. De dierploeg is de arado. Het verwijderen
van onkruid en struiken is zwaar en mannenwerk. Bij veel begroeiing doet men dit
vóór het ploegen; zoniet, tijdens het ploegen.
Limpar is het verwijderen van de kleinere begroeiing en dat doet men met de
enxada, de schoffel. Nadat dit onkruid weggehaald is, maakt men de bodem
helemaal schoon. Voor het zaaien van de bonen doet men limpar, maar het is ook het
onderhoud van de gezaaide akkers.
Het afbranden van akkers komt in de onderzoeksgroep alleen voor na het
verwijderen van caatinga. Sr. Martinho: “Er zijn mensen die land afbranden, maar
dat is niet goed, want het verzwakt de grond (esfracasse o terreno). Juist de bladeren
op het land maken de grond sterk (a folha que fica em cima da terra fortalece o terreno).
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Met de tractor wordt het onkruid gekeerd (colocando o mato de cima por baixo da terra),
dat is al mest, ik hoef dan geen diermest te gebruiken.” Boland (1997:150) echter
schrijft dat in haar onderzoek boeren vuur gebruikten na het eerste jaar dat een veld
gebruikt is en na de braakperiode. Blijkbaar zijn de boeren in Coité meer door‐
drongen van de schade die vuur toebrengt aan de bodem.
De boeren hechten belang aan wisselbouw. Ze wisselen zoveel mogelijk de
gewassen af op een perceel, maar worden hierin beperkt door de geschiktheid van
de grond voor een gewas. In het vorige hoofdstuk zagen we dat de maïs en bonen
het wel doen op zandgrond, terwijl maniok en capim sterkere grond nodig hebben.

Het omwerken van de grond
Er zijn drie manieren om de grond om te werken: met de hak, de dierploeg of
tractor. Dit is vooral afhankelijk van de grondsoort en middelen van de boer.
Na het begin van de winterregen begint de boer met het omwerken van de
grond. Daarna wacht hij 3 dagen voordat hij zaait of plant. Sr. Pedro begint op 9
april 1997 met het verwijderen van de struiken en het grote onkruid. Het had toen
volgens Tabel 14 op bladzijde 216 drie dagen ervoor voor het eerst geregend. Ook bij
Slegers (2008:2117) wachten de boeren de eerste regen af om hun land klaar te
maken. In het semi‐aride Tanzania kunnen de boeren de lichtere, minder vruchtbare
grondsoorten meteen na de eerste regen bewerken maar voor het bewerken van de
zwaardere donkere vruchtbare en harde bodems is meer neerslag nodig.
Het omspitten met de hak is arbeidsintensief en, als het uitbesteed wordt, is het
veel duurder dan het huren van een tractor,; zoals we in hoofdstuk 6 zullen zien.
Sr. Ananias vindt het bewerken van land met machines niet voordelig. “De
machine kan alleen ploegen, het zaaien en het wieden moet met de hak gebeuren.”
Volgens hem moet je zandgrond met de hak voorbereiden omdat de dierploeg veel
kuilen en kluiten maakt die je moet egaliseren. Sr. Ananias is echter de enige, van 7
huishoudens112, waarvan 3 met zandgrond, die het land met de hak bewerkt. 2
arbeiders hebben hem geholpen bij het schoonmaken van 2,5 tarefa, het zaaien van
de maïs, de capim en het onkruid wieden. Hij heeft hiervoor R$ 200,0028 betaald. Hij
en 2 arbeiders hebben hieraan 20 dagen gewerkt. Sr. Ananias kan het zich permitte‐
ren om geld uit te geven aan landarbeiders. De andere huishoudens met zandgrond
gebruiken wel de dierploeg en 2 huishoudens met kleigrond gebruiken de tractor.
De dierploeg wordt door een ezel113 of een paard getrokken. Huishoudens met
een trekdier en een ploeg, hebben de voorkeur voor de dierploeg. Het maakt niets
uit dat het ploegen langer duurt, want het is goedkoper dan met een tractor. Dit is
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de meest gebruikte vorm van ploegen: van de 7 huishoudens, ploegen er 5 geregeld
met de dierploeg. Huishoudens zonder trekdieren kiezen voor de tractor, als dat
voordeliger is.We zagen al dat de tractorhuur R$ 12,00 tot R$ 15,0029 per uur is en
dat de tractor één tarefa per uur ploegt. Het duurt vaak lang eer een tractor met
chauffeur beschikbaar is. Sr. Pofirio wacht al een week op de tractorbestuurder. De
beschikbaarheid hiervan bepaalt de hoeveelheid land die hij inzaait. Ook Slegers
(2008:2118) schrijft: “Some farmers complained about the low availability of tractors.
They have to wait for their turn while some farmers with good contacts are
favoured.”
Ondanks zijn kleigrond heeft Sr. Pofirio in het verleden altijd geploegd met zijn
paardenploeg. Begin 1997 heeft het echter veel meer geregend dan normaal. Voor
zijn hooggelegen klei met stenen is dan de tractor nodig. De combinatie van het vele
onkruid, gegroeid door de regen, en het wegvloeien van het water uit hooggelegen
grond, maakt de grond te hard. Te veel regen in de Sertão is ook niet goed.

Grondverbetering en bemesting
Behalve door het omspitten van onkruid kan de boer de mindere grond ook ver‐
beteren door bemesten. De boer verkiest sterke grond omdat hij dan werk en kosten
van grondverbetering bespaart. De noodzaak tot bemesten hangt ook af van het
gewas. “Tabuleiro, zandgrond, is de zwakste grond. De enige manier om deze te ver‐
beteren is met koeienmest”, zegt Sr. Adolfo, wiens alle 40 tarefa tabuleiro is. Ook Sr.
João gebruikt koeienmest op zijn tabuleiro land. De boeren vinden unaniem dat de
tabuleiro terra fina, schrale grond is die mest nodig heeft. Atemilson koopt sisalresidu
en koemest voor zijn zandgrond. Esterco de coral, stalmest gebruikt hij ook. De mest
gebruikt hij vóór het ploegen en sisalresidu gebruikt hij erna. Bonen, maniok en
capim op terra fina moeten worden bemest. Echter wanneer D. Ester zegt dat Sr
Ananias hun zandgrond niet meer bemest, zegt Sr. Ananias: “Mijn grond hoef ik
niet te bemesten, als het regent dan brengt de maïs al wat op.” Uit dit antwoord van
de in 1997 tachtigjarige Sr. Ananias blijkt zijn keuze voor maïs overeenkomstig het
model dat maïs wel kan op zandgrond; zie de paragraaf Zwakke, sterke, dunne, of
grove grond uit hoofdstuk 4.
Soms wijken de mensen af van het de lokale modellen en verbouwen ze
gewassen die sterke grond nodig hebben op zandgrond waar ze rundermest aan
toevoegen. Soms leidt het afwijken van het model tot discussie. D. Francisca vertelt
dat ze pas aardappelen geplant heeft. Haar man Sr. Valdomiro zegt: ”Ik vind van
niet, geen aardappelen in deze aarde.” D. Francisca: “De grond is hier wel slecht
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maar met vertrouwen in God zaaien we toch, het kan zijn dat het regent en dat je
toch aardappels kunt oogsten.” Hoewel de maniok op sterke grond staat, moet Sr.
Pofirio zijn maniok, doordat hij al 12 jaar op dezelfde kleigrond staat, inmiddels met
koeienmest bemesten. De maïs en bonen, die ook al lang op dezelfde kleigrond
staan, hebben geen mest nodig.
De periode van het voorbereiden van de grond is een hectische periode. De
boeren zijn afhankelijk van de eerste regen om de grond te kunnen prepareren.
Verder moeten ze op het juiste moment over de arbeidskrachten en machines
kunnen beschikken.
MET VERTROUWEN IN GOD PLANTEN WE TOCH
De periode, waarin iedere boer in Coité bonen en maïs zaait, is de koelere periode
van de winterregen in de maanden april, mei en juni. De winter wordt niet zozeer
door koudere temperatuur maar vooral door regen gekenmerkt. Als men zegt: “In
dat jaar was er geen winter” dan heeft het onvoldoende of niet geregend in de
winterperiode. Daarnaast is er een tweede zaaiperiode tijdens de zomerse onweers‐
buien van november tot januari, maanden met hoge temperaturen.
Het moment waarop het voor de tweede maal regent, bepaalt het zaaitijdstip. Bij
het eerste regenmoment gaan de boeren hun land prepareren. Alle boeren zaaien in
1996 na de eerste regen. Afhankelijk van de regenval, volgt er een tweede of derde
tijdstip van zaaien. Deze regenafhankelijke landbouw heet plantio de molhação of
agricultura de sequeiro (de Melo 2001).
In de Sertão zijn er grote regionale verschillen tussen de winterregenperiodes.
Deze is in Coité van april tot en met juni, in Santaluz, 40 km van Coité, van maart tot
en met mei, in Queimadas, 40 km van Santaluz, van februari tot april (IBGE 1985).

De eerste regen en het verloop ervan
Aangezien het verloop van de winterregen van 1996 voornamelijk het zaaimoment
bepaalt, volgt daarvan nu een overzicht. Tabel 14 is gebaseerd op de pluvio‐
metrische metingen van EBDA30 en Tabel 15 op eigen observaties. De eerste dag met
veel regen was volgens Tabel 14, 8 april, terwijl dat volgens mijn observaties, 7 april
was. De dagen erop is er neerslag en de eerstvolgende dag met veel regenval is
volgens Tabel 15, 18 mei. Vreemd genoeg, heeft het die dag volgens de EBDA niet
geregend. Daarna is er in de eerste week van juni redelijke regenval. Tot en met de
derde week van juni blijft het redelijk regenen; de laatste week van juni is het weer
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215

Hoofdstuk 5

droger. De eerste week van juli regent het weinig, evenals de tweede week en de
derde week met uitzondering van 16 juli, dan regent het veel. In de laatste week van
juli regent het weinig. Augustus begint met lichte regen.
Er zijn veel verschillen tussen mijn observaties en de pluviometrie van de
EBDA. Deels zijn deze te verklaren door de verschillende locaties. Mijn observaties
betreffen de neerslag bij mij thuis bij het centrum van Coité. Vermoedelijk zijn er
ook fouten van beide kanten in het spel. Op details verschillen de twee tabellen
aanzienlijk, op de grote lijn, komen ze wel overeen.
In de loop van de jaren zijn er op wisselende locaties acht meetstations in de
gemeente Coité114. Ik ben hier van het meetstation Algodão uitgegaan omdat deze
voor mijn onderzoeksgroep het dichts bijzijnde is.
Tabel 14. Neerslag in mm Algodão/Balagão, Coité jan. 1996 tm mei 1997
Januari 1996

Februari 1996

1 0 8 0 15 0 22 0 29 0

1 0 8 0 15 0 22 0 29 0

1

0

8

0

15 0 22 0 29

0

2 0 9 0 16 0 23 0 30 0

2 0 9 0 16 0 23 0 30 0

2

0

9

0

16 0 23 0 30

0

3 0 10 0 17 0 24 0 31 0

3 0 10 0 17 0 24 0

3

0

10

0

17 0 24 0 31

0

4 0 11 0 18 0 25 0

4 0 11 0 18 10 25 0

4

0

11

0

18 0 25 0

5 0 12 0 19 0 26 0

5 0 12 0 19 0 26 0

5

0

12

0

19 0 26 0

6 10 13 0 20 0 27 40

6 0 13 0 20 0 27 0

6

0

13

0

20 0 27 0

7

0

14

0

21 0 28 0

7 0 14 0 21 0 28 0
Totaal 50

7 0 14 0 21 0 28 0
Totaal 10

Maart 1996

Totaal 0

April 1996

Mei 1996

1 0 8 40 15 0 22 0 29 25

1 0 8 0 15 0 22 0 29 0

1

0

8

0

15 0 22 0 29

0

2 0 9 25 16 0 23 0 30 10

2 0 9 0 16 0 23 0 30 0

2

0

9

0

16 15 23 0 30

0

3 0 10 15 17 0 24 10

3 0 10 0 17 0 24 0 31 0

3

0

10

0

17 0 24 0

4 0 11 0 18 0 25 0

4 0 11 0 18 0 25 0

4 35 11 35 18 0 25 0

5 0 12 0 19 0 26 0

5 0 12 0 19 0 26 0

5 25 12 10 19 0 26 15

6 0 13 0 20 0 27 0

6 0 13 0 20 0 27 0

6

13

5

20 0 27 0

7 0 14 0 21 20 28 30

7 0 14 0 21 0 28 0

7 15 14

0

21 0 28 0

Totaal 175

Totaal 0

Juni 1996

0

Totaal 155

Juli 1996

Augustus 1996

1 0 8 0 15 0 22 10 29 0

1 5 8 0 15 0 22 0 29 0

1

0

8

0

15 0 22 10 29

0

2 0 9 0 16 15 23 0 30 0

2 0 9 0 16 0 23 5 30 0

2

0

9

0

16 15 23 0 30

0

3 0 10 0 17 0 24 0 31 20

3 5 10 0 17 0 24 0 31 0

3

0

10

0

17 0 24 0

4 0 11 0 18 0 25 0

4 0 11 0 18 0 25 0

4

0

11

0

18 0 25 0

5 0 12 0 19 0 26 0

5 0 12 0 19 0 26 0

5

0

12

0

19 10 26 0

6 0 13 0 20 0 27 0

6 0 13 25 20 0 27 0

6

0

13

0

20 10 27 0

7 0 14 0 21 0 28 0

7 0 14 0 21 0 28 0

7

0

14

0

21 0 28 15

Totaal 45
Oktober 1996
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September 1996

Totaal 35
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1 0 8 0 15 0 22 0 29 0

1 0 8 10 15 0 22 10 29 0

2 0 9 0 16 0 23 0 30 0

2 0 9 0 16 15 23 0 30 0

2

0

9

3 0 10 0 17 0 24 0 31

3 0 10 0 17 0 24 0 31 20

3

0

10

4 0 11 0 18 0 25 0

4 0 11 5 18 0 25 0

4

0

11

0

18 0 25 0

5 0 12 0 19 0 26 0

5 0 12 0 19 0 26 35

5

0

12

0

19 0 26 0

6 0 13 0 20 0 27 0

6 0 13 0 20 0 27 25

6

0

13

0

20 0 27 0

7 0 14 0 21 0 28 0

7 0 14 15 21 0 28 0

7

0

14

0

21 0 28 0

Totaal 0

Totaal 90

1

0

8

0

15 0 22 0 29

0

0

16 0 23 0 30

0

0

17 0 24 0 31

Totaal 0

Maart 1997

April 1997

1 0 8 0 15 0 22 0 29 0

1 0 8 0 15 0 22 0 29 0

1 15

8

2 0 9 0 16 0 23 0 30 0

2 0 9 0 16 0 23 0 30 0

2 10

9 7,5

3 0 10 0 17 0 24 0 31 0

3 0 10 0 17 0 24 0

3

10

4 0 11 0 18 0 25 0

4 0 11 0 18 15 25 0

4

5

5 0 12 0 19 0 26 0

5 0 12 0 19 0 26 20

5

0

6 0 13 0 20 0 27 0

6 15 13 0 20 0 27 0

6

0

7 0 14 0 21 0 28 0

7 0 14 0 21 0 28 40

7 10

Totaal 0

Mei 1997

Totaal 90

5

5

5
7,5
11

Totaal tm 11 mei: 70

Bron: EBDA 1997.

Volgens de EBDA (persoonlijke communicatie mei 1997) heeft het in de ontbrekende
maanden januari tot en met maart 1997 467 mm geregend in het meetstation
Balagão. Dit is meer dan heel 1995, met een jaartotaal van 404 mm. In 1996 was het
jaartotaal 600 mm.

22‐03
23‐03
7‐04
8‐04
9‐04
10‐04
18‐05

22‐05:
27‐05
28‐05
29‐05
30‐05
31‐05

Geen
Geen
Veel regen
Weinig regen
Weinig regen
Weinig regen
veel regen de hele dag
heel kort beetje
motregen
Geen regen

0
0
12
3
3
3
12

Geen regen
Weinig regen,
motregen
Af en toe motregen
Af en toe motregen

»30
»30

Middag‐
temperatuur
°C

Relatieve
neerslag

Regenval

Datum

Middag‐
temperatuur
°C

Relatieve
neerslag

Regenval

Datum

Tabel 15. Regenvalobservaties Coité en omgeving, maart tot augustus 1996

30‐06
1‐07
2‐07
3‐07
4‐07
5‐07
6‐07

weinig regen, bewolkt
Weinig regen
Weinig regen
Weinig regen
Weinig regen
af en toe een bui
weinig regen, zonnig

3
3
3
3
3
3
3

3
0

7‐07
8‐07

3
0

24

0

9‐07

weinig regen, zonnig
Geen regen
Regenachtig, weinig
zon

6

24

3
3
3

10‐07
11‐07
12‐07

Geen regen
beetje regen, bewolkt
Geen regen

0
3
0

24
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1‐06
6‐06
7‐06
8‐06
9‐06
10‐06
11‐06
12‐06

14‐06
15‐06
16‐06

Regen
Veel regen, hele dag
Veel regen, hele dag
Veel regen, hele dag
Geen regen
Weinig regen, ook zon
Veel regen
Veel regen
hele dag en nacht veel
regen
Bewolkt, af een toe een
bui
Af en toe regen
Af en toe regen

17‐06
18‐06
21‐06

af en toe lichte regen
Geen regen, zonnig
Beetje regen

3
0
3

22‐06

Geen regen

0

30‐07

23‐06

Geen regen

0

31‐07

24‐06

Geen regen

0

1‐08

25‐06

Weinig regen

3

2‐08

26‐06

Matige regen

6

3‐08

27‐06
Geen regen
0
28‐06
Geen regen
0
Bron: Onderzoek auteur 1996‐1997.

4‐08

13‐06:

6
12
12
12
0
3
12
12

13‐07
14‐07
15‐07
16‐07
19‐07
20‐07
21‐07
22‐07

Beetje regen
Geen regen
Geen regen
Veel regen
Redelijk veel regen
Geen regen
geen regen, zonnig
Zonnig, 1 bui

3
0
0
12
6
0
0
3

25

12

23‐07

bewolkt, weinig regen

3

20

3
6
6

24‐07
25‐07
26‐07

0
0
6

20
20
20

27‐07
28‐07
29‐07

Bewolkt
geen regen, bewolkt
Matige regen
Droog, wisselend
bewolkt
Zonnig
Zonnig
Weinig regen, wiss.
Bewolkt
Weinig regen, wiss.
Bewolkt
Weinig regen, wiss.
Bewolkt
Weinig regen, wiss.
Bewolkt
Matige regen, wiss
bewolkt
Matige regen, wiss
bewolkt

0
0
0

23
23
25

3

23

3

23

3

23

3

23

6

21

6

22

24

In april zaaien we de bonen en de maïs
Het is de norm bij de boeren dat er in april bonen en maïs worden gezaaid. De
zaaidata variëren sterk per huishouden en per buurtschap. Van 18 huishoudens
zaait men tussen 1 april 1996 en 18 juni de bonen. Deze laatste datum was een
tweede zaaiperiode. Meestal is het tweede regenmoment de directe aanleiding om te
zaaien. Ik zal in deze paragraaf aantonen dat 3 factoren de timing van de
groeiperiode van de gewassen bepalen: de hogere regenzekerheid, de lagere
temperaturen en de totale neerslaghoeveelheid. Ik kijk eerst naar het zaaimoment
van de maïs, omdat de meesten maïs voor bonen zaaien.
4 huishoudens zaaien de maïs begin april en 11 huishoudens eind april of begin
mei. Drie huishoudens zaaien de maïs in april. Slechts 1 huishouden zaait de maïs
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na begin mei, de bonen heeft het wel al op 1 april gezaaid. De 4 vroege zaaiers,
zaaien meteen na de eerste flinke regen (de tweede week van april). De meerderheid
wacht de tweede periode van regen af, eind april. Bij de eerste regen start men
immers het voorbereiden van de grond. Deze groep van 11 had in 1996 een
ongewoon droge meimaand.
De regel is: “Als het regent gaan we eind april, begin mei zaaien.” Eén regendag
is dan genoeg. Op 27 mei 1996 zegt Atemilson: “Eind april was het een week lang
aan het regenen en toen was iedereen aan het zaaien.” Hij ook. Dit zaaitijdstip blijkt
belangrijk, aangezien men zelfs weken later nog de exacte dag herinnert. Sr. Ananias
vertelt op 29 mei 1996: “Het begon 8 april te regenen. Daarna heeft het de hele
maand april geregend.” Dit komt redelijk overeen met Tabel 14 en Tabel 15. Deze 2
regenmomenten zouden daarom ook in officiële grafieken voor moeten komen.
Een enkele boer zaait onafhankelijk van de regen of op een vaste datum. Sr.
Adolfo zaait de bonen altijd op 5 mei en de maïs altijd op 27 april, of het regent of
niet. In 1996 had het voor die datum een paar dagen geregend. Ook Seu Roque zegt:
“Ik heb altijd gezaaid, of het regent of niet. Velen noemen mij gek.” In 1996 heeft hij
de maïs op 15 april gezaaid en 8 dagen erna de bonen. Dit wijkt nauwelijks af van
het algemene patroon. Sr. Porfírio heeft de bonen op 1 april gezaaid, toen had het
nog niet geregend. Zaaien op een vaste datum kan logistiek handig zijn.
De hogere regenzekerheid in de wintermaanden zien we in Tabel 31 op
bladzijde 404. In 60 jaar hadden april, mei, juni, juli altijd wel enige neerslag behalve
4 keer, zie bladzijde 222 . Dit correspondeert met het lokale model, verwoordt door
D. Eunice: “Vroeger regende het in de wintermaanden april, mei en juni altijd, nu
regent het niet meer zo.”
De lagere temperaturen in de winterperiode, zien we in Tabel 29 op pagina 403
in de bijlage. In deze tabel staat de gemiddelde maximumtemperatuur van Coité
over 30 jaar. De maanden juni tot en met augustus hebben opeenvolgend de laagste
gemiddelde maximumtemperaturen. De boeren signaleren de koelere periode ook.
Atemilson zegt: “De kou is eerder gekomen dan normaal.” Deze koelere zaaiperiode
heeft voor de gewassen 2 voordelen: er verdampt minder vocht uit de bodem waar‐
door deze natter blijft en de zon is minder fel waardoor de gewassen minder snel
verbranden.
Om de neerslaghoeveelheden tijdens de groeiperiode te analyseren heb ik in
Tabel 16 het neerslagtotaal na 3 maanden gezet. Bij “3‐maanden‐totaal januari” staat
het totaal van november, december en januari. De hoge 3‐maandentotalen zijn
gemarkeerd. Dik gedrukt is de hoogste waarde in het jaar. We zien hier welke aan‐
eengesloten periode van 3 maanden de meeste neerslag ontvangt.
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Tabel 16. Gemiddelde neerslag in mm bij 3 meetstations gemeente Coité
Salgadália
Socavão
Coité

Totaal
Maand‐
gemiddelde
3 stations

Maand‐
gemiddel
de

3
maande
n totaal

Maand‐
3‐
gemiddeld maande
e
n totaal

Jan

57,7

192,6

53,4

203,2

66,3

239

59,1

7

Feb

65,2

188,1

48,8

177,8

55,7

202

56,6

9

Mrt

62,1

185

57,5

159,7

99,2

221,2

72,9

3

Apr

52,4

179,7

72,6

178,9

82,6

237,5

69,2

4

Mei

50,5

165

54,7

184,8

96,2

278

67,1

5

Jun

43,4

146,3

70,5

197,8

82,7

261,5

65,5

6

Jul

38,6

132,5

53,1

178,3

78,8

257,7

56,8

8

Aug

25,7

107,7

37,9

161,5

56,8

218,3

40,1

10

Sep

16,6

80,9

24,9

115,9

54,9

190,5

32,1

11

Okt

26,8

69,1

18,6

81,4

34,1

145,8

26,5

12

Nov

69,7

113,1

74,2

117,7

92,7

181,7

78,9

1

Dec

65,2

161,7

75,6

168,4

80

206,8

73,6

2

573,9

641,8

Maand‐
3
gemiddeld maande
e
n totaal

Neersla
g
rangor
de

880

Perio 1935‐1985
1986‐1996
1961‐1990
de
Bron Salgadália en Socavão: Sudene (1990), Coité: Tempoagora 2010.

In Salgadália en Socavão valt van november tot en met januari de meeste neerslag.
Januari heeft het hoogste 3‐maandentotaal. In Socavão valt van april tot en met juni
ook veel neerslag. In meetstation Coité is de periode maart tot en met mei de
periode met de meeste neerslag. De groeiperiode van de gewassen is dus niet de
periode met de hoogste neerslaggemiddelden. Volgens Tabel 31 hebben oktober en
februari het vaakst (13 en 11 keer) geen neerslag, vervolgens september en januari (9
en 8 keer), december 5 keer en november 3 keer. De verschillen per meetstation
alleen al binnen de gemeente Coité zijn opmerkelijk.
In de onderstaande Tabel 17 staan de 3 factoren die de timing van de groei‐
periode bepalen. In groen zijn de waargenomen plantopties weergegeven. In 1996
kwam optie 2 het meeste voor. Uit deze tabel blijkt dat vooral de regenzekerheid de
plantperiode bepaalt. Voordeel van optie 2 boven optie 1 en 3 is dat de boeren na de
eerste regen het land voorbereiden.
Voor het eerste zaaimoment dat essentieel is voor de voedselvoorziening, kiest
de boer het zekere voor het onzekere. De meeste boeren wachten de eerste
aprilregen af. Na regen is de grond gemakkelijker te bewerken. Het zaaien begin
mei levert geen problemen op vanwege redelijke neerslag tot eind juli, zie Tabel 16.
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Tabel 17. Weging factoren die plantperiode bepalen
januari februari maart
april
Regenzekerheid
Lagere
temperatuur
Neerslagtotaal
Plantoptie 1
Plantoptie 2
Plantoptie 3

mei

juni

juli

augustus

De regel om de maïs en bonen in april te zaaien blijkt goed aangepast aan de ken‐
merken van het microklimaat in Coité. De periode april tot en met juli is de enige
periode in het jaar met een grote neerslagzekerheid en niet te hoge températuren.
Daarom zegt Sr. Ananias: “Wanneer men in april zaait, is de kans op een misoogst
klein”. Een andere regel is: “Het kan regenen tot 15 juni, daarna planten is zinloos.”
Ook deze regel is in overeenstemming met het belang van de regenzekerheid in de
groeiperiode. Als men half juni zaait, heeft het gewas hoogstwaarschijnlijk nog 1,5
maand (de helft van de tijd) genoeg neerslag. Later dan half juni is de regenzeker‐
heid dus nog minder. September is juist een maand met hoge regenonzekerheid en
de temperatuur neemt dan toe. Wellicht is de neerslagkracht een vierde factor die de
timing van de groeiperiode bepaalt. We zien in Figuur 7 op bladzijde 81 en in Tabel
31 op bladzijde 404 in de bijlage dat de maanden met meer dan 220 mm neerslag,
niet tijdens deze groeiperiode vielen. Door onweersbuien, vaak gepaard gaand met
stortregens, kunnen gewassen beschadigen en kan de jonge peul afbreken. Jonas:
“Als de bloem net uitgebloeid is, dan is de peul 2 cm lang bij 4 mm breed. Door
harde regen valt dit peultje eraf. Pas als de peul een stuk groter is dan is het gevaar
geweken.”
In de winter van 1996 zijn er verschillende zaaimomenten. Een kleine meerder‐
heid zaait de bonen in één keer. Ongeveer één derde van de boeren zaait de bonen
in twee keer en één tiende zaait de bonen in drie keer. Boeren die in één keer zaaien,
doen dat meestal wat later dan degenen die de bonen vaker zaaien. Driekwart van
de huishoudens zaait de maïs in de winterperiode in één keer en een paar in 2 keer.
De zaaifrequentie en de hoeveelheid hangen meestal af van de neerslag. D. Maria
Delmira: “Het vorige jaar hebben we maar één keer gezaaid. Toen het dit jaar goed
bleek te regenen, hebben we nog wat extra gezaaid.” Indien nodig kan men tot half
juni bonen of maïs zaaien. Soms besluit een boer opnieuw te zaaien wanneer de
gewassen verloren zijn gegaan. Sr. João: “In een jaar dat het veel regent, plant ik
meer dan in een jaar dat het weinig regent.” Uit ervaring weet hij dat het niet loont
om extra te investeren in een slecht jaar.
De verschillen in de zaaifrequentie tussen de huishoudens kan ik niet verklaren.
Er is geen significant verband tussen de zaaifrequenties en beschikbare arbeids‐

221

Hoofdstuk 5

krachten van een huishouden. Ook gezaaide oppervlak, grondsoort, landbezit en of
men werkgever of werknemer is, verschilt niet erg.
Maniok poten de boeren niet tijdens de winterregenperiode vanwege zijn groei‐
periode van twaalf maanden. Ze spreiden het werk over het jaar. De boeren hebben
in 1994 en 1996 maniok gepoot tussen juli en november. Voor 1995 was dat tussen
juli en december. Het vaakst poten de boeren hem in november. De meerderheid
poot slechts één keer per jaar maniok, vanwege de lange groeiperiode.
Uitblijvende neerslag in de maanden april, mei en juni kwam de afgelopen 60
jaar in 4 maanden voor: mei 1983, april 1992, april 1993 en mei 1996, zie Tabel 31 op
pagina 404. Bij geen neerslag in april stellen de boeren het eerste zaaimoment uit tot
er neerslag valt. Als men al gezaaid heeft, dan is het erger als er een langere droge
periode volgt. Tijdens mijn onderzoek in 1996 was dit het geval, afgaande op EBDA‐
gegevens. Deze zogenaamde veranicos besprak ik al in hoofdstuk 3. Volgens een
aantal boeren ging de oogst verloren, maar niemand sprak over droogte. Ik denk dat
dit ook komt omdat het, zoals we zien in Tabel 15, 18 mei flink regende en april en
juni 1996 erg nat waren. Kennelijk kunnen we uit de neerslagtabellen niet opmaken
of de oogst in gevaar is. Ook is uitgaan van maandtotalen arbitrair: een droge
periode van bijvoorbeeld 15 april tot 14 mei blijkt daaruit niet, maar is hoogst
relevant.
Het huidige plantsysteem sluit goed aan bij de weerpatronen uit het verleden.
Het is vanwege de klimaatverandering van belang dat antropologen, meteorologen
en klimatologen samen met de boeren de nieuwe patronen ontdekken. De verande‐
ringen bleken al uit D. Eunice’s opmerking, dat het vroeger altijd regende in april,
mei en juni. “Nu regent het niet meer zo.” Ook in Folhes & Nelson (2007:29) zegt een
oudere sertanejo: “Os tempos estão confusos, hoje nada mais dá certo” (de tijden zijn
verwarrend, tegenwoordig klopt niets meer). Aandacht is nodig voor verschillende
patronen binnen een gemeente.
Samenvattend zien we dat de boeren met de eerste regen het land prepareren en
bij de tweede regen zaaien. Afwijkingen in dit patroon zijn in mijn onderzoek niet
significant te herleiden tot bepaalde huishoudkenmerken.

Zaaien met vertrouwen
Evenals bij Moran et al. (2006:355), beamen de boeren dat het zou helpen als ze
zouden weten of het een goede of slechte winter wordt. Volgens het KNMI (2009)
zijn voorspellingen over ENSO, waarmee de droogte in het Noordoosten samen‐
hangt, op een termijn van 3 tot 6 maanden redelijk betrouwbaar. Een juiste voor‐
spelling in december voor juni blijkt moeilijker dan in juni voor december.
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De boeren hebben (ook in 2008) geen toegang tot betrouwbare weersvoorspellingen.
Het verlangen om het weer te duiden blijkt uit tal van volkswijsheden. Een
voorbeeld is de op astrologie gebaseerde Almanaque do Nordeste. Sr. Adolfo koopt het
boekje voor R$ 2,0031 van een venter en volgt al 15 jaar de aanwijzingen op. Er staan
weersvoorspellingen en zaaitijdstippen voor een heel jaar voor het Noordoosten in,
gespecificeerd per maand. Voor 1993, 1995 en 1996 voorspelt de almanak veel te veel
neerslag in vergelijking met neerslaggegevens van de EBDA. Alleen al door de te
grote schaal, (de almanak specificeert slechts naar deelstaat) is de voorspellende
waarde gering. Zijn belangrijkste functie is dat Sr. Adolfo met animo zaait bij goede
voorspellingen.
Ook door het raadplegen van de sterren kan men volgens Sr. Adolfo weten of
het jaar goed wordt. Als de caminho de São Tiago (melkweg) in april en mei troebel is
met wolken dan wordt het goed weer om te verbouwen. Is die helder, dan volgt
droogte. Dit lijkt op de studie van Orlove et al. (2000) in Moran et al. (2006) waarin
boeren uit de Andes vrij goed interjaarlijkse variatie in de zomerregens kunnen
voorspellen aan de helderheid van de Plejaden. Daarom concluderen Moran et al.
(2006:355): “We suggest that until locally relevant forecast information is available,
the use of folk criteria for forecasting may be no less accurate.” De boeren bij Slegers
(2008:2114) voorspellen aan de hand van de sterren, maanstand, windrichting in een
bepaalde periode, soort wolken, temperatuur, regentijdstip, regenrichting, vogels en
termieten.
Bovendien gelooft Sr. Adolfo in de contagem de agosto waarbij de eerste dag van
augustus correspondeert met de maand januari en de tweede dag met februari. Veel
regen op één augustus betekent veel regen in januari. Dit kan ook met zout. Als een
zoutklomp op 1 augustus intact blijft dan regent het in januari niet. Valt de zout‐
klomp op 10 augustus uiteen, dan regent het in oktober. Bij da Cunha (1995:149)
gebeurt deze zoutproef met 6 zoutklompjes op de avond van 12 december op Santa‐
Lucie. Als de eerste zoutklomp gaaf blijft dan regent het in januari niet. Deze proef
beschrijven Brondizio & Moran (2008:355), volgens hen door migranten uit Ceará
(Noordoosten) naar het Amazonegebied meegenomen, ook. Da Cunha (1995:150)
schrijft verder dat als het op 19 maart, met St. Jozef regent, dan is de er op volgende
winter goed; geen regen betekent een droogte.
Ook gewassen en dieren voorspellen of het nat of droog wordt. Sr. Adolfo: “Als
de quixabeira115 in december veel vruchten draagt of als de juazeiro de boi116 veel
vruchten heeft, dan krijg je een goede winter voor de bonen. Voor de cajá en licurí
geldt hetzelfde. Deze voorspellingen komen uit” aldus Sr. Adolfo. Andere boeren
noemen verder: als de matapasto117 vroeg bloeit (in april) dan is er geen winter; als de
bladeren van de jurubeba118 gerimpeld zijn, dan zullen de bladeren van de bonen ook
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verrimpelen en kan men die niet oogsten; als de barriguda (do sertão)119 bloeit op het
eind van de winter dan zullen de onweersbuien vroeg komen; als de barriguda niet
bloeit dan zullen er geen onweersbuien zijn. Ook Bij Slegers (2008:2114) in Tanzania
gaan de boeren af op het bloeitijdstip van bepaalde bomen om het weer te peilen. D.
Antónia: “Sommige mensen zeggen dat als op de eerste dag van het jaar koeien bij
de dageraad liggen, dat het dan een slecht jaar wordt omdat het vee moe is.”
Boland (1997:154) beschrijft de volgende volkswijsheden: kikkers en padden
kwaken als de regen komt. De ezels zweten zonder te werken. De mandacaru‐cactus
bloeit vlak voordat de regen komt. De noordenwind brengt regen. Als de barriguda
fruit draagt, is dat een teken van een goede winter. Als er weinig sterren in de melk‐
weg zijn is dat een teken van regen. Als je met St. Jan (24 juni) 12 zoutklompen op
het dak legt en de klompen bij het ochtendgloren uiteen gevallen zijn dan zal het
regenen. Anders komt er droogte. Begraaf een volle waterfles onder het open vuur
op St. Jan. Als de fles nog vol is de volgende morgen dan zal er veel regen zijn in de
winter. Net als in Coité zou de helderheid van de melkweg en het bloeien of vrucht‐
dragen van de barriguda een indicatie zijn voor de regenval.
Een enkele boer zoals Sr. Adolfo gelooft vast in deze tekenen; de meeste boeren
hechten er niet zoveel waarde aan of geloven er niet in. De kennis over de volkswijs‐
heden is beperkt bij de onderzoeksgroep. De verschillende peilmomenten van de
zoutproef houden verband met verschillende regionale regenperiodes.

Tijdens de onweersbuien
Een aantal huishoudens zaait een tweede keer in het jaar tijdens de zomerse
onweersregen. 6 van de 17 huishoudens (35%) zaaien de maïs in november of in
februari. Maïs verdraagt volgens de boeren droogte en zon beter dan bonen. Vol‐
gens Sr. Ananias vangt de maïsplant door haar vorm het water op en leidt het naar
de wortels. De bonenplant doet dit niet. Enkelen zaaien bonen met maïs. Alleen de
eigenzinnige Seu Roque zaait bonen zonder maïs tijdens de onweersbuien. Sommige
boerinnen zaaien ogenbonen in deze periode in mengteelt met maïs.
De periode november tot en met maart heeft de hoogste neerslaggemiddelden,
dit zien we onder de kolom neerslagrangorde in Tabel 16. November en december
springen er uit. Deze zomermaanden hebben neerslagmaxima van boven 200 mm
per maand, zie de donkerblauwe blokken in Tabel 31 bladzijde 404. Na de winter is
de kans op neerslag in de maanden november en december het grootst en de kans
op droogte het kleinst. Het patroon om in november te zaaien is hier goed op
afgestemd. We zagen al in Tabel 31dat januari, februari en maart respectievelijk 8, 11
en 8 keer geen neerslag hadden. Ook in de zomerperiode wachten de boeren op
regenval alvorens te zaaien. Sr. Ananias: “Nadat het regende, heb ik deze maïs in
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november gezaaid. Daarna heeft het niet meer geregend” zegt hij op 8 januari 1997.
Hij kent het risico van het uitblijven van de regen in deze periode maar gaat het aan
vanwege de kans op een goede oogst.

Zaadhoeveelheden en oppervlak
Wanneer boeren het over een bepaalde opbrengst hebben, noemen ze vaker een
recordopbrengst die ze ooit gehad hebben om hiermee de reikwijdte ervan aan te
duiden. Ortiz (1980:187‐188) concludeert, dat bij toekomstige verwachtingen boeren
zich baseren op de laatste oogst en niet op gemiddelde oogsten en dat als ze zich een
bepaalde uitkomst herinneren, deze vaker voorkwam. Wat men onthoudt, hangt af
van een gebeurtenis als referentie. Dit is ook in mijn onderzoek het geval.
De mogelijke opbrengsten veranderen omdat de middelen van het huishouden
veranderen. Bijvoorbeeld doordat kinderen groot worden, meer kunnen werken of
het huis uit gaan. Bovendien concludeerde Ortiz (1980:185) dat men de beslissingen
over de planthoeveelheid in de loop van het planten neemt en deze voortdurend
aangepast worden. Dit geldt ook voor mijn onderzoeksgroep. Wel weten de mensen
al maanden van tevoren wat ze gaan zaaien. Dão zegt in september: “Tijdens de on‐
weersbuien gaan we maïs, aardappelen en maniok verbouwen.” Veel echtelieden
zeggen dat ze samen overleggen over wat en hoeveel ze zullen zaaien.
Er zijn grote verschillen tussen zaadhoeveelheid bonen per tarefa. Dit varieert
van minder dan 7,5 kg tot 30 kg per tarefa. De meeste huishoudens (12 in het totaal)
zitten tussen deze twee uitersten in. Van alle boerenhuishoudens is de minimale
zaadhoeveelheid bonen, zonder de nulwaarden, 3,75 kg en de maximale 120 kg.
De boeren zaaien minimaal 1,5 kg maïs per tarefa. De meerderheid zaait 2 à 3120
kg per tarefa. De totale gezaaide hoeveelheid maïs per huishouden is minimaal 0,75
en maximaal 12 kg, nulwaarden niet meegerekend. Van maniok is het pootgoed
moeilijk meetbaar.
Wat verklaart deze grote verschillen in zaaigoed per tarefa? Verschillende
inzichten over aantal zaden per plantgat kunnen dit deels verklaren. De ene boer
zweert bij 2 bonen en de andere bij 3 bonen. Bij de maïskorrels verschillen de zaad‐
hoeveelheden per kuil meer dan bij bonen. De varanten zijn 2, afwisselend 2 en 3, 4,
en afwisselend 4 en 5 maïskorrels per kuil. Bij de bonen is het 2 of 3 bonen in een
plantgat. De boeren weten precies hoeveel zaad ze per kuiltje gebruiken en
motiveren dat ook. Verschillen in mengteelt kunnen ook bijdragen tot verschillen in
zaaigoed. Bovendien kan het te maken hebben met verschillen in grondsoort of in
afstand tussen de zaaivorens.
We zagen in het vorige hoofdstuk al dat op het totale landgebruik van 19 huis‐
houdens bonen, maïs en maniok 39% van het oppervlak in beslag namen. Gemid‐
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deld verbouwen de boeren in 1996 2,8 tarefa bonen, 3,7 met maïs en 1,4 met maniok.
Het ingezaaide oppervlak bonen in 1996 varieert tussen 0,5 en 5 tarefa.
Ik onderscheid huishoudens met meer of minder dan 10 tarefa land. Deze 10‐tarefa‐
grens bleek eerder de grens tussen huishoudens die hun arbeid verkopen en
huishoudens waarvoor arbeiders werken. De huishoudens met minder dan 10 tarefa
hebben in 1996 gemiddeld 2 tarefa ingezaaid met bonen, minimaal 0,5 tarefa en
maximaal 3,5 tarefa. Deze huishoudens bezitten samen gemiddeld 5,7 tarefa land. De
huishoudens vanaf 10 tarefa hebben in 1996 gemiddeld 3,3 tarefa bonen met mini‐
maal 1 tarefa en maximaal 5 tarefa. Ze bezitten samen gemiddeld 30,5 tarefa land. Alle
landbezittende boeren zaaien bonen. Boeren met minder dan 10 tarefa land, zaaien
ongeveer éénderde van hun land in met bonen. Boeren met meer land zaaien een
groter bonenoppervlak. 5 tarefa is voor boeren met veel land ruimschoots vol‐
doende. In 1995 was het maximale bonenoppervlak 8 tarefa.
De landbezittende huishoudens met minder dan 10 tarefa hebben in 1996
gemiddeld 2,4 tarefa maïs, minimaal 0,5 tarefa en maximaal 5 tarefa. De huishoudens
vanaf 10 tarefa hebben in 1996 gemiddeld 3,4 tarefa maïs ingezaaid; minimaal 1 tarefa
en maximaal 5 tarefa. Dit verschilt nauwelijks van de bonen. Evenals bij de bonen
zaaien de boeren met minder dan 10 tarefa ongeveer één derde van hun land met
maïs in. Voor boeren met meer land is een maximum van 5 tarefa maïs genoeg. In
1995 was het gezaaide maximum 4 tarefa, de helft minder dan de bonen. Alle land‐
bezittende boeren zaaien maïs. Het algemene patroon van de maïs lijkt identiek aan
dat van de bonen, terwijl dit niet allemaal mengteelt van maïs en bonen betreft.
Om het oppervlak met maniok te analyseren kijk ik naar het oppervlak dat de
boeren in 1996 geoogst hebben en naar het oppervlak dat ze opnieuw poten. In 1996
hadden van 17 huishoudens, naast het landloze huishouden, nog 2 huishoudens
geen maniok geoogst omdat ze er geen gepoot hadden. Deze aanvulling is relevant
omdat boeren de maniok soms in de grond laten. Het geoogste maniokoppervlak in
1996 was minimaal 0,1 tarefa en maximaal 6 tarefa. Van 15 huishoudens hadden in
1996 naast het landloze huishouden, nog 2 huishoudens geen maniok gepoot. De
overige boeren hadden minimaal 0,3 tarefa en maximaal 3,5 tarefa gepoot.
Van de huishoudens met minder dan 10 tarefa land was het minimale in 1996
geoogst oppervlak 0,1 tarefa en het maximale was 4,5 tarefa. Het minimale geplante
oppervlak was 1,5 tarefa en het maximale was 2,5 tarefa. Van de huishoudens vanaf
10 tarefa land, was het minimale geoogste oppervlak 0,8 tarefa en het maximale was 6
in 1996. Het minimale gepootte oppervlak was 0,5 en het maximale was 3,5 tarefa.
Het gemiddelde geoogste maniokoppervlak van de huishoudens met minder dan 10
tarefa land, van de huishoudens die toen ook gepoot hadden, was in 1996, 1,8 tarefa.
In 1996 hadden die huishoudens gemiddeld 1,5 tarefa gepoot. De huishoudens vanaf
10 tarefa verbouwen allemaal maniok. Hun gemiddelde geoogste oppervlak was 2,9
tarefa en het gemiddelde gepootte oppervlak was 1,6 tarefa in 1996.
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De zaaioppervlakte hangt ten eerste samen met de hoeveelheid huishoudleden.
Toen de kinderen de deur uit waren, zeiden Sr. Martinho en D. Ginolina tegen
elkaar: “Als er maar weinig monden gevoed moeten worden, waarom zouden we
dan nog veel zaaien?” Toen zijn kinderen thuis woonden, oogstte Sr. Martinho wel
40 zakken maniokmeel. Begin jaren ‘80 hadden ze nog een oogst van 20 zakken
maïs, 10 zakken bonen en 20 zakken maniokmeel.
Ten tweede bepalen ook de beschikbare arbeidskrachten het verbouwde opper‐
vlak omdat de landbouw er arbeidsintensief is. We zagen in het vorige hoofdstuk al
dat door de komst van landbouwwerktuigen de boeren hun land beter konden
benutten. Meer zaaien dan de boer (met arbeiders) kan onderhouden en verwerken,
is niet zinvol. D. Maria Francisca: “Ogenbonen geven veel opbrengst” maar omdat
haar kinderen niet helpen en het anders te veel werk is, plant ze minder ogenbonen.
Ook regenval bepaalt het verbouwde oppervlak. Bij veel regen zaaien boeren
een tweede of een derde keer. Hierdoor verschillen de hoeveelheden per jaar.
Ten slotte bepaalt ook de zaadbeschikbaarheid het zaaioppervlak. Zaad van
maïs en bonen is meestal van de voorafgaande oogst. Daarom wacht Sr. Adolfo met
het verkopen van bonen‐surplus totdat hij (in april) weet hoeveel zaad hij nodig
heeft. “Als de mensen geen bonen van de vorige oogst hebben, dan kopen ze het
zaad op het moment van zaaien”, aldus D. Francisca. Soms krijgen de boeren ook
via de EBDA zaad. “We selecteren het bonenzaad als de planten nog op de akker
staan, dan zien we welke exemplaren groot zijn” zegt Atemilson. Maniokstengels
gebruiken de boeren van hun vorige oogst; ze graven de maniva in om hem te
bewaren.
Figuur 34. Foto ingegraven maniva ,
mangoboom en licuri op de achtergrond

Er zijn verscheidene redenen voor
de samenstelling van de gewassen
op de roça. Jonas plant meer bonen
dan maïs omdat ze meer op‐
brengen. Op pagina 249 zullen we
zien dat dit een groot verschil is.
Anderen poten geen maniok
(meer) omdat het arbeidsintensie‐
ver is in onderhoud en verwerking
dan maïs en bonen. Ook staat maniok langer op het land, waardoor er geen ander
gewas kan staan. Sr. João heeft in 1996 sinds 1990 het meeste gezaaid omdat het land
al 5 jaar niet gebruikt werd. In 1985 en 1988 had hij ook veel gezaaid.
Voor de voedselgewassen is niet veel land nodig. Zelfs boeren met veel land
zaaien maximaal 5 tarefa bonen. De gepootte oppervlakten van de 3 voedselgewas‐
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sen, zowel gemiddelden als ook minima en maxima, lijken op elkaar. De verschillen
zijn wat groter bij de maniok. Boeren met meer land poten allemaal maniok. Het
maximum is 6 tarefa. We zagen dat het verbouwde oppervlak verband houdt met
het aantal huishoudleden, het aantal beschikbare arbeidskrachten, de regenval en de
zaadbeschikbaarheid. Ook de hoeveelheid geschikt land speelt natuurlijk een rol.
We zien dat de landbouw voornamelijk bestaanslandbouw is. Boeren met
weinig land zaaien vooral maïs en bonen.
I: “Als u land zou hebben wat zou u dan doen?”
D. A: “Bonen zaaien, maïs, wat het land ons zou kunnen geven.”
I: “En sisal?”
D. A: “Niet als het (land) weinig was. Alleen als het veel zou zijn. Maar weinig
land is alleen genoeg voor voedselgewassen” (só se fosse muita, mas pouquinha
só era a conta de plantar coisa de mantimento mesmo).
De voedselgewassen noemt D. Antónia mantimento, van het werkwoord se manter
wat onderhouden of handhaven betekent. Dit refereert aan het huishouden en speelt
zich af in Gudemans (2001) gemeenschapssfeer. Ook al zaait een boer met meer land
marktgewassen, de verbouw van voedselgewassen is de kernactiviteit.
Volgens Ortiz (1980:191,198) bepalen de volgende factoren waarom men bepaal‐
de gewassen zaait in bepaalde hoeveelheden: de verkoopprijs in het voorafgaande
jaar; oogsthoeveelheid; vruchtbaarheid van het gewas; landbeschikbaarheid; in‐
komen; aantal oogstbare gewassen per jaar; of het gewas eenjarig of vast is; concur‐
rentie van andere gewassen naargelang de middelen van de boer; oogstduur van het
gewas; hoeveelheid kapitaal nodig voor uitbreiding; of het een bestaans‐ of markt‐
gewas is; gevolgen van prijsfluctuaties; omvang van de landgoederen; pachtvormen;
overheidsinitiatieven; internationale prijsafspraken en alfabetismecijfers. Al deze
factoren spelen ook in de gemeenschappen van Coité een rol. Smaakvoorkeur is een
bijkomende factor. Ortiz’ opsomming laat ons inzien waarom het niet eenvoudig is
om de gewaskeuze te veranderen.

Mengteelt van maïs en bonen
Mengteelt van maïs en bonen is algemeen in mijn onderzoeksgroep. Wij zien dit ook
elders in het Noordoosten en in semi‐aride Tanzania (Boland 1997; Slegers 2008).
Boeren zaaien 2 voren met maïs en in de tussenliggende voren zaaien ze de bonen.
Zo zaaien alle 19 boerenhuishoudens uit mijn onderzoek. De meeste boeren zaaien
de maïs eerst. Wanneer de maïs uitgekomen is, zien ze waar ze de bonen kunnen
zaaien. Van 18 huishoudens zaaien 11 de maïs eerder, waarvan 7 huishoudens 1 tot
2 weken eerder (variant 1). 4 huishoudens zaaien de maïs vier weken eerder (variant
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2). 5 huishoudens zaaien maïs en bonen op dezelfde dag (variant 3). 2 huishoudens
zaaien eerst bonen en daarna maïs (variant 4).

Figuur 35. Mengteelt van maïs en bonen

Er mag niet te veel verschil zijn tussen het zaaitijdstip van maïs en bonen. Wordt de
voorsprong van de ene plant te groot, dan belemmert deze de andere in zijn ontwik‐
keling, zegt men. Toch zien we naast variant 1 nog de 3 andere varianten, die
behoorlijk verschillen. De meningen lopen uiteen of mengteelt de bonen beschermt
tegen te veel zonnehitte. Volgens Maria do Carmo geeft maïs bij mengteelt schaduw
aan bonen: toen hun maïsoogst mislukt was, was de bonenoogst ook minder door te
weinig schaduw. D. Eunice is het er niet mee eens. “Pas als de maïs groot is, geeft
hij schaduw en dan is het overbodig, want dan is het gevaar dat de boon verbrandt,
geweken.” Maïs langer voor de bonen planten is ook niet goed want dan belemmert
de maïs de bonen in hun ontwikkeling. Dit is ook een voorbeeld van nauwkeurige
landbouw. Uit het volgende voorbeeld van Woortmann & Woortmann van meng‐
teelt in Sergipe (1997) blijkt hoe etnoscience en locatiespecifieke kennis samenkomen.
Volgens hen kijken de boeren bij mengteelt minder naar individuele kenmerken van
de gewassen, maar meer naar de combinatie om de ruimte optimaal te benutten. Bij
mengteelt van maïs, bonen en katoen, zaait men de bonen zo, dat de bonenoogst
juist vooraf gaat aan het uitdijen van katoen.
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Als de bladeren van de katoen beginnen te groeien, dan is het tijd om de bonen
te slaan en als de katoen bloeit, dan knakken we de maïs. Als de maïs later
geoogst wordt dan verstikt hij de katoen en dan kan de katoen niet bloeien.
Want dan is het heel warm en de katoen wil boven alles uitgroeien. Als de maïs
afgebroken is dan heeft de katoen er geen last van (Woortmann & Woortmann
1997:94).
Ook de plaats van de gewassen ten opzichte van elkaar is belangrijk. De maïs plant
de boer bij Woortmann & Woortmann in een andere richting om geen schaduw te
werpen op de maniokplant. De boeren houden daar ook rekening met een venti‐
latiecorridor. De maïs plant men zo dat de wind nog bij de bonen kan want anders
verstikt hij de bonen (Woortmann & Woortmann 1997:95). Deze voorbeelden tonen
de locatiespecifieke boerenkennis in Sergipe.
In Coité zeggen sommige boeren dat bij bezit van veel land bonenverbouw zon‐
der mengteelt beter is omdat de productie hoger is. Bij gebrek aan grond is echter
mengteelt beter omdat ze de grond dan beter benutten. “Want, zouden we de maïs
alleen zaaien,” zegt Jonas, “dan moeten we toch die ruimte tussen de maïsplanten
openlaten. Door daar bonen te zaaien, benutten we de ruimte beter.”

Zaaien van maïs en bonen
Zaaien is een arbeidsintensief karwei, waarvoor gezins‐ en familieleden gemobili‐
seerd worden. D. Evanice en haar dochter zaaien bonen en wieden bonen, maïs en
maniok. De dochter werkt vooral van mei tot juli mee. Ze vertelt: “Planten doen
mijn moeder, ik en mijn vader.” Ook tantes en anderen, zo’n 5 tot 6 personen helpen
mee. Het is fijn als de mensen op gezins‐ en familieleden kunnen rekenen, ze zijn
dan minder afhankelijk van buitenstaanders. De vrouwen stoppen om 12.00 uur.
Daarna werken ze in huis. Sr. Pedro’s vrouw vertelt dat hij op 5 mei 1996 begon met
het zaaien van 2 zakken bonen op ongeveer 4 tarefa en dat het 2 weken duurde. Sr.
Ananias zaait 5 tarefa maïs per dag samen met 5 tot 6 mannen.
De boer graaft het plantgat (cova). De boerin of haar dochter stopt er het zaadje
in. In een aantal studies ziet men hierin een symboliek. In Coité overheersen echter
praktische overwegingen. Op mijn vraag waarom de vrouwen zaaien en niet de
man zegt D. Eunice: “Als de vrouwen meewerken, schiet het meer op.” Is de boerin
niet tot zaaien in staat, dan doet de boer het of een betaalde arbeider. Een vrouwelijk
huishoudhoofd graaft zelf de kuilen. De kinderen stoppen er dan zaad in.
Boeren zaaien bonen met de hand of met de zaaimachine. Dão en Jivanilso
zaaien met de hand: afwisselend stoppen ze 2 en 3 bonen in een plantgat. De zaai‐
machine is een 80 centimeter lang apparaat, dat een kuil maakt en er vervolgens een
paar bonen in laat vallen. Zo zaaien gaat veel sneller. Enkele boeren bezitten deze
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machine. Anderen lenen hem van hun gemeenschapsvereniging. We zagen al de
vele lokale modellen over de zaadhoeveelheid in de zaaikuil. Dit komt nauw. Sr.
Pedro zegt dat hij de zaaimachine niet voor de maïs gebruikt “omdat de mensen
altijd 4 of 5 korrels in één zaaikuiltje willen. Met die machine kan je niet zien hoeveel
korrels in een kuil vallen. Bij de bonen is dat minder belangrijk.” Sr. Ananias:
Ik heb de landbouw al doende geleerd. Bijvoorbeeld 5 maïskorrels in een plant‐
kuil levert geen goed resultaat op, 3 maïskorrels wel. De wereld leert hoe te
zaaien. Mijn vader zaaide 5 maïskorrels in een plantkuil. Toen ik zag dat het niet
goed ging met 5, zaaide ik minder en dan is de productie meer. De bonen zaaide
men hier met 3 bonen, maar dat ging niet goed en dus zaaide ik met 2. Er is een
agrarische school waarvan de technici alles heel raar zaaien en als ze de vore
graven doen ze dat scheef. Als je de tarwe dieper dan 2 cm zaait, dan komt hij
niet uit. Hoe dichter je de bonen bij het aardoppervlak zaait, hoe beter. Als u
gaat meten dan zult u zien dat alle voren even lang zijn; de ruimte tussen de
plantgaten is overal gelijk en in elk plantgat zitten 3 maïskorrels. Ik heb het zo
geleerd, omdat ik dat op de radio hoorde. Als er bij de watermeloen 4, 5 plantjes
uitkomen, laat ik er maar één staan. Als je de rest laat staan, dan groeit er iets uit
waar je niks aan hebt. Al doende leer je dat.

Maniok, vernuftig gewas
Tegenover de hegemonie van het discours van de “primitieve” landbouwmethoden
in het Noordoosten toon ik met het volgende citaat het vernuft, verborgen in de
practice van de maniokverbouw:
The word “manioc” is a Tupian borrowing. It refers to a fat, oblong tuber like a
large potato (…). Manihot esculenta, “eatable manioc”, is one label our scientists
use. Another is Manihot utilissima, and extremely useful it is too. It is the basic
foodstuff found right across the Amazon Tropical Forest.
It is a profoundly important plant. In the cultures where it takes centre stage it’s
accompanied by an elaborate technology of its own (…). It is also dramatically
dangerous. (…) All the commonly used varieties contain hydrocyanic acid,
sometimes called prussic acid. (…). When this substance reaches our stomach it
can release cyanide and kill us stone dead (…).
Before the Second World War it was manufactured commercially in Germany as
a pesticide under the tradename Zyklon‐B, produced in the form of crystals that
turned to gas when released into air. On 3 September 1941 in a cellar at
Auschwitz Main Camp the gas was first tried out in the murder of 600 Soviet
prisoners‐of‐war and 300 Jews. The experiment was judged a success, and for
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more than three years after that an infernal technology of prussic acid was
refined at that place, its name now an icon of evil.
The substance that did it all is what makes manioc so dangerous. How on earth
did these Tropical Forest cultures discover and develop a plant like manioc,
learning how to transform a deadly tuber into a staple crop? That question
remains mysterious. Why these peoples continued to rely on it as a staple when
they might have taken to simpler crops like yams, potatoes, or maize, does have
a few answers. First, there are straightforward functional reasons: manioc is
easy to plant, produces good yields, and the tubers keep well if left in the
ground. Second, the process of preparing manioc results in a remarkable range
of products and by‐products. In that sense it’s an extraordinarily rich plant.
Third, and more speculatively, you could argue that there’s a cultural value in
the elaborate preparation processes (Campbell 1995:49‐50 [mijn onderstreping]).
Hoewel de erfenis van maniok Indiaans is, hebben de boeren in de Sertão de ver‐
bouw en verwerking ervan aangepast aan hun levenswijze. Vanwege de beperkte
houdbaarheid van de stengel poten de mensen de stekken van de maniokstengel
binnen twee maanden na de oogst. Ze selecteren de dikke stelen. Het onderste en
dikste deel van de steel is bladloos. Op de steel zitten verdikkingen van de blad‐
stengels. De boer snijdt de steel van een meter lang in stukken zodat elk stuk een
verdikking bevat. Deze stukjes heten maniva of manaíba (Tupi van oorsprong) en de
boeren poten ze horizontaal in een plantgat. Hieruit groeien de nieuwe planten. Sr.
Pedro: “Deze manier van planten is veel efficiënter dan zaaien. Per zaad groeit er
één wortel, terwijl er per maniva wel 10 tot 12 wortels groeien.”
De maniva poot men meestal tussen juli tot en met november; een enkeling in
maart. In november poot men de meeste maniok. We zagen al dat dan neerslag
gemiddeld het meeste is. Net als bij het zaaien van de maïs in november blijkt ook
deze lokale practice goed aangepast aan de weerpatronen in het verleden in Coité.
Sr. Pedro heeft op 15 juli 1996 nog maniva van zijn vorige oogst en daarom gaat
hij weer maniok poten zodra het regent. Hij vertrouwt erop dat het na half juli nog
regent “maar alleen God weet of dat ook zo is.” In juli en augustus valt er nog wel
regen. De maniok verdraagt stijgende temperatuur en droogte. Bovendien heeft hij
in november 1995 twee tarefa met maniok geplant, die hij in oktober of november
1996 zal oogsten. Tijdens de onweersbuien gaat hij dan weer maniok poten.

De plaats van de gewassen
De boeren passen wisselbouw niet veelvuldig toe. Sr. Osmar en Sr. Pofirio verbou‐
wen de maïs, bonen en maniok altijd op dezelfde plaats. De twee boeren hebben niet
zoveel keus: ze bezitten beide 8 tarefa land. Sr. José en D. Eunice (met 28 tarefa) poten
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al 13 jaar de maniok op hetzelfde perceel; het enige dat geschikt is voor de maniok‐
verbouw. Sr. Martinho heeft 50 tarefa land en verbouwt de maïs en bonen wel op een
andere plaats dan het vorige jaar. Na de oogst van maïs en bonen plant hij daar
capim (een grassoort). De maniok zet hij wel op dezelfde plaats. Sr. Adolfo, met 40
tarefa land, zet de bonen, maïs en maniok altijd op dezelfde plaats. Hij selecteert de
beste plaatsen voor de voedselgewassen. Blijkbaar is het volgens de lokale modellen
minder bezwaarlijk om gewassen langer op dezelfde plaats te verbouwen dan het
verbouwen op een voor het gewas ongeschikt perceel.

Tussen zaaien en oogst
Na het zaaien van de maïs en bonen en na het poten van de maniok wieden zowel
mannen als vrouwen regelmatig het onkruid. De boer vindt de maniok arbeids‐
intensief omdat het langer duurt eer hij kan oogsten en het onderhoud meer werk is.
Een maniokakker moet hij elke maand wieden. Van 19 huishoudens verbouwt
alleen D. Josefa geen maniok meer. Zij verbouwt op haar 1,5 tarefa liever maïs en
bonen, die meer opbrengen en minder werk zijn, nu de kinderen het huis uit zijn.
Het maniokmeel koopt ze voortaan. Dit is in overeenstemming met de notie van
Chayanov van een evenwicht tussen werk en consumptie (Grisa & Schneider
2008:487). Ook Seu Roque stopt vanwege zijn leeftijd met maniok. Hij vindt het te
veel werk. Maïs en bonen zijn minder werk omdat het korter op het land staat en de
verwerking minder arbeidsintensief is. De opbrengst van de maniok per tarefa is wel
aanzienlijk meer. Ook Sr. Pedro zegt dat hij soms de kosten er niet uit haalt.
Hoe staan de gewassen erbij en hoe komt dat? In de paragraaf Factoren die de
oogst bepalen op pagina 246, geef ik een overzicht van alle factoren, die de uiteinde‐
lijke oogst bepalen, ook factoren die boeren niet expliciet noemen. In Tabel 18121 zien
we hoe de bonen zich in 1996 ontwikkelden.
Tabel 18. Planttijdstip en groeistadium bonen

Wie

Waar

Marilene
Riacho
Marilene
Riacho
Irene
Riacho
Irene
Riacho
D. Eunice
Maxixe
D. Eunice
Maxixe
D. Eunice
Maxixe
D. Francisca
F. Nova
Bron: Onderzoek auteur 1996‐1997.

Wanneer
gezaaid

Verstreken
Tijd

Groeistadium
bonenplant

begin april
5/6 mei
begin april
eind april
28 mei
begin mei
15 juni
27 april

3,5 maand
2,5 maand
3,5 maand
2,5 maand
1,5 maand
2,5 maand
1 maand
1 maand

Verloren
Bloeit
Droog, oogstbaar
Verloren
Regen nodig
Peul ontwikkeld
Nog geen peul
Bijna verloren

De verschillen zijn groot. Na 2,5 maand is in het ene geval de peul al gevormd, bij
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een ander bloeit de plant nog. Ook oogst men na 3,5 maand dus meer dan drie
maanden. De volgende factoren spelen een rol bij de ontwikkeling van de gewassen:
Ten eerste is neerslag noodzakelijk en ook het moment van neerslag is van be‐
lang. Voor het vergelijken van de zaaitijdstippen met de er op volgende regenval
heb ik voor 1996 alleen de regenvalgegevens van fazenda Algodão, zie Tabel 14,
pagina 216. We zien in bovenstaande tabel dat Marilene en Irene beiden een deel
van de bonen begin april geplant hebben en dat ze beiden in Riacho do Martins
wonen. Bij Marilene zijn die bonen verloren en bij Irene zijn ze oogstbaar. Ondanks
de geringe fysieke afstand (minder dan 700 m) tussen de beide boerderijen is het
resultaat bij hetzelfde zaaitijdstip heel verschillend.
Marilene, Irene, D. Eunice en D. Francisca hebben eind april, begin mei bonen
gezaaid. Bij D. Francisca zijn die bonen na 1 maand bijna verloren en bij Irene zijn ze
na 2,5 maand verloren. Bij Marilene zijn ze na 2,5 maand aan het bloeien en bij D.
Eunice hebben ze dan al een peul. Ook hier zijn weer opvallende verschillen. Gezien
de droge meimaand in Algodão (zie Tabel 31), is het merkwaardig dat de bonen van
Marilene en van D. Eunice bloeien of een peul hebben. Dit pleit voor de juistheid
van mijn observaties in Tabel 15, pagina 217: dat het in Coité in mei 1996 wel
gedurende 5 dagen regende en op 18 mei zelfs flink. Waarschijnlijk heeft het bij
Marilene en bij D. Eunice ook geregend. Andere verklaringen voor verschillen in
boonontwikkeling kunnen verschillen in zaaitijdstippen122 en neerslag zijn: in
plantmethode; in onderhoud; in bodemgesteldheid; in grondsoort en in toegepaste
zaaimethode.
Figuur 36. Foto maïs en bonen

Regen is noodzakelijk tijdens de ver‐
schillende ontwikkelingsstadia van de
boon. Seu Roque: “Als de bonen
bloeien moet het 15 dagen goed rege‐
nen, als dan de zon schijnt dan kan je
het wel vergeten” (quando tem flor é pra
chover mesmo, se deu sol, já era). Verder
heeft een kleine peul regen nodig voor
haar ontwikkeling. Zonder regen groei‐
en er weinig bonen in de peul. D. Eunice vertelt dat als de peul ontwikkeld is, de
kans groot is dat de bonen overleven. Hun weerbaarheid hangt dus van het
groeistadium van de planten af. De neerslag bepaalt vaak weer het groeistadium. Sr.
Ananias vertelde op 8 januari 1997 dat de maïs, die hij op 1 november 1996 gezaaid
heeft (met capim), het niet goed doet door uitblijvende regen. Hij benadrukt dat met
één keer regen de 2,5 tarefa maïs gered is. D. Josefa zegt in mei 1996: “Mijn man had
twee jaar geleden maïs gezaaid op lager gelegen land. Toen de mais doodging
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besloot hij geen maïs meer te zaaien”. Deze maïs hebben zij dus in april of mei 1994
gezaaid. Volgens Tabel 31 op bladzijde 404 in de bijlage, was er in de maanden april
tot en met juli 1994 voldoende neerslag in Algodão. Dit toont opnieuw dat we op
basis van neerslagtabellen niet kunnen weten hoe de oogst was. In de jaren voor
1996, is de maniok slecht gegroeid door weinig neerslag. Veel boeren lieten hem
langer staan.
Ten tweede is de kracht en de hoeveelheid regen van belang. We zagen al dat
door harde regen de kleine peul van de bonenplant valt. De maïs vormt bij (te) veel
regen geen korrel. De maïs die Sr Pofirio tijdens de onweersbuien begin 1997 zaaide
is wel hoog maar de kolven bevatten bijna geen korrels. D. Evanice zegt op veertien
maart 1997: “Het heeft nu al bijna twee weken lang geregend en de maniok staat er
goed bij. Maar het mag ook weer niet te veel regenen want dan gaan de wortels
rotten”. Sr. Adolfo op tien april 1997: “No momento eles colhem antes por causa das
muitas chuvas embebedou em alguns lugares e eles são obrigados a colher” (men oogst de
maniok vroeger omdat er door de vele regen gevaar van wortelrot bestaat). De oogst
van maniok begint normaal eind april.
Ten derde zijn plagen, zoals rupsen, sprinkhanen, andere insecten, vogels of
plantenziekten van invloed. D. Teodora: “De maïs zaaide ik op 2 april 1996 op 3
tarefa maar de rups heeft hem grotendeels opgegeten.” Ze kocht geen vergif omdat
ze geen geld had. D. Francisca in Fazenda Nova heeft tijdens de onweersbuien van
1995 watermeloen, maxixe, komkommer, okra, pompoen en bonen geplant. Alles is
40 cm hoog geworden en daarna doodgegaan door de vraatzuchtige rups (lagarta).
Ze zegt dat de hele regio last had van de rups en er geen huismiddel tegen bestaat.
Verder had Sr. Ananias uit Lajinha in de winter van 1996 rupsen op zijn maïs. Voor
R$ 2,0032 koopt hij bestrijdingsmiddel (poeder) voor 10 liter water, goed om 1 tarefa
te besproeien. Ook D. Josefa uit Lajinha had in de winter van 1996 de maïs gespoten
tegen de rups. In Algodões at de rups de maïs van Sr. Martinho. Hij gebruikte geen
vergif, omdat de rups het eerste de wortels aantastte. Sr. Pedro had het jaar daar‐
voor 3 tarefa van bonen en maïs samengeplant maar niets geoogst door de rupsen.
Dat er geen huismiddelen tegen rupsen bestaan, kan betekenen dat rupsenplagen
vroeger minder voorkwamen.
Ook vogels kunnen de oogst verminderen. Vogels eten graag de zachte ontkie‐
mende zaadjes. Soms maakt men een vogelverschrikker van een pop met kleren en
een strooien hoed. Daarnaast hadden boeren buiten de onderzoeksgroep last van
sprinkhanen. Het nationale journaal van 9 september 1996 berichtte over een sprink‐
hanenplaag in Coité en omstreken. De plaag zou een gevolg zijn van het verdwijnen
van bepaalde vogels, natuurlijke vijanden van sprinkhanen. De sprinkhaan eet het
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hele gewas op. Ten slotte vertelde Sr. Martinho dat de bonen een ziekte hadden in
de winter van 1996 waardoor de opbrengst verminderde.
Uit het bovenstaande blijkt, dat vele factoren de ontwikkeling van de gewassen
beïnvloeden. Regenval, het neerslagmoment en het ontwikkelingsstadium van de
gewassen speelt een rol maar ook de kracht en hoeveelheid van de regen. Verder
zijn plagen van invloed op de oogst van de maïs en bonen. Uit neerslagstatistieken
kan de omvang van de oogst van een individuele boer niet worden afgeleid. Om het
verband tussen neerslag en oogst te begrijpen zijn behalve meer weerstations ook
antropologisch onderzoek nodig, temeer vanwege de klimaatverandering.
OOGST, VERWERKING EN OPSLAG

Na hoeveel tijd oogsten de boeren?
De bonen, maïs en maniok verschillen in groeitijd. De bonen hebben meestal na 3
maanden droge peulen. In 1996 oogsten de boeren de bonen na 2 tot 5 maanden, van
juli tot en met september. De maïs kan na 3 maanden geoogst en geroosterd worden,
maar de boeren laten hem meestal 5 à 6 maanden op het veld staan. De boeren
kunnen alleen de droge korrel dorsen. De maïsoogst was in 1996 na 4 tot 7
maanden, van september tot en met december. Bij voldoende regen oogst de boer de
maniok na een jaar. Als het te droog is, blijft de wortel dun. Dan wacht de boer
totdat de wortel dikker is. Hij trekt een plant eruit en beoordeelt de dikte van de
wortel. Er zijn boeren die hun maniok na 15, na 21 maanden of na 2 jaar gerooid
hebben. Van de in 1994 gepootte maniok, hebben 5 boeren deze 21 tot 24 maanden
laten staan. Seu Roque heeft in september 1996 zelfs nog één‐achtste tarefa maniok,
die hij in 1993 gepoot heeft. Deze heeft hij een stukje afgesneden om meer wortels te
krijgen. De maniok een derde jaar laten staan komt echter zelden voor. De maniok
wordt meestal in de periode tussen eind april en oktober gerooid.

Hoe oogsten de boeren en wie oogst er?
Wanneer de bonen rijp en droog zijn, trekken de boeren ze uit de grond en verza‐
melen ze de droge peulen. Bij de maïs snijdt de boer de kolf af en verzamelt die. Op
het land met de overgebleven maïs laat men vaker vee van andere boeren grazen,
dat het land bemest,. Hiermee kan men R$ 60,0033 verdienen.
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De boeren pakken de manioksteel bij de grond vast en trekken de wortel eruit. Dan
breken zij de wortel van de stengel, en verzamelen de wortels. De stelen met bla‐
deren laten ze een week op het land liggen; daarna halen ze de bladeren er af. De
dunne stelen en bladeren dienen droog, als veevoer. Onvoldoende droog zijn ze
schadelijk voor het vee: D. Josefa’s ram stierf nadat hij maniokbladeren gegeten had.
Bij het oogsten werken zoveel mogelijk huishoudleden mee. Ook doet men een
beroep op familie, vrienden en arbeiders. Sr. Pedro heeft de maniok met 3 arbeiders
gerooid. Seu Roque betaalde een vrouw voor de bonenoogst en Sr. Osmar (met één
arm) oogstte de bonen met de hulp van 4 vrienden.

Dorsen van bonen en maïs en maniokmeelverwerking
Na de oogst, dorsen de boeren de bonen. De inmiddels harde bonen in de gedroog‐
de peul zijn ongeveer 1,5 cm lang en lichtpaars van kleur. De boeren verzamelen de
peulen en maken er op de dorsvloer (secador de feijão) een stapel van. Mannen, die in
een cirkel staan, slaan er met grote stokken op. De peulen barsten open en de bonen
vallen op de grond. Het dorsen kan ook machinaal gebeuren. Begin september 1996
liggen er bij Sr. João’s huis grote stapels droge bonenpeulen die geslagen moeten
worden. Alleen bij weinig oogst slaat de boer alleen; bij veel bonen is hulp van
anderen noodzakelijk. Boeren helpen ook hun bejaarde ouders bij het dorsen.
Sr. Pedro: “De bonen sla ik met de hand omdat ze met de machine stuk gaan. De
maïs, veevoer, doe ik wel met de machine(…). We roepen een paar vrienden bijeen.
4 of 5 vrienden pellen mijn bonen vandaag; morgen die van de buurman. Zo betaal
je geen machine. Met de machine kost het R$ 1,0034 per zak. Handmatig heb je 1
arbeider nodig voor het verspreiden en 1 om te pellen.” Hij betaalt dan R$ 3,0035 per
dag per persoon. 10 zakken is 2 dagen werk. Dat is in totaal R$ 12,0036; per zak is het
R$ 1,2037, duurder dan met de machine. Sr. Pedro: “Doe je dit met de machine, dan
verliezen de mensen werk. In de gemeenschap zijn mensen die dat geld nodig
hebben.” Sr. Adolfo dorst zijn bonen met de machine van de gemeenschapsvereni‐
ging van Sambaíba123. De machine pelt de bonen en vult de zakken. Hij betaalt als
niet‐lid R$ 1,5038 per zak bonen. Ook Sr. João gebruikt deze machine.
De boer snijdt de bladeren, die om de maïskolf zitten, open en trekt die naar
beneden zodat hij de maïskorrels ziet. Seu Roque noemt dit despalhar, ofwel het stro
er af halen. Hij doet dit samen met een arbeidster. Daarna maakt de boer een stapel
€ 0,26.
€ 0,77.
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van de maïskolven en slaat er met een stok op zodat de korrels er uit vallen. De
korrels, vermengd met stukken kolven en zand legt hij op de arupemba‐zeef, die hij
een paar keer de lucht in gooit. Dan blijft de schone korrel over, waarmee hij de zak
vult. De maïs kan ook met de machine gedorst worden. Sr. Adolfo huurt deze
machine van een particulier. De prijs is hetzelfde als van de bonen.
Van maniokwortels met het giftige blauwzuur maakt men het lang houdbare
droge fijnkorrelige meel, dat niet meer giftig is. De boer vervoert eerst de wortels in
een aantal ritten met paarden‐ of ezelkar naar het maniokverwerkingshuis (casa de
farinha). Hiervan bestaan er twee soorten. Het eerste is van de overheid, vaak in be‐
heer van een gemeenschapsvereniging en uitgerust met moderne machines en een
cisterne. Het andere is privé‐bezit en heeft meestal oudere machines. Van 14 huis‐
houdens hebben er 4 een eigen maniokmeelhuis.
Vrouwen schillen de wortels in een kring gezeten. Er hangt een onprettige lucht,
die volgens hen niet ongezond is. Voor 8 zakken maniokmeel schillen 6 vrouwen
iets meer dan 1 dag. De maniokeigenaar betaalt hen in geld of in goma. Dit is
maniokbezinksel, ‐zetmeel of tapioca. De vrouwen zijn vrienden of buren van de
maniokeigenaar. Ze verdienen met 9 uur schillen per dag R$ 2,50 tot R$ 3,0039 per
persoon. Het komt voor dat buren elkaars maniok gratis schillen. De schillen zijn
veevoer. De geschilde wortels gooien ze in de raspmachine met een motor of hand‐
matig aangedreven. De pulp valt in een bassin.
Om goma te maken doen de vrouwen de pulp in een teil en voegen er water bij.
Dan doen ze de pulp in een kaasdoek en knijpen de doek uit. Het water gaat terug
in de teil en de pulp terug in het bassin. Er blijft in de teil troebel water over dat na
een tijdje een bezinksel heeft, de goma. Van gedroogde goma maken vrouwen beijú,
een melkwitte koek of bolachas de goma, koekjes, die smelten op je tong, net als
kroepoek (ook van tapioca gemaakt).
De pulp wordt geperst. Dan gaat deze substantie opnieuw in de raspmachine
om het fijner te maken. Vervolgens gaat het naar de oven waar het meel geroosterd
wordt totdat het kurkdroog is. Bij de moderne maniokmeelhuizen is de oven een
plaat van 1,5 m doorsnee waarop een ronddraaiende mengarm het maniokmeel in
beweging houdt. Bij de oudere machines draait een man aan de machine. De plaat
wordt vanonder door een houtvuur verwarmd. De maniokeigenaar zorgt voor het
brandhout. Bovendien betaalt hij de man die de oven klaarmaakt R$ 1,00 a R$ 2,0040
of 1 prato maniokmeel per zak. Het maniokmeel wordt opgevangen in een kruiwa‐
gen en daarna vult hij de zakken.
Verder betaalt de boer ook het gebruik van het maniokmeelhuis. Deze kosten
variëren van 5, 7 tot 15 liter maniokmeel per zak, ofwel 7, 10 of 19% per zak. Boeren
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die geen lid zijn van de gemeenschapsvereniging (in dit geval van Gangorra)
betalen 19 %. Leden betalen 10% per zak maniokmeel. In Tabel 32 op pagina 406 in
de bijlage, zien we de verwerkingskosten per zak: minimaal R$ 3,66 en maximaal R$
12,0041, exclusief brandhout. We zagen al dat het dorsen van maïs en bonen maxi‐
maal R$ 1,50 per zak kostte, een groot verschil.
De verwerkte farinha vervoert men naar huis. Sr. Pedro reed 4 keer voor het
maniokmeel van 1 tarefa. Met zijn ezelskar kan hij 2 zakken (à 50 kg) vervoeren.
Hieruit concludeer ik dat zijn productie van 1 tarefa 4 maal 100 kg, dus 400 kg
bedraagt. Verderop blijkt dit een gemiddelde productie. De paardenkar van
Atemilson verdraagt overigens 5 tot 6 zakken farinha per rit, meer dan het dubbele.

Opslag
De boer bewaart de hele bonen. De maïs kan hij gemalen bewaren, maar deze mag
niet te koud worden. Als hij de hele maïskorrel bewaart, kan er een insect in komen.
De zakken bonen, maïs en maniokmeel bewaart de boer in zinken vaten tegen vocht
en ongedierte. Woortmann & Woortmann (1997:85) schreven dat je deze vaten niet
mocht aanraken, want als ze hol klinken is de voorraad op. De vaten zijn ter grootte
van 6, 12 of 18 zakken. Kleine hoeveelheden (2 zakken) bewaart men in de zak.
Maïs en bonen als zaaigoed kan de boer maar twee jaar bewaren anders ont‐
kiemt het niet meer. Volgens sommige boeren kan het maniokmeel 3 jaar bewaard
worden, anderen zeggen 5 tot 6 jaar, mits bewaard in een zinken vat. Deze lange
bewaartermijn is een belangrijk voordeel van dit basisvoedselgewas. Bovendien zegt
Sr. Ananias, wordt de maniok beter naar mate je hem langer bewaart en je hem voor
gebruik nog eens roostert. Maniok is dus lang houdbaar en verdraagt droogte goed.
Met recht een vernuftig gewas en daarom zeer gewild.
Bij de opslag gebruikt de boer een vies ruikende pil tegen het insect gorgulho
anders tast deze de oogst aan. Vlak nadat hij de pil erbij gedaan heeft, mag hij de
granen niet consumeren. Dit insect maakt gaatjes in de bonen of maïskorrel. Sr.
Adolfo: “Het is een donkerbruin beestje, 2 tot 3 mm. lang met twee ongeveer 2 mm
lange voelsprieten die in een hoek van 60 graden staan. Het beestje op de maïs is iets
langer dan dat op de bonen.” Interessant is deze exacte beschrijving van Sr. Adolfo.

41

€ 0,94 tot € 3,08.

239

Hoofdstuk 5

DE OOGST IN 1995 EN 1996
De bonenoogst in 1995 was bij 10 huishoudens gemiddeld124 275 kg met een totaal
van 2753 kg. In 1996 oogstten 12 huishoudens 3338 kg bonen en gemiddeld 278 kg.
In 1995 mislukte de maïsoogst in 8 van de 10 huishoudens. Alleen Seu Roque en
Sr. Adolfo uit Pinda, oogstten in 1995 maïs: 4 en 6 zakken, ofwel 240 en 360 kg125. De
maïsoogst in september en oktober 1996 was beter. 12 huishoudens hadden toen een
gezamenlijke oogst van 7382 kg maïs, gemiddeld 615 kg. Dit klopt overigens niet
met het lokale model dat maïs beter tegen droogte kan dan bonen.
De maniok die boeren in juli, september, oktober en november 1995 oogsten,
hadden ze in 1993 of in 1994 gepoot. Ik heb slechts gegevens van 4 huishoudens.
Hun oogst was goed voor een totaal van 2688 kg maniokmeel, gemiddeld 672 kg. De
maniok die in juli, tot en met, november en in mei 1996 geoogst werd, leverde een
totaal van 8038 kg maniokmeel. Dit is gemiddeld 731 kg bij 11 huishoudens. De
uitersten waren minimaal 188 kg en maximaal 1750 kg. Bij het weergeven van
maniokproductie zou niet alleen de productiehoeveelheid, maar ook de productie‐
duur van de maniok op de akker vermeld moeten worden.
We zien in onderstaande tabel een gemiddelde productie van 278 kg bonen (4,6
zakken), 615 kg maïs (10,3 zakken) en 672 kg maniokmeel (13,4 zakken). De boeren
oogsten twee keer zoveel maïs als bonen en het maniokmeel is nog wat meer.
Tabel 19. Gemiddelde oogst per huishouden 1995 en 1996

Gewas

Jaar

Kg

Aantal zakken

Bonen

1995

275

4,6

1996

278

4,6

1995

0

Maïs

Maniok

240 tot 260

4 tot 6

1996

615

10,3

1994 + 1995

672

6,7

1996

731

14,6

Bron: Onderzoek auteur.

Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit van de oogst is belangrijk. De
kwaliteit van het maniokmeel dat twee jaar op de akker van Sr. Pedro stond is
minder: de farinha heeft geen goma; het weegt minder en de smaak is minder. D.
Maria do Carmo: “In juni 1996 hebben we maniokmeel gemaakt van maniok die een
jaar op de akker stond.” De kwaliteit hiervan was redelijk. Atemilson verkoopt zijn
maniokmeel aan een marktopkoper. Na een poos koopt hij hiervan weer 2 zakken
terug. Dan krijgt hij goede kwaliteit, want hij herkent zijn eigen maniokmeel.
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Productie per tarefa in 1996
Ik vergelijk de bonenproductie per tarefa in 1996 van de verschillende huishoudens
met elkaar. De boeren oogsten tussen 15 en 315 kg bonen per tarefa. Een verband
met de hoeveelheid zaad is niet duidelijk: die ligt tussen 5,6 en 45 kg per tarefa. De
middenmoot ligt rond 150 kg bonen per tarefa.
Voor maïs geldt een productie per tarefa van 0,5 kg tot 510 kg, met de meeste
waarden rond 200 à 300 kg per tarefa. De hoeveelheden zaad per tarefa liggen op 2 à
3 kg. Ook hier is geen verband te zien met de gebruikte zaadhoeveelheid.
De maniokmeelproductie per tarefa ligt tussen 63 kg en 1000 kg, Sr. Pedro
spreekt zelfs over 1500 kg. Echter, de meeste waarden liggen rond 400 kg per tarefa
met een paar uitschieters naar boven. Samenvattend: voor de bonenproductie lagen
de meeste waarden op 150 kg, van de maïs op 250 kg en van het maniokmeel op 400
kg per tarefa. Ik spreek hier bewust niet van een gemiddelde productie omdat
vanwege het kleine aantal de gemiddelden erg af kunnen wijken.

Goede en slechte jaren
Was 1996 een gewoon, goed of slecht jaar? Wat zien we als we de productie van de
onderzoeksgroep vergelijken met de gemiddelde productie over 12 jaar in Coité?
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Tabel 20. Productie van sisal, bonen, maïs en maniok 1996‐2008
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In Tabel 20 zijn de licht gemarkeerde waarden laag en de donker gemarkeerde
waarden zijn hoog126.
Tegenover een gemiddelde (van 12 jaar127) van respectievelijk 179, 182 en 945 kg
bonen, maïs en maniokmeel in de gemeente Coité128 staat een veel voorkomende
productie van respectievelijk 150, 250 en 400 kg in de onderzoeksgroep in 1996. De
bonenproductie van de onderzoeksgroep in 1996 is wat minder dan gemiddeld in
Coité, de maïs‐ is meer dan gemiddeld en het maniokmeel‐ minder dan gemiddeld.
Dit komt overeen met de mening van de boeren dat in 1996 de bonen‐ en maïs pro‐
ductie slecht tot normaal was en van maniok minder dan normaal (door de droogte
van 1995). 1996 was dus geen goed jaar. 1995 was een matig jaar, vooral voor de
maïs en de maniok. Toen heeft bijna niemand in de zuidelijke buurtschappen van
Coité maïs geoogst. De winter (april tot en met juli) van 1996 was wel redelijk.
De boeren hebben veel kennis over de potentiële productie. Er zijn grote ver‐
schillen tussen een goed en een slecht jaar. De boeren zeggen zonder aarzelen dat in
droge tijden de maniokmeelproductie per tarefa tussen de 200 tot 650 kg is. In een
goed jaar is dat volgens hen 1000 à 1500 kg, een verschil van maximaal factor 7.
Voor de bonen geldt 200 kg in een slechter jaar en meer dan 400 kg in een goed jaar,
zie onderstaande Tabel 21. Over de maïs heb ik deze gegevens niet, maar dat zal
gezien Tabel 20, ongeveer hetzelfde als de bonen zijn.
Tabel 21. Marges van potentiële oogsten per tarefa

Bonen
kg
Veel voorkomende
oogst in 1996
Goede oogst
Slechte oogst
Bron: Onderzoek auteur

zakken

Maïs
kg

zakken

Maniokmeel
Kg
zakken

150

2,5

250

4,1

400

8

300‐396

5 tot 6,6

1000‐1500

20‐30

150‐216

2,5 tot 3,6

200‐650

4‐13

129

De maximale waarden van de maniok (1000 tot 1500 kg) uit de bovenstande tabel
komen redelijk overeen met de waarden van rond 1000 kg in Tabel 20. De maximale
bonenwaarde van 396 kg komt ook overeen met de waarde van 365 kg uit het
recordjaar 2003.
Het is voor een boer echter niet eenvoudig de hoeveelheid oogst te voorspellen.
Atemilson verwachtte een opbrengst van 20 zakken maniokmeel van zijn 1,5 tarefa.
Het waren er 16,5. Vanwege de droogte in 1995 verwachtten de boeren een op‐
brengst van 10 zakken maniokmeel per tarefa. De meeste boeren haalden dit niet.
Hoe zit het met risicospreiding door de 3 gewassen te verbouwen? In Tabel 20
zien we over 12 jaar een vrij constante maniokoogst. De verschillen in maniok‐
productie uit Tabel 21 zien we niet in Tabel 20 omdat het gemiddelden betreft: een
goede oogst van de een compenseert de slechte oogst van de ander op gemeente‐
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niveau. Bovendien wordt de maniokoogst minder, maar gaat bijna nooit verloren.
Bij de bonen‐ en maïsproductie zien we wel fikse schommelingen in Tabel 20.
Blijkbaar is de malaise voor deze gewassen veel algemener en wordt het verlies van
de een niet gecompenseerd. Slechte jaren voor de bonen zijn gemiddeld ook slechte
jaren voor de maïs. Voor goede jaren geldt hetzelfde. Dat in 1995 de maïsoogst bij de
onderzoeksgroep mislukte en de bonenoogst niet, lijkt hiermee in tegenstelling.
Echter, bij een nagenoeg gelijke gemiddelde productie in Tabel 20: 179 kg bonen en
182 kg maïs per tarefa, is de bonenproductie in 8 jaar hoger dan de maïsproductie en
maar in 3 jaar lager. Blijkbaar kan de maïs toch niet zo goed tegen droogte als men
beweert.
Volgens D. Maria Francisca en Sr. Martinho is een goed jaar voor maniok ook
een goed jaar voor maïs en bonen. Dit is niet zichtbaar op gemeenteniveau maar kan
wel juist zijn.
Qua risicospreiding vullen de maniok enerzijds en de maïs en bonen anderzijds
elkaar aan. Bij maïs en bonen is een slechte of goede oogst algemeen, bij de maniok
niet. Hierbij compenseert de goede oogst van de een de slechte oogst van de ander.

De zon is hier normaal, wij wennen er alleen niet aan
Bovenstaande opmerking van D. Eunice (“O sol aqui é normal, só que a gente não
acostuma”) illustreert mijn opmerking uit hoofdstuk 3, dat de herinnering aan
droogte na een paar jaar vervaagt. Tijdens ons verblijf in 1996, 1997 herinnerden de
boeren zich droogte als volgt:
D. Maria L. Santana zegt dat de ergste droogte van die eeuw 1932 was, haar ouders
vertelden daar wel over.
Seu Roque vertelde dat de ergste droogte van de eeuw in 1932 was. Hij was toen nog klein.
Toen aten de mensen de wortel van de umbuzeiro als maniokmeel. De andere droogtes
waren minder goede tijden maar droogte is een groot woord. Een andere pasagemzinha mal
was in 1962 en in 1949‐1950. Ik vraag welke droogte de grootste invloed gehad heeft op zijn
gewassen. Hij heeft nog nooit zijn oogst verloren de 17 jaar dat hij hier woont.
Volgens Sr. Adolfo was de ergste droogte in 1993 en in 1994, hij heeft toen drie runderen
verloren. Ook is het ongeveer vijftien jaar geleden dat er een seca boa was, dus dat moet
rond 1975 geweest zijn. Verder praten de mensen over de droogte van 1932 zegt hij.
Sr. Pedro had bij de droogte van 1991 75 sinaasappelbomen door hitte van de zon verloren.
In 1994 had hij een weiland bij Serrinha voor zijn vee gehuurd.
Volgens Sr. Ananias heeft Coité en omstreken in 1996 al 4 jaar te lijden van droogte en was
er vier jaar geleden (dus in 1992) een erge droogte.
D. Maria Delmira had in 1993 fruitbomen verloren door de droogte.
Figuur 37. Droogtebeleving en droogteherinnering in 1996
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Door gebrek aan locatiespecifieke gegevens over neerslag in de buurtschappen kan
ik de genoemde droogtejaren slechts vergelijken met de neerslag op gemeente‐
niveau zoals te zien in Figuur 7 pagina 81. Het verzamelen van locatiespecifieke
gegevens over dagelijkse regenval en temperatuur is daarom van belang voor
toekomstig onderzoek. In Tabel 31 op bladzijde 404 heb ik een jaartotaal onder 350
mm gemarkeerd en ook een totaal tijdens het groeiseizoen lager dan 26 mm130. We
zien in de jaren ’50 een aantal droge jaren, verder was niet 1962 droog maar 1961.
1976 was een jaar met extreem weinig neerslag tijdens het groeiseizoen. Niets wijst
erop dat Sr. Pedro in 1991 zijn bomen zou verliezen. Het verlies van fruitbomen van
D. Maria Delmira en van runderen van Sr. Adolfo in 1993 komt wel overeen met 5
maanden zonder enige neerslag en het lage jaartotaal. Dat Sr. Pedro in 1994 een
weiland huurde is ook begrijpelijk gezien de aanhoudende droogte in de eerste
maanden. Er van uit gaande dat de droogte in het gehucht131 overeenkomt met de
droogte in Coité, kunnen we stellen dat de mensen zich droogte ongeveer
herinneren, maar het exacte jaar herinneren ze zich niet. Tenminste als de droogte in
hun buurtschap overeenkomt met de droogte in Coité.
Er blijkt amper verband tussen de oogst(herinnering) en de mate van droogte in
een jaar. Dit zien we als we de commentaren inFiguur 38, met Tabel 20, pagina 242
vergelijken. De uitspraken die in tegenstelling met Tabel 20 zijn gaan vooraf van een
kruisje. Bij 2007 klopt de herinnering en de oogsthoeveelheid wel132. Opvallend is
dat 2008 volgens de tabel een slecht jaar was, terwijl dat niet bleek toen ik begin juli
2008 het onderzoeksgebied verliet. Wederom blijkt het verband tussen oogst en
droogte niet eenduidig.
X
X

X

D. Eunice zegt dat in de afgelopen 11 jaar 3 jaren van droogte waren: 1998, 2003 en 2005.
Het vorige jaar was wel redelijk.
In 2000 had José (Riacho) geen bonen omdat het droog was. De maniok (R$ 120,00) en
bonen (R$250,00)42 waren toen duur.
Volgens D. Teodora (Boa Vista) wisselen de goede en de slechte jaren elkaar af sinds
2001.
Sr. Martinho (Algodões) zegt dat het droog was in 2003. Hij benadrukt dat het een
estiada was, “não foi seca não, geen echte droogte.
Valdí (Riacho) vertelde dat er in 2004 geen melk was omdat veel vee gestorven was
vanwege droogte. Ook in 2005 was er een droog jaar.

42

X

Sr. Agenário (Lajinha) zegt dat het in 2006 slecht was.

X

Sr. Osmar (Algodões) zegt dat de laatste vier winterjaren (2005 –2008) goed waren,
behalve in 2007, toen was het iets minder.

X

D. Teodora verloor haar maïs en bonenoogst en oogstte weinig maniok in 2007.

€ 30,82 en € 64,20.
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X
X
X

D. Francisca (Lajinha) zegt dat in 2007 niemand wat had en ze moesten kopen. Daarvoor
was het beter.
Sr. Pedro (Gangorra) zegt dat 2003 ook een slecht jaar was maar 2007 was slechter voor
hem.
Sr. Agenário (Lajinha) zegt dat 2007 geen goed jaar was.
Voor Atemilson (Brejo) was de oogst in 2007 wel goed.
Figuur 38. Droogte‐ en oogstherinnering in 2008

Factoren die de oogst bepalen
Over het verband tussen de hoeveelheid oogst en het zaaimoment kan ik weinig
zeggen. Er zijn maar 4 huishoudens die vroeg zaaien. De oogst van deze huis‐
houdens is in vergelijking met de late zaaiers laag tot gemiddeld. De boeren zijn van
verscheidene leeftijdscategorieën en wonen op verschillende locaties. Het aantal is
echter te weinig om hier verdere conclusies uit te trekken.
De oogsthoeveelheid ligt aan vele factoren. De boeren uit Slegers’ (2008) studie
noemen: het weer op specifieke stukken land; landeigenschappen; het landgebruik
en eigenschappen van de boer. De boeren in Coité noemden: neerslaghoeveelheid;
neerslagmoment na het zaaien; neerslagkracht en plagen en ziekten. Andere facto‐
ren die we zagen waren: gewasvariëteit; plantperiode; temperatuur; zonnekracht;
mate waarin de grond verbeterd is; grondsoort; hoogteligging van de bodem;
locatie; micromilieu; reliëf; verzorging van de akker; toepassen van mengteelt; tijd‐
verschil tussen zaaien van maïs en bonen; hoeveelheid zaden in een plantgat; land‐
bouwkennis en ‐ervaring van de boer; mate van wisselbouw en beschikbaarheid van
een tractor. Sommige van deze factoren zijn van grotere invloed dan andere en ver‐
sterken elkaar. Andere compenseren elkaar weer. Een aantal van deze factoren heeft
de boer zelf in de hand en op andere heeft hij geen invloed. Bovendien zagen we dat
gewassen zich kunnen herstellen en dat de oogst vaak redelijk is.
VERBRUIK
Bonen, maïs en maniok verbouwen boeren vooral voor hun gezinsconsumptie.
Houdt men niet van bonen of maïs, dan verbouwt men minder. D. Teodora
verbouwt ogenbonen omdat ze veel opbrengen maar D. Maria Delmira verbouwt ze
niet want zij vindt ze vervelende, zwakke bonen. Bovendien verbouwen boeren
bonen en maniok om aan uitwonende kinderen te geven. Zie het volgende hoofd‐
stuk. Soms betalen de boeren de pacht of het gebruik van het maniokmeelhuis met
maniokmeel.
Sommige boeren hebben een flinke voorraad. Sr. João heeft op 9 april 1997 nog 4
zakken bonen, 15 zakken maïs en 15 zakken maniokmeel. Voor zijn huishouden, is
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dit voor ruim 2 jaar bonen, ruim 2 jaar maïs en voor meer dan 1 jaar maniokmeel.
Omdat maïs en bonen maximaal 2 jaar houdbaar zijn, is een grotere voorraad niet
zinvol. D. Josefa heeft maïs gekocht. Tot januari 1997 kwam ze uit met de maïs; het
is dan maart 1997. Sr. Ananias had van de bonenoogst van 1995 nog 4 literblikken
over; net genoeg om de bonen opnieuw te zaaien.
Het is moeilijk het jaarverbruik te bepalen. 14 huishoudens verbruiken tussen de
30 kg en 300 kg bonen per jaar. Er blijkt weinig verband tussen het bonenverbruik
en het aantal huishoudleden doordat boeren deze aan uitwonende kinderen geven.
De meeste huishoudens verbruiken 2 tot 4 zakken bonen per jaar: 120 tot 240 kg.
Over het maïsverbruik heb ik gegevens van 13 huishoudens. Zij verbruiken
tussen de 200 en 900 kg per jaar. Ook hier is er geen verband te zien met het aantal
huishoudleden. Dit komt omdat maïs vooral veevoer is.
Over het verbruik van maniokmeel heb ik van 10 huishoudens gegevens. Het
verbruik varieert van 180 tot 780 kg per jaar. Veel huishoudens verbruiken rond 10
zakken, 500 kg maniokmeel per jaar. Ook hier is er geen verband tussen het ver‐
bruik en de huishoudgrootte. Bij D. Teodora bijvoorbeeld zitten er dagelijks onge‐
veer 10 mensen aan tafel. Ze heeft hiervoor per maand 1 zak maniokmeel nodig.
In de onderzoeksgroep was de oogst in 1996 gemiddeld toereikend voor het
gemiddelde gebruik zoals we in de onderstaande tabel zien.
Tabel 22. Oogst en verbruik 1996

Gemiddelde oogst 1996 kg

Gemiddeld verbruik 1996 kg

Bonen
278
187
Maïs
615
>400
Maniokmeel
731
400‐500
Bron: Onderzoek auteur. Gemiddelde oogst overgenomen uit Tabel 19.

EEN GOEDE PRIJS
In hoofdstuk 6 zal blijken dat de meeste boeren uit het onderzoek geen surplus ver‐
kopen. De boeren verkochten geen maïs en bonen in 1996; wel maniokmeel, ofwel
aan een opkoper aan de deur of ze brachten het zelf naar de gemeentemarkt. De
opkoper bood Sr. Ananias dezelfde prijs als op de markt. Hij ontving eind133 1996
meteen R$ 20,0043 contant voor 1 zak maniokmeel. Vaak verkopen de opkopers de
maniok ver buiten Coité, in St. Luz of in Tiquara, bij Senhor do Bonfim, respec‐
tievelijk 40 tot 156 km van Coité. De regering koopt ook maniokmeel.
Atemilson verwachtte eind mei 1996, voor zijn oogst van oktober, op de markt
voor 1 zak maniokmeel R$ 27,00 tot R$ 30,00 te krijgen. In oktober 1996 kreeg hij

43

€ 5,14.
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echter slechts R$ 17,0044 hoewel hij zei de tussenhandelaar (atravessador) met de beste
prijs te kiezen. Zijn verwachtingen waren te hoog, Sr. Ananias echter kreeg in
dezelfde periode R$ 3,00 meer per zak namelijk R$ 20,00. Atemilson verkocht 4
zakken maniokmeel en Sr. Ananias 1. Atemilson verkocht een gedeelte van zijn
maniok voor contant geld met de mogelijkheid om bij de tussenhandelaar op de pof
te betalen. Blijkbaar kostte deze faciliteit hem R$ 3,00 per zak, ofwel 15%.
Bovendien is de prijs op de markt van kleine hoeveelheden aanzienlijk hoger
dan van grote. D. Josefa heeft 2 pratos maïs à R$ 1,00 gekocht (dat is voor 1 zak om‐
gerekend R$ 16,0045) en later 1 zak à R$ 13,0046 gekocht. Een zak is 3/16 is 18,75%
voordeliger. Op een ander moment kost 1 prato maniokmeel op de markt R$ 1,50.
Dat is voor 1 zak omgerekend R$ 24,00 terwijl de zakprijs dan R$ 20,0047 is. 1 zak is
dan 4/20 is 20% voordeliger.
Goma kost R$ 2,00 per prato. Met 3 pratos goma maakt D. Maria do Carmo beijú
(tapiocakoek) die ze voor R$ 11,00 à R$ 12,00 verkoopt. Goma is blijkbaar waardevol
en door het te verwerken kunnen de vrouwen er nog meer mee verdienen.
Hoewel de meeste boeren de gewassen voor eigen consumptie verbouwen, is
het interessant om te weten, welk van de drie gewassen het meeste zou kunnen
opbrengen. Hiervoor moeten we de productie per ha weten,; de verkoopprijs en de
productiekosten per ha.
Voor de verkoopprijs neem ik de gemiddelden van Brazilië uit bovenstaande
tabel. Omdat het waarden van 7 jaren betreft zijn de grootste fluctuaties hierdoor
gladgestreken. De gemiddelde prijzen over 7 jaar in Brazilië en de minimumprijs in
het Noordoosten in 2006 verschillen niet zo sterk: 49, 11 en 74 in Brazilië en 47, 16 en
60 in het Noordoosten. 1 kg bonen kost gemiddeld R$ 0,81 en 1 kg maïs gemiddeld
R$ 0,18. 1 kg maniokmeel kostte maximaal R$ 0,40134.
De prijzen fluctueren naargelang het aanbod in het jaar. In juni 2008, vertelt D.
Maria do Carmo, is het maniokmeel nog duur; als iedereen maniokmeel gemaakt
heeft, daalt de prijs. Ook droogte kan leiden tot forse prijsstijgingen, vooral van de
bonen. Lirão vertelt in juli 2008 dat de prijs van een zak bonen R$ 250,00 is, van maïs
R$ 30,00 en van maniokmeel R$ 70,00. De bonenprijs was zo gestegen door de ge‐
ringe oogst in de winter van 2007. Een ander jaar steeg de bonenprijs met factor 4
van R$ 28,00 per zak in het begin van het jaar tot R$ 116,0048.

€ 4,37.
€ 4,11.
46 € 3,34.
47 € 6,16.
48 € 29,79.
44
45
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Tabel 23. Verkoopprijzen van bonen, maïs en maniok

Brazilië*

Bonen (kg)

Maïs (kg)

per zak
per kg

à 60

per
per kg zak à

kg

Maniok‐

Maniok‐

wortels

meel

per 1000

per zak à

kg

50 kg

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

0,89
0,88
0,69
0,86
1,04
0,62
0,68

53
53
41
52
62
37
41

0,20
0,21
0,19
0,20
0,17
0,14
0,16

60 kg
12
13
11
12
10
8
10

Gemiddelde

0,81

49

0,18

11

74

16

60

60
71
81
80
57
81
85 17,00 ‐
20,00***

Noordoosten
Minimumprijs**

47

17,00

2006
*Bron: Flores Fernandes Filho et al. (2008)
*Waarden per december 1997 in R$
**Prijspeil 2006, bron: www2conab.gov.br
*** Onderzoek auteur

De productie per ha verschilt ook veel per jaar; daarom neem ik de gemiddelde
productie over 12 jaar uit Tabel 20. De productie per ha vermenigvuldig ik met de
verkoopprijs per kg. Bij de bonen is een gemiddelde productie per ha van 411 kg
(zie Tabel 20) maal 0,81 is een opbrengst van R$ 333,00135. Bij de maïs is een gemid‐
delde productie per ha van 418 maal 0,18 is een opbrengst van R$ 75,00. Bij de
maniokwortels is dit 8,692 maal 74 is een opbrengst van R$ 643,20 of voor maniok‐
meel 2173 kg maal (17/50) is R$ 739,00 tot 2173 maal (20/50) is R$ 869,00. Deze
voorlaatste prijs is 15%136 meer dan die voor maniokwortels.
De productiekosten van maïs en bonen ontlopen elkaar niet veel, maar zijn van
het maniokmeel veel hoger. Daarom moeten we vooral bij de maniok deze kosten er
nog van af trekken. In Tabel 32, pagina 406 in de bijlage zien we de minimale en
maximale verwerkingskosten. Gemiddeld zijn die in 1996 R$ 7,50 per zak van 50 kg.
De prijs van 1 zak maniokmeel is in 1996 R$ 17,00. Voor het gemak ga ik uit van een
winst van R$ 10,00 per zak maniokmeel na aftrek van de kosten. Dan is de som: 2173
kg maal (RS 10,00/50 kg) is R$ 434,60 voor het maniokmeel.
Samenvattend: de bonen kunnen per ha R$ 333,00 opleveren, de maïs R$ 75,00
en maniokmeel zelfs R$ 434,00. De twee voedselgewassen kunnen per ha veel meer
opbrengen dan de maïs, maniok bijna 6 keer zoveel. Maniok is dus niet alleen rede‐
lijk droogteresistent, voedzaam en lang houdbaar, maar brengt bij verkoop, indien
nodig, ook veel op. Daarbij komt dat de bonenprijs bij schaarste met factor 5 kan
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stijgen bij schaarste. Ofschoon in Tabel 23, pagina 249, de verkoopprijzen van bonen
staan, zullen de bonen veruit het duurst zijn als boeren ze moeten kopen. Hierom
alleen al, is de verbouw van bonen interessant.
We zagen al dat D. Maria do Carmo en Lirão zich bewust zijn van prijsfluctua‐
ties door vraag en aanbod. Sr. Ananias doet ook een uitspraak op macro‐economisch
niveau:
Het Plano Real vond ik goed omdat het Braziliaanse geld voorheen niks waard
was. Alleen het Amerikaanse geld had waarde. De Amerikanen kochten onze
maïs, bonen, suiker, mamona, sisal en soja op, alles voor niks. Nu niet meer, geld
voor geld. Ik zei altijd: “Waarom is hun geld meer waard dan dat van ons?
Dit komt overeen met Flores Fernandes Filho et al. (2008) die schrijven, dat met de
invoering in juli 1994 van het Plano Real de munt de Real een hoge waarde kreeg.
Door de sterke munt nam de inflatie af, de Braziliaanse exportproducten werden
duurder en de importproducten goedkoper137.
DIVERSIFICATIE
In het vorige hoofdstuk heb ik het brede scala van gewassen en fruitbomen laten
zien dat men verbouwt. De boeren diversifiëren in gewassen, door mengteelt, in
gewaslocatie in grondsoort, in vee, in marktproducten en in niet‐landbouwactivi‐
teiten
Hoewel er veel alternatieven te bedenken zijn om te diversifiëren, moet het bij
het lokale model passen. We zagen al eerder, dat de boeren kieskeurig zijn.
Bijvoorbeeld geitenhouderij, volgens de vakbond zeer geschikt voor de semi‐aride
omgeving, roept weerstand op. “A cultura das pessoas não deixa” zegt Lirão. Met
andere woorden, het past niet bij het lokale model. Hetzelfde geldt voor diversi‐
ficatie in de sisalgebieden. Dat is daar minder vanzelfsprekend dan bij voedsel‐
landbouw.
Diversificatie van inkomen is volgens Alves (2002) geen overgangsfenomeen
maar een noodzakelijke aanvulling op peasant‐landbouw. Een boer verwoordt dit zo:
“Só com a agricultura não vai (...). Tem que misturar” (Alves 2002:10). In sommige
gevallen is landbouw zelfs niet de voornaamste activiteit. Boeren zelf benadrukken
echter hun landbouwactiviteiten omdat ze daar hun identiteit aan ontlenen, hun
status en beroep (Alves 2002:10).
Aanvullende inkomsten van de boeren uit de onderzoeksgroep waren het werk
in een productiefront tijdens de droogte van 1994. De arbeiders moesten wegen en
dammen verbeteren. Het maakt een verschil, welk aanvullend werk een boer doet.
Werken voor andere boeren, staat lager aangeschreven dan bijvoorbeeld werken in
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het slachthuis. Het loon weerspiegelt dit ook: het dagloon van het werk op het land
is R$ 4,0049 in 1996 en van het werk in het slachthuis R$ 10,0050. José verdient bij als
assistent‐metselaar en door radio’s en tv’s te repareren. Een assistent‐metselaar
verdient ook meer dan het werk op het land. José: “Faço bico, dá pra sobreviver” (ik
doe klusjes, daarmee kan ik overleven). Hij verdient er in 2008 R$ 15,00 tot R$ 25,0051
mee, afhankelijk van de klus. Verder verkoopt zijn vrouw Marilene mango’s en
duivenerwten. Valdí is deeltijd boer en werkt halve dagen als motortaxichauffeur.
Sr. Adolfo heeft zijn winkeltje, Sr. Martinho vervoerde vroeger spullen met zijn
ossenkar. Sr. Pedro verkoopt kaas (requeijão) op de markt. Sr. Ananias spaart als hij
geld over heeft. Met zijn spaargeld koopt hij een rund om het later weer te
verkopen. Ook koopt hij onroerend goed. Hij bezit inclusief zijn woonhuis 5 huizen
in Lajinha. Hij kocht goedkoop een huis zonder dak als investering en verkoopt dat
na verloop van tijd. Kortom, niet alleen de landbouw is heel divers ook de overige
inkomstenbronnen zijn divers. Vaak houden die wel verband met de landbouw.

SISALVERBOUW

Sisal is belangrijk voor de onderzoeksgemeente en onderzoeksregio. We zagen al
dat veel mensen uit de onderzoeksgroep hun arbeidzame leven begonnen in de
sisalplantages. Een minderheid van hen verbouwde vroeger sisal en ook nu zijn er
onder hen slechts 4 sisalboeren.
Hoewel sisal een marktgewas is, wordt het voornamelijk op microfundios (< 10
ha land) verbouwd. 64% van de sisalboeren in de microregio Serrinha, bezit
microfundio, 32% tussen 10 en 100 ha en 4% meer dan 100 ha (CAR 1994). Coité
behoort tot microregio Serrinha, één van de belangrijkste sisalregio’s van Brazilië.
De sisal is in 1903 voor het eerst in Brazilië ingevoerd, vanuit Yucatan, waar de
agave hennequen (Agave fourcroydes) verbouwd werd. De sisal in Brazilië is de agava
sisalana. Vóór 1940 werd de sisal in de Sertão gebruikt als afrastering voor het vee
vanwege de puntige bladeren (Gross 1971). In de sisalbladeren zitten lichtgekleurde,
sterke vezels. Deze vezels oogst men door de bladeren van de plant af te snijden en
ze in een machine van het bladgroen te ontdoen. Groene vezels blijven dan over, die
de typische sisalkleur krijgen nadat ze in de zon gedroogd zijn. De Braziliaanse sisal
wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van touw, tapijten en als vulling in
de auto‐industrie.

€ 2,25
€ 5,65
51 € 6,05 tot € 10,09.
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AANPLANT, GROEI TOT DE EERSTE OOGST
De cyclus van de agava sisalana is 8 tot 10 jaar; daarna sterft de plant. Voor de
aanplant van sisal gebruikt men de stekken, die groeien aan de moederplant. 48
maanden na de aanplant kan men oogsten. De productieperiode van één plant is 4
tot 6 jaar. De oogstintervallen liggen tussen 9 tot 12 maanden (zoals in maart 2009 op
de website van Hamilton Rios, sisalbedrijf uit Coité, stond en ook in Gross (1971)).
Bij voorkeur oogst men één keer per jaar; 2 keer per jaar komt echter ook voor (zoals
blijkt uit het artikel ‘Região sisaleira. O flagela continua.’ in A Tarde van 16
december 1987). Braulio oogstte in juni 2008 na 15 maanden.
Een sisalveld vergt onderhoud. De sisalboer moet zowel estocar,: de grotere
struiken, verwijderen, als limpar, klein onkruid verwijderen. Sisalverbouw gaat goed
samen met veeteelt van runderen en geiten. Sr. Valdomiro vertelde dat fazendeiros in
de bloeitijd van de sisal wel 2000 tot 5000 runderen hielden op een sisalplantage.
Het vee werd onder andere met sisalresidu gevoed en er was voldoende water. Een
voordeel van veehouden op een sisalplantage is, dat, als door droogte er geen voer
is, sisal gesneden kan worden als veevoer.
Braulio combineert geiten met sisal. Met hekken verdeelt hij zijn 60 tarefa in 6
roças, 3 grote en 3 kleinere. Op het ene stuk plant hij de jonge sisal; op het andere
staat oudere sisal, samen met geiten. De geiten eten het onkruid tussen de sisal. Het
is goed als de geiten de sisal een beetje uitdunnen. Als de aanplant een half jaar tot
een jaar is, is hij zo groot, dat de geiten hem niet meer eten en dan kunnen de geiten
daar ook grazen. Hij laat de geiten rouleren over de 6 stukken land.
HET WERK AAN DE ONTSCHORSINGSMACHINE EN OP DE SISALVELDEN
Al wandelend over de zandwegen buiten Coité horen we van een afstand de
brommende motor van een ontschorsingsmachine. We gaan op het geluid af en
vragen toestemming aan de aanwezige mensen om het sisalveld te betreden. We
lopen 100 m tussen de sisalagaven en zien dan onder een plastic afdak een man. Hij
werkt met oude handschoenen en een gescheurde schort aan een machine met een
lawaaierige dieselmotor. Deze arbeider werkt hard door. Hij voert met zijn
rechterhand het stevige lange spitse sisalblad in de machine, dat er tot de helft
ontschorst weer uit komt. Dit ontschorste gedeelte pakt hij over in zijn linkerhand
en stopt dan de andere kant in de machine.
De man die aan de machine werkt, heet cevador. Hij maakt deel uit van de ploeg
van 8 mensen die op het veld werken. Verder bestaat de ploeg uit 3 cortadeiras of
cortador(as), 2 transporteurs (botadores), 1 resideiro en 1 estendedeira, zie onderstaande
tabel. De mensen zijn in dienst van de machine‐eigenaar die deze ploeg rekruteert
en betaalt.
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Tabel 24. Sisalarbeiders en hun werkzaamheden

Aantal
1
1
3

Werkzaamheden:
bladeren in de machine invoeren
sisalresidu opstapelen, sisalvezel wegen en bundelen
bladeren van de plant afsnijden

2

Functie
Cevador
Resideiro
Cortador(a)
Of Cortadeira
Botador

1
8

Estendedeira
Totaal

groene vezels te drogen hangen

bladeren op lastdier laden en naar machine brengen

Sekse
M
M
V of
kind
V of
kind
V

Cortadeiras zijn vaak vrouwen of kinderen. Zij snijden met een groot scherp mes de
buitenste bladeren van de plant. Idealiter zijn deze bladeren minimaal 1 m lang en
moeten nog 8 tot 10 bladeren aan de plant overblijven voor voldoende herstel. De
gewoonte is echter om slechts 2 tot 4 bladeren te laten staan en ook de kleinere
bladeren te snijden. Ze snijden bovendien de scherpe punten van het blad om
(oog)ongelukken te voorkomen. Dan stapelen ze de bladeren tussen de rijen met
agaven.
De botador138, ook vaak een vrouw of een kind, bindt de afgesneden bladeren
samen en laadt ze op een lastdier, meestal een ezel. Dan brengt ze het dier naar de
machine. Daar stapelt de botador de bladeren op een hoop.
De resideiro, een man, legt de bladeren binnen handbereik van de cevador zodat
deze aan de machine door kan werken. Verder haalt de resideiro ook de resten van
het bladgroen, het residu, bij de machine weg en maakt er elders een hoop van.
Bovendien bundelt en weegt hij de losse vezels.
De estendedeira, meestal een vrouw, hangt de bundeltjes over houten palen te
drogen. De nog lichtgroene sisal krijgt na 3 dagen drogen de lichte touwkleur.
Deze taakverdeling en werkzaamheden lijken veel op de beschrijving van
Schwartz (1973:172) van slaven in de suikerrietvelden:
The slaves of the lavradores de cana were used almost exclusively as field hands.
To them fell the removal of trees, the planting, weeding, and cutting of the cane.
During the safra each male slave was assigned a quota of cane to be cut. The
slave was expected to cut seven “hands of cane” or 350 faggots a day. The
women worked in the fields binding the cane into faggots. Children performed
minor tasks and were often assigned to drive the cane‐laden carts to the mill or
to tend the animals in the pasture.
Hoewel de Sertão geen suikerrietstreek was, en van de boeren in Coité een minder‐
heid Afro‐Braziliaans is, zijn de overeenkomsten tussen de productieprocessen
opmerkelijk. Blijkbaar heeft deze practice uit de suikerrietverbouw de jaren tussen de
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afschaffing van de slavernij in 1888 en het begin van de sisal in de jaren veertig
overleefd. Dit voorbeeld laat zien dat het bestaan van een bepaalde practice ook
gezien moet worden in zijn historische context.
In de beginperiode van de sisal ontschorsten de arbeiders een sisalblad hand‐
matig met een stuk draad. In de jaren 60 was er de motor de farra(n)cho. Hiermee was
een maandproductie mogelijk van 100 kg vezel. Midden jaren ‘70 kwam de paraibana
machine, die op dieselolie werkte. Daarmee werd de productiecapaciteit, factor 30:
3000 kg per maand (CAR 1994). Bij 20 werkdagen per maand is dit een dagproductie
van 150 kg.
Deze paraibana was berucht vanwege de ongelukken. Het kwam voor dat de
cevador met zijn linkerhand in de machine kwam en hij zijn vingers, hand of onder‐
arm verloor. Tegenwoordig komt dat sporadisch voor. De andere arbeiders staan
ook bloot aan risico’s. De snijders lopen gevaar op oogletsel door de scherpe blad‐
punten. De resideiro en de ophangster hebben te lijden van het bijtende sap dat de
plant afscheidt. Dit veroorzaakt bij de nieuwe sisalarbeiders een ondragelijke jeuk.
Bovendien lopen de arbeiders het risico op een slangenbeet of een zonnesteek (CAR
1994). Bij een ongeluk in een sisalveld moet men eerst transport naar het centrum
van Coité regelen, 6 tot 14 km van de plantages verwijderd, voordat de gewonde in
het plaatselijke ziekenhuis behandeld kan worden.
De werkdag van de ploeg sisalarbeiders begint om 7.00 uur. De arbeiders
werken zonder pauze tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur, in totaal 8,5 uur
exclusief 1 uur pauze. Dat doen ze meestal 4,5 dag achter elkaar tot alle oogstbare
sisal van een veld gesneden, ontschorst en opgehangen is. Daarna doen ze een ander
veld. De gesneden sisalbladeren moeten binnen een beperkte tijd verwerkt worden.
De snijders en de transporteurs werken vooruit zodat er voor de cevador altijd een
voorraad klaar ligt. De eerste dag is die er nog niet omdat de snijders en de cevador
tegelijkertijd beginnen. De tweede dag is de voorraad bladeren zo groot dat de
resideiro en de cevador al om 2.00 uur ‘s nachts kunnen beginnen bij het licht van een
olielamp. Ze werken dan tot 17.00, in totaal 14 uur. Ze kunnen ook later beginnen
want de resideiro en cevador bepalen zelf hun aanvangstijdstip. Hoe eerder ze begin‐
nen, hoe meer ze verdienen.
KINDERARBEID
Kinderarbeid kwam in de sisal op grote schaal voor en bestaat nog steeds. Cijfers
specifiek over de sisalregio heb ik niet. In het Noordoosten werkten in 2001 in de
rurale gebieden 15% van de jongens van 5 tot 11 jaar en 6% van de meisjes. Van 11
tot 16 jaar werkten er 54% van de jongens en 25% van de meisjes (IBGE 2001 in
Kassouf 2004:26). In Bahia werkten in 2001, 16% van de meisjes tussen de 5 en 16
jaar en van de jongens 31% (Kassouf 2004:27). 60% van alle werkende kinderen
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tussen de 5 en 10 jaar in Brazilië woont in het Noordoosten (do Monte 2008:546).
Sisalarbeid beschouwt men als een voor kinderen ongezonde en gevaarlijke
activiteit en mag daarom volgens de wet niet door personen onder 18 jaar
uitgevoerd worden (Kassouf 2004:45).
Werkgevers geven de voorkeur aan kinderen omdat ze goedkoper zijn en de
ouders staan dit toe omdat ze het geld niet kunnen missen. D. Antónia en Sr. João
hebben 11 kinderen, in 1996 in de leeftijd van 7 tot 27 jaar. 9 van hen werken in de
sisal. João, hun zoon van 19 jaar, verdiende in de week van 25 juli 1996 als sisal‐
arbeider R$ 7,0052 met 3,5 dag werken. Zijn werktijden waren van 7.00 tot 16.30 uur,
dus 8,5 uur. Clélia, zijn zus van 13 jaar heeft die week samen met haar broer César
van 15 jaar, 3 dagen gewerkt met dezelfde werktijden als João. Met zijn tweeën
hebben Clélia en César echter maar R$ 3,00 verdiend, minder dan de helft dat hun
broer alleen verdiende. Hun taak was als botador de gesneden bladeren op de ezel
laden en naar de machine brengen. Op 25 juli 1996 is het nog vakantie. Na de
vakantie werken ze ’s morgens en gaan ze ’s middags naar school. Waarschijnlijk
werken ze dan 5 halve dagen per week. In de vakantie werken ze iets meer. Ook
volgens (het artikel ‘Ação quer acabar trabalho escravo no sisal’ in) A Tarde van 25
juli 1996, verdienen twee kinderen van 11 en 12 jaar R$ 2,00 tot R$ 3,0053 per week,
voor een werkdag van 5 uur. Deze kinderen gaan ‘s morgens naar school en ’s
middags werken ze.
Lindinéia Lima (2007) uit Gavião, ongeveer 50 km van Coité, studeert
journalistiek in São Paulo. Ze schrijft over haar kindertijd en haar werk in de sisal:
Mijn ouders werden machine‐eigenaren in 1982 en van toen af aan begon ik op
7‐jarige leeftijd met hen te werken. Met 11 jaar was ik al een van de beste
bladsnijdsters van de familie. Vanwege mijn werkvaardigheden waren allen
trots, alleen ik niet zo. Ik moest op school erge moeite doen om voor mijn
klasgenootjes mijn specialiteit te verbergen.
Wij, mijn zussen en ik, werkten van zonsopgang tot zonsondergang, tien of
twaalf uur per dag, blootsvoets en terwijl we slecht aten.
De sisalvelden hebben diepe sporen achtergelaten, en dan heb ik het niet alleen
over de eeltige handen, of over de littekens van de doorns en de scherpe
messen, maar ook over de kennis die ik opdeed terwijl ik werkte.
Met de arbeiders aan de machine leerde ik hoe rijk de primitieve cultuur is: de
legendes, de samba’s, de koningsgezangen, de verhalen, de geschiedenissen van
verloren liefdes, de dromen van lang geleden en het wederzijdse respect dat er
bestaat tussen de arbeiders. Ik leerde ook de geheimen van de natuur te
onthullen.
52
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€ 1,80.
€ 0,51 tot € 0,77.
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De kinderen van de machine gingen niet naar school, ze hadden geen tijd, de
vooroordelen waren groot en de scholen heel ver weg. Het eten dat we hadden
was, hoewel karig, bijna altijd, een gekookte boon met vlees, het smakelijkste
dat ik ooit gegeten heb. Misschien omdat er de beste kruiden ter wereld bij
zaten: de honger. Daarna werd het weggespoeld met het brakke water van de
Jaquípe‐rivier. Juist deze harde methoden brachten mij ertoe om de uitdaging
aan te gaan om overdag te werken en 12 km te lopen om ’s avonds naar school
te gaan gedurende vele jaren. Met het geld dat ik aan de machine verdiende heb
ik de kleren voor mijn slagen gekocht.
Uit haar relaas worden enerzijds de ontberingen duidelijk: het lange, harde werk, de
gevaren en de slechte omstandigheden. Anderzijds zijn er de waardering voor de
overgeleverde cultuur en het wederzijdse respect van de collega’s aan de machine.
Dan zijn er nog de verscheidene zienswijzen: de trotse familie en de klasgenootjes
die het werk aan de machine verachten.
In 1996 hadden maar 4 van de 22 huishoudens uit het onderzoek sisalvelden.
Veel van de boeren en boerinnen hebben echter, toen ze jong waren, in de sisal ge‐
werkt. Het was heel gewoon dat ze op 9‐jarige leeftijd met hun vader meegingen om
als botador te werken of ze werkten op hun ouders’ land. Meisjes moesten mee‐
helpen in het huishouden. Soms mochten de kinderen van hun ouders niet naar
school want dan werkten ze niet. Do Monte (2008:546) schrijft dat in Brazilië tussen
1939 en 1985 de gemiddelde leeftijd waarop kinderen begonnen met werken slechts
2,5 jaar hoger geworden is: van 12,4 jaar naar 14,9 jaar. Dit werpt een ander licht op
de opmerking van Sr. José: “Ik ben geboren met de tanden aan de steel van de hak.”
Hij is niet alleen boer in hart en nieren, maar moest waarschijnlijk al jong
meewerken op het land. Ook Abramovay (1998:35) signaleert dat kinderen vroeg
beginnen met werken en dat er geen overgangsperiode is tussen kinderperiode en
volwassenheid.
We zagen in hoofdstuk 4 in de paragraaf Liefde voor de roça: genderverschillen dat
D. Francisca Maria met 15 jaar niet meer accepteerde dat ze geen kleedgeld kreeg, en
in de sisal geld ging verdienen. Dit is de paradox van de kinderarbeid in de sisal. D.
Maria Francisca verkiest het werk in de sisal met haar vriendinnen, dat ten minste
iets betaalt, boven het verplichte werk op het land van haar vader. Eerder bleek dat
de armste gezinnen hun kinderen bij familie of bekenden onderbrengen omdat ze
hen niet kunnen onderhouden. Bij D. Antónia woonden alle kinderen thuis, door de
inkomsten uit hun sisalarbeid hoefden ze niet elders te wonen. Zonder de sisal‐
inkomsten zou de journaliste Lindinéia waarschijnlijk haar diploma niet hebben ge‐
haald. Hoewel kinderarbeid niet goed is, laten deze drie voorbeelden zien, dat het
soms de minst slechte optie is.

256

Geen ‘Vidas Secas’. De Sertão heeft alles wat nodig is, wat er niet is, dat vinden we uit

PERSOONLIJKE TRAGEDIES
D. Tereza, de oudste verminkte (mutilada) van de gemeente Coité verloor in 1957,
toen ze 21 jaar oud was, haar rechterarm in een batedeira139. Ze vertelt:
Het is iets dat je nooit kunt vergeten. Toen ik de vezels doorgaf aan degene die
achter de machine stond, bleef de bundel aan de as hangen. Ik voelde alleen de
klap. Toen viel ik en mijn arm stuiterde op de grond, alsof hij levend was. Ik
bedacht me dat mijn verlovingsring er nog aanzat, maar toen ik erachteraan
wilde gaan, viel ik flauw. Ze hebben mijn ring gevonden maar niet terug
gegeven.” Het ongeluk gebeurde 15 dagen voordat ze zou trouwen. D. Tereza
was bang dat haar verloofde van het huwelijk af zou zien omdat ze nog maar
een stompje had. Maar haar Vigílio bleef haar trouw en een jaar later zijn ze
getrouwd. Dankzij haar man en haar familie kon ze de moeilijkheden
overwinnen. “Tegenwoordig kan ik bijna alles met mijn linkerhand. Het duurde
wel lang eer ik dat geleerd had. Het was alsof ik opnieuw geboren was. Ik moest
zelfs weer leren eten (A Tarde 16 december 1987).
Sr. Osmar werkte vanaf zijn twaalfde in de sisal. In oktober 1977 was het een
periode van droogte zonder verdiensten voor de mensen. Hij was 22 jaar en net een
paar maanden getrouwd, toen hij als cevador de ontschorsingsmachine van Toreca
bediende. Toreca was rond de 30 en woonde net als de eigenaar van het land en Sr.
Osmar in het buurtschap Algodões. Sr. Osmar pakte een blad dat al verwelkt was en
daarom moeilijker in te voeren. Hij voerde met zijn rechterhand de helft van het
blad met de punt naar voren in de machine en trok het er weer uit. Hij nam de
ontschorste en slappe helft over in zijn linkerhand, om de stevige kant van het blad
weer in de machine te schuiven. De vezels die hij in zijn linkerhand had vormden
plotseling een lus om zijn hand. Voor hij er erg in had, voelde hij de klap van de
machine waar zijn hand in getrokken werd en was vijf vingers kwijt.
VERDIENSTEN VAN DE ONTSCHORSINGSPLOEG
Het loon van de ontschorsingsploeg hangt af van de productie. Deze ligt meestal
tussen een lage 150 en een redelijke 300 kg groene sisalvezel per dag en wordt
bepaald door de sisalkwaliteit. Zijn de bladeren groot en lang, dan is de productie
hoger. 150 kg is de minimale dagproductie redelijkerwijs haalbaar bij de paraibana‐
machine bij een werkdag van 8,5 uur (CAR 1994:16 en CPE 1989:5,38). Deze
dagproductie betekende in mei 1996 bij 4,5 dag een weekloon van R$ 3,38 tot R$
9,4554 afhankelijk van de werkzaamheden. Zie Tabel 33, bladzijde 406.
54

€ 2,43.
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De inkomstenverschillen zijn fors: de cevador en resideiro krijgen bijna 3 keer zoveel
als de rest. De cevador verdient met 1,4 centavo per kg het meest. De cortador, botador,
en estendedeira krijgen 0,5 centavo per kg groene sisal140. Zowel de mannen, vrouwen
als kinderen werken evenveel uren per dag.
De ontschorsingsploeg die we in mei 1996 met Urbano bezochten, sneed goede
kwaliteit sisal die 40 tot 50 kg groene sisal per uur opleverde. Dat betekende een
dagproductie van 340 tot 425 kg, bijna 3 keer zoveel als de eerder genoemde 150.
Urbano vertelde dat een cevador bij goede sisal (van 40 kg per uur) R$ 7,84 per dag
verdient in mei 1996 bij een werkdag van 14 uur (14 uur x 40 kg x R$ 0,014 = R$
7,84). De resideiro krijgt 1,2 centavo per kg. Per week zou dit (4,5 x R$ 7,84) R$ 35,28
zijn. Volgens Urbano verdienen de cevador en resideiro meestal ongeveer R$ 20,00 per
week. Blijkbaar ligt de dagproductie in mei 1996 op ruim 300 kg per dag want in
Tabel 34 op pagina 406 in de bijlage, zien we dat de cevador bij een dagproductie van
300 kg R$ 18,90 per week verdient. Bij het eerder genoemde weekloon van R$ 7,00
van João de zoon van D. Antónia, is er echter waarschijnlijk een lage dagproductie
van 40 kg (x 4,5 is 180 kg per week). Berekening: 3,5 dag x 40 kg x 0,5 ct = R$ 7,00.
Vaak is het weekloon van sisalarbeiders erg laag. De R$ 7,00 die de zoon van D.
Antónia verdiende, komt bij 3,5 dag werken neer op een dagloon van R$ 2,00.
Terwijl het dagloon van een landarbeider meer was: 4 tot 5 reais in 1996 en 1997.
De mensen vertellen dat de verdiensten vroeger meer waren. Hoewel de we‐
reldmarktprijs rond 1996 relatief hoog was, was het rendement van de sisal vroeger
hoger. Een boerin vertelde dat twee ploegen vroeger per week wel 4000 kg groene
sisal maakten, per ploeg dus 2000 kg per week. 2000 gedeeld door 4,5 is 444 kg per
dag. Een ander vertelde, dat de arbeiders per uur tot 50 kg groene sisal konden
ontvezelen. Dit is bij 8,5 uur ongeveer 425 kg.
Het rendement in het verleden was blijkbaar rond 450 kg per dag, een heel
verschil met het redelijke (300 kg) tot lage (150 kg) rendement van tegenwoordig. Bij
een dagproductie van 450 kg en 8,5 uur per dag, is de uurproductie 52,9 kg. De
weekinkomsten van de cevador bij 52,94 kg per uur zouden zijn: 8,5 uur x 52,94 x 1,4
ct x 4,5 dag = R$ 28,35. Dit is R$ 113,40 per maand zie Tabel 34 op pagina 406 in de
bijlage. Dit is meer dan het wettelijke minimumloon tot en met mei 1996 van R$
100,00141. Werken de cevador en resideiro 14 uur, zoals wel gebeurt, dan zijn hun
inkomsten nog hoger.
Is de dagproductie een lage 150 kg, dan zijn de inkomsten te laag, zie Tabel 34,
bladzijde 406 in de bijlage. Dit geldt voor alle sisalarbeiders. De cevador en de
resideiro komen dan op slechts 1/3 minimumloon. Een eenvoudige oplossing voor
tijdelijk minder rendement is langer werken. Het is geen goede oplossing bij een
structureel rendementsverlies vanwege de hoge tol die het van de arbeiders vraagt.
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Echter, bij de cortadora, botadora en de estendedeira is het weekloon nog veel lager: R$
3,3855 bij 150 kg per dag. Voor deze arbeiders biedt zelfs een hoge productie van 450
kg per dag weinig perspectief, hun weekloon is dan nog geen R$ 10,00.
Daarbij komt dat de sisalarbeiders geen recht hebben op pensioen (aposentadoria
por tempo de serviço), doorbetaalde vakantiedagen en een doorbetaald weekeinde
(CPE 1989:13; CER 1991).
Samenvattend blijkt dat de cevador en resideiro redelijk kunnen verdienen wan‐
neer ze goede sisal verwerken. Hoe hoog het rendement van de sisal echter ook is,
voor de cortadora, botadora en de estendedeira blijven de verdiensten zeer laag.
Er bestaan al decennia plannen om een machine in te voeren waarvan de dag‐
productie veel hoger is. De vakbonden zijn echter tegenstander van een productie‐
vere machine die minder arbeidskrachten nodig heeft. Ook is het de vraag of een
dergelijke machine toegankelijk is voor een kleine sisalproducent. Buiten kijf staat
echter dat een verbetering van de arbeidsomstandigheden van de ontschorsings‐
ploeg wenselijk is. Daarnaast zijn veranderingen in de beloningsstructuur van de
sisalketen belangrijk. De ontschorsingsploeg die het zwaarste werk verricht, ver‐
dient verhoudingswijs minder dan de anderen in de sisalproductieketen.
VERDIENSTEN VAN MACHINE‐EIGENAAR EN SISALBOER
Het onderstaande heeft betrekking op een machine‐eigenaar met één machine en
een sisalboer met minifundio (< 100 ha). De machine‐eigenaar verkoopt de droge sisal
aan de batedor (de eigenaar van batedeiras) of aan een opkoper. De opkoper betaalde
in mei 1996 R$ 0,26 per kg. Dit bedrag wordt volgens een verdeelsleutel, variërend
per regio, tussen machine‐eigenaar en producent verdeeld. In Coité ontving de
machine‐eigenaar R$ 0,13 plus R$ 0,03 (samen 62%) voor machineonderhoud en
diesel. De sisalproducent kreeg R$ 0,10 (38%).
De machine‐eigenaar betaalde van zijn R$ 0,13 per kg droge sisal, R$ 0,056 per
kg groene sisal voor de arbeidersploeg, zie Tabel 34 pagina 406 in de bijlage. De
gedroogde sisal is 45% van het gewicht van groene sisal (CPE 1989:12; CER 1991).
Van groen naar gedroogd moeten we dus delen door factor 2,22. Dit komt redelijk
overeen met Urbano’s stelling dat 25 kg groene sisal ten minste 10 kg droge op moet
leveren, 40% dus. In Tabel 34, in de bijlage zien we dat de weekverdiensten van de
machine‐eigenaar variëren tussen R$ 1,69 en R$ 5,0656 bij zeer goede sisal. Ik ga er
hier van uit, dat hij de R$ 0,03 voor onderhoud, olie en diesel, geheel verbruikt.
Vanwege deze lage verdiensten werkt de machine‐eigenaar meestal zelf mee in de
ontschorsingsploeg om het loon van één arbeidskracht uit te sparen.
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Braulio is machine‐eigenaar. Zijn vrouw werkt mee als cortadeira. Braulio zorgt
ervoor dat de ontschorsingsploeg aan het werk blijft. De machine blijft 2 tot 3 weken
op één plek. Daarna verplaatst hij hem weer. Dat is veel werk. Ook bundelt hij de
gedroogde strengen sisal voor het transport naar de batedeira. Verder zorgt hij voor
water en diesel voor de machine.
Zoals gezegd, ontvangt de sisalproducent in mei 1996 R$ 0,10 per kg droge sisal.
Braulio doet erg zijn best voor een zo hoog mogelijke opbrengst, en werkt zelfs op
zondag. Hij vertelt in 2008 dat hij met zijn 60 tarefa in 2003, 12 ton, in 2005 28 ton en
in 2007 zelfs 60 ton groene sisal oogstte. Zijn maximumproductie is (60.000 kg:2,22 =)
27 ton droge sisal op 26 ha (60 tarefa:2,3 = 26 ha), ofwel 1038 kg per ha. In 2008 zal hij
minder oogsten vanwege droogte. Die oogst is van 1,25 jaar. Vergelijken we zijn
productie met die van Coité in Tabel 20 op bladzijde 242, dan lag daar tussen 1996
en 2006 de productie per ha, rond 900 tot 1000 kg142. Omdat er weinig verschil is
tussen kleinere en grotere sisalboeren in gebruikte technologie, is dit voor Braulio
ook haalbaar.
Kan hij hiermee ook een goed inkomen bereiken? Laten we eerst uitgaan van de
lagere oogst van 2003 van 12 ton. Braulio verdient hiermee bij het prijspeil van 1996,
R$ 0,10 x (12.000: 2,22) = R$ 540 per jaar, ofwel R$ 4557 per maand. Dit is minder dan
de helft van het minimumloon van R$ 100,00 in mei 1996. Bij de recordoogst van
2007 moeten we dit met factor 5 vermenigvuldigen. Dat betekent een jaarinkomen
van meer dan R$ 2000,00. Dat is bij het prijspeil van 1996 heel veel. Als hij dit niveau
kan vasthouden, kan hij met de sisalverbouw een goed inkomen verdienen. Verder
verdient hij ook als machine‐eigenaar. Daarbij kan hij zijn inkomen vergroten door
geiten te houden op zijn sisalvelden. Braulio heeft als machine‐eigenaar 200 tarefa
nodig om een heel jaar te kunnen draaien met de motor. Aangezien hij 60 tarefa
bezit, werkt hij de meeste tijd met zijn machine op het land van andere sisalboeren.
We zagen al eerder, dat er niet te veel bladeren van de plant gesneden mogen
worden zodat deze zich sneller herstelt, en de productiviteit stabiel blijft. Volgens de
APAEB (persoonlijke communicatie juli 2008) bepaalt de sisalboer hoeveel bladeren
de snijdster verwijdert. Is het niet naar zijn zin, dan vindt hij gemakkelijk een andere
machine‐eigenaar, het aanbod is groot genoeg. Dit contrasteert met de opmerking
van D. Teodora “met sisal ben je afhankelijk van de machine‐eigenaar.” Zij heeft
overigens te weinig land voor sisalverbouw. Sr. Ananias vond het onjuist dat toen
zijn laatste sisal gesneden werd, hij daar niet voor betaald kreeg. Verder schreef
Gross (1971) dat machine‐eigenaren voorrang gaven aan grote plantages waardoor
kleine sisalboeren moesten wachten en een lagere prijs kregen.
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DE BATEDEIRA
De gedroogde sisal wordt gewogen, van een label voorzien, op een vrachtwagen ge‐
laden en naar de fabriekshal van de batedeira gebracht. Bij het bater (slaan) vallen de
bladresten eruit en wordt de sisal soepeler. In de batedeira werken 20 tot 70 mensen
waarvan de meeste per productie betaald worden (CAR 1994). Een arbeider slingert
een streng met sisal in de machine, die de sisal ‘slaat’. De sisal gaat door naar tafels
waar vrouwen plantenresten en verwarde stukken er tussen uit knippen. De sisal
wordt in kwaliteitsklassen ingedeeld. De beste is tipo no 1 en doorsnee sisal is tipo no
3 (CAR 1994). Vervolgens worden de vezels opeengestapeld, tot balen geperst en
van etiketten voorzien (CPT Campo Formoso 1984:33). Vrachtwagens, hoog beladen
en bijna bezwijkend onder het gewicht, vervoeren de balen naar de exporthavens
van Salvador en Santos of naar binnenlandse industrieën.
De arbeidsomstandigheden in de batedeira zijn niet optimaal. Vooral het sisalstof
in de lucht is ongezond, daarom dragen de arbeiders mondkapjes. Bij het werk aan
de batedeira kunnen arbeiders ledematen verliezen. De lonen van de arbeiders zijn
laag. Verder hebben de meesten geen getekende arbeidskaart en daarom geen recht
op het minimumloon, een werkeloosheidstoelage, vakantiegeld en andere (sociale
zekerheids)rechten (CPE 1989:13).
OPKOPEN, HANDEL EN TUSSENHANDEL
De machine‐eigenaar verkoopt de sisal aan een opkoper, die hem vaak aan een
andere opkoper doorverhandelt. Deze verkoopt de sisal aan de eigenaar van een
lokale batedeira, aan een exporteur, of bijvoorbeeld aan de Braziliaanse tapijtindu‐
strie, meestal buiten de sisalregio (CAR 1994:18).
Bij de sisalverkoop ontstaan soms afhankelijkheidsrelaties vanwege leningen
(voor de machine of –onderdelen, medicijnen en levensmiddelen) die machine‐eige‐
naren aangaan. De leningen zijn renteloos, maar verplichten de machine‐eigenaar
alle sisalvezels vaak tegen een lagere prijs aan de opkoper te verkopen (CAR 1994).
In tegenstelling tot sisalboeren, machine‐eigenaren en sisalarbeiders kunnen
opkopers, handelaren en exporteurs veel verdienen aan sisal. Een rekenvoorbeeld.
De opkoper (atravessador) koopt in mei 1996 droge sisal voor R$ 0,26 per kg. Dan
verkoopt hij hem aan de eigenaar van de batedeira (beneficiador) voor R$ 0,30. Het
prijsverschil tussen in‐ en verkoop ligt meestal op 5 á 6 centavos. Per ton verdient de
opkoper zo R$ 50,00 tot R$ 60,00. De transportkosten moeten hier van afgetrokken
worden. Als hij de weekproductie van 5 machines koopt dan heeft hij meer dan 1000
kg. De opkoper verdient met minder moeite R$ 50,00 dan bijvoorbeeld de cevador.
Deze verdiende immers R$ 20,00 per week met ongeveer 38 uur werk. De cevador
verdiende het meeste van de ontschorsingsploeg. Vandaar dat de sisalboer zegt:
“Van de opkoper naar boven, daar gaat het goed mee, maar met de kleine produ‐
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centen gaat het slecht.” Ook de regering koopt sisal. Zij kocht in 1995 sisal voor R$
0,18 per kg van de producent en verkocht deze voor R$ 0,22 aan de exporteur. Er
bestaat een minimumprijs voor sisal en andere landbouwproducten, die het over‐
heidsorgaan Conab58 uitbetaalt. In 2008 was de minimumprijs R$ 0,99. De opkoper
betaalde toen R$ 0,88. Conab betaalt echter pas na 3 weken en de opkoper meteen.
Veel boeren kunnen zo lang niet wachten.
TEOCRITO CALIXTO DA CUNHA, SISALBARON143
Teocrito begon met 36 ha land van zijn vader. Zijn uiteindelijke bezit van rond
20.000 ha144 heeft hij met eigen en andermans zweet opgebouwd. Tegen zijn vaders
wil begon hij met de aanplant van sisal. Zijn vader gaf hem 36 ha in bruikleen en
dacht dat hij er vee op zou zetten. Hij was dan ook verbolgen toen hij hoorde dat
Teócrito al het land met sisal had laten beplanten. Er waren toen, begin jaren 40,
steeds meer boeren die sisal plantten, maar zijn zoon hoefde niet met deze trend
mee te doen. De sisal bracht niets op, zolang hij niet te oogsten was, en Teócrito had
wel onkosten voor aanplant en onderhoud. Ondertussen verdiende Teócrito goed in
de handel. Hij had magazijnen, kocht granen en bij een goede prijs verkocht hij ze
weer.
Toen hij de sisal na 4 jaar voor het eerst kon oogsten, bleek het een verstandige
zet om sisal te verbouwen. Hij kreeg een goede prijs en besloot meer land te kopen.
Hij hoorde dat 2 broers hun land wilden verkopen met goede grond in het noorden
van de gemeente. Zij hielden schapen en geiten en hadden meer land nodig. De
grond in Coité was te goed om alleen voor veeteelt te gebruiken. Na flink onder‐
handelen kocht Teócrito hun land. Elders konden ze met dat geld een veel groter
stuk land kopen. Zo breidde Teócrito zijn bezit langzamerhand uit. Als hij hoorde
dat er een stuk land te koop was, dan kocht hij het. De sisalprijs was goed, daarom
beplantte hij het nieuwe land ook met sisal. Verder kocht hij ook vee. Van 1954 tot
1958 was Sr. Valdomiro vaqueiro (veehoeder) voor Teócrito. Teócrito bezat een aantal
ontschorsingsmachines en had een (batedeira) op zijn fazenda. In de loop van de jaren
liet hij een paar fabriekshallen bouwen waar de sisal verwerkt werd. Verder richtte
hij in de jaren 50 zijn bedrijf Tecal op (A Tarde 3 okbober 1975). Dit was een fabriek
waar sisal tot touw verwerkt werd. Naderhand kocht hij ook machines om er kleden
van te weven. Door zijn handelsactiviteiten werd hij een vooraanstaande persoon en
kende hij veel mensen. Dit kwam hem goed van pas toen hij het burgemeestersambt
ambieerde. Van 1948 tot 1951 was hij voor het eerst burgemeester, hij was toen in de
dertig145. In 1955 werd hij voor de tweede keer burgemeester van Coité (zoals staat
op de website van Sisalnews, december 2011.). Door goede contacten met de deel‐
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staatregering bouwde deze een waterreservoir op zijn land. Overigens gaat niet
alleen bij Calixto da Cunha zijn economische macht samen met politieke macht. Ook
sisalbaron, Hamilton Rios de Araújo die in 1967 zijn gelijknamige bedrijf voor sisal‐
handel en ‐export oprichtte, wordt twee keer burgemeester van Coité (website
Sisalnews, december 2011).
Rijdend over de zandwegen van Teocrito’s landgoederen zag je, waar je maar
keek, niets dan sisalagaven. Sporadisch was er een huis of een schuur. Tot er plotse‐
ling een rij huizen opdoemde. Dit deed vreemd aan tussen de immense donker‐
groene velden. De aanwezigheid van woningen bleek op het platteland meestal uit
een akker of een stuk land met vee. Hier echter stonden de huizen tussen de sisal.
Teócrito had eenvoudige arbeidershuizen laten bouwen waar tientallen gezinnen
woonden. Ze hadden geen land, de huizen waren van Teócrito en er waren zelfs
geen moestuinen. Deze arbeiders brachten de grootste tijd van hun leven tussen de
sisal door. Ook hun kinderen werkten daar zodra ze een kapmes konden vast‐
houden.
In de jaren 60 had Teócrito veel arbeiders in dienst. De meesten werkten op de
velden in de ontschorsingsploegen. Zijn relatie tot de werknemers was goed. Hij
was streng, gaf niemand wat cadeau, maar men mocht hem wel. De mensen
noemden hem Teó als ze over hem spraken, alsof hij een goede bekende was. Niet al
zijn arbeiders kenden hem persoonlijk. Voor velen was hij slechts hun baas die ze
soms vanuit de verte zagen, maar nooit spraken. Voor een aantal vertrouwelingen
was hij een echte patrão, die ze trouw waren en hen in geval van nood hielp.
De sisal maakte in de jaren 60 een enorme groei door. Ook Teócrito breidde zijn
sisalareaal uit, kocht meer ontschorsingsmachines en had steeds meer mensen in
dienst. Zijn werknemers waren niet gevrijwaard van bedrijfsongelukken. Van de
mannen die de ontschorsingsmachines bedienden, kregen er 3 een ongeluk met als
resultaat een geamputeerde arm. Teócrito betaalde de medische zorg, maar ze ver‐
loren hun broodwinning: ze waren ongeschikt voor het sisalwerk.
Met Teócrito ging het ondertussen voor de wind. Hij werd steeds rijker en het
was zaak om zijn geld goed te investeren. Hij bezat een bedrijf in Salvador dat sisal
naar het buitenland exporteerde. Verder had hij naast ten minste 3 fazenda’s in Coité,
ook een grote fazenda waar hij een mooi landhuis gebouwd had, in de gemeente
Capim Grosso, 100 km verder. In de jaren 60 verhuisde hij daarheen. Bovendien
bezat hij enkele appartementen in Salvador. Zijn bemoeienis met zijn fazenda’s in
Coité nam af. Hij kwam er nog wel geregeld om zijn geld te innen maar verbleef
vaker in de andere gemeente. Verder wilde hij ook af van de verantwoordelijkheid
als machine‐eigenaar. Hij was immers aansprakelijk als een arbeider een ongeluk
aan de machine kreeg. Tot nu toe had hij zijn arbeiders altijd met een royaal gebaar,
zoals het betalen van kosten van ziekenhuis en medicijnen, tevreden kunnen stellen.
Hij wilde zich vrijwaarden van eventuele risico’s. Begin jaren 70 besloot hij al zijn
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ontschorsingsmachines te verkopen aan geïnteresseerde arbeiders. Omdat ze niet
genoeg geld hadden, gaf hij hen de mogelijkheid in termijnen te betalen. Dit was
gunstig voor de arbeiders, maar ook voor hem, omdat hij ze aan zich kon binden.
Het grootste aantal arbeiders had hij in dienst in de jaren zeventig, toen er op
zijn land 120 gezinnen woonden die allemaal als sisalarbeiders voor hem werkten.
Op zijn landerijen waren toen 80 ontschorsingsmachines in bedrijf. Er van uitgaande
dat één machine ongeveer 20 ha bestrijkt, werd er toen op 1600 ha sisal ontschorst.
Daarnaast had hij ook nog sisalplantages waar geen ontschorsingsploeg aan het
werk was, en land dat hij voor veeteelt gebruikte. Zijn bezit in de gemeente Coité lag
tussen de 2400 en de 6000 ha. Zijn land in de andere gemeente was onder andere een
landgoed van 14.000 ha. Sommigen beweerden dat Teócrito zijn land deels via
grilajem verkregen had, en dat hij geen landdocumenten bezat. Grilo is een stuk
grond met een valse eigendomsakte. Zijn land was versnipperd. De stukken heetten
Algodão, Anjico, Piranji, Baixinha, Formiga en Boa Vista (Associação de moradores
de nova Palmares z.d.).
Zijn bedrijf in Salvador werd in de jaren 70 een paar keer achter elkaar getroffen
door brand die loodsen met duizenden tonnen sisal in de as legde. Branden
kwamen bij sisalloodsen in Coité geregeld voor, ook bij andere sisalgroothandels. In
krantenartikelen (van 3 oktober 1975 van A Tarde en van 29 december 1976 van
Jornal do Brasil) uitten sommige getuigen een vermoeden van brandstichting.
Eind jaren 80 begon hij met het verminderen van de sisal. Hij reduceerde het
aantal ontschorsingsmachines dat in bedrijf was, in een snel tempo. Eerst waren het
er nog 24, daarna nog 5 en in 1991 zette hij ze allemaal stop. Uit de verhalen van de
mensen blijkt dat er toch nog een aantal machines draaiden, zelfs nog in 1997. Veel
sisal liet hij weghalen, vee kwam er voor in de plaats. De overgebleven sisalplanta‐
ges liet hij niet meer onderhouden.
Teócrito gaf als reden voor de veranderingen, dat sisal zijn beste tijd gehad had:
de prijs was te laag, er zat geen toekomst in het product. Er bestaat echter geen
duidelijk verband te ontdekken tussen Teócrito’s beslissingen en de wereldmarkt‐
prijs van sisal. Deze prijs was hoog begin jaren 80 en midden jaren 90 (Gross 1971).
Zie hiervoor ook Figuur 46 in de bijlage op bladzijde 407. Zijn beslissing zal ook met
zijn leeftijd te maken hebben gehad. Begin jaren 90 was hij in de 70. Anderen
vermoedden dat ook de angst voor landhervormingen een rol speelde. Begin jaren
90 werd het politieke klimaat democratischer na decennia van dictatuur.
Teócrito had geen werk meer voor de arbeiders van de ontschorsingsploeg.
Daarbij kwam dat hij ze ook uit hun huis liet zetten. Hoewel zij het hadden zien aan‐
komen, was het toch een harde klap. Een twintigtal jongere arbeiders kon het niet
verkroppen dat ze na 10 jaar trouwe dienst zomaar op straat stonden. Ze begonnen
een rechtszaak tegen hem. Het voornaamste argument hiervoor was, dat ze al die
tijd nooit een getekende arbeidskaart hadden gekregen. Daardoor liepen ze rechten
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als een werkeloosheidsuitkering, vakantiegeld, en een dertiende maand mis. 15 van
de 20 arbeiders wonnen de zaak. Ze hadden met terugwerkende kracht recht op het
geld. De meerderheid van de arbeiders echter, ongeveer 75 mensen, die al 35 tot 40
jaar bij hem werkten, voelden niets voor een proces. De oudere garde had hem altijd
een goede man gevonden, en een dergelijke streek wilden ze hem niet leveren.
Behalve dat Teócrito verbolgen was, dat hij gedwongen werd om zijn vroegere
arbeiders een schadevergoeding te betalen, was hij verbitterd dat ze tot een recht‐
zaak overgegaan waren. Hij had hun nota bene een inkomen en dak boven hun
hoofd gegeven. Hij wilde niet meer in zee met zijn vroegere arbeiders, of met inwo‐
ners uit Coité voor de vertrouwensfuncties, zoals het beheren van zijn landgoede‐
ren. Hij wierf de mensen hiervoor voortaan uit de gemeente Mariri146. Hij duldde het
niet dat er nog mensen op zijn land kwamen, die er niets te zoeken hadden. Verder
veranderde hij de naam van het landgoed, waar hij de arbeidershuisjes had ge‐
bouwd, van Berimbau in Piranji. Geruchten over Teócrito werden in de loop van de
tijd steeds negatiever. Men zei dat hij een oude, nurkse man was geworden, die om
elk wissewasje ruzie maakte. In Coité kwam hij niet meer vaak, alleen als het echt
nodig was en dan nog kwam hij zijn auto niet uit.
De veranderde verhouding tussen de baas en zijn arbeiders betekende voor
Braulio dat hij voorzichtig moest zijn. Hij werkte met zijn machine op het land van
Teócrito omdat hij zelf te weinig sisal had. Zijn eigen sisal liet hij door een andere
machine‐eigenaar ontschorsen uit angst, dat als hij zijn machine van Teócrito’s land
af zou halen, hem voorgoed de toegang ertoe ontzegd zou worden.
Aangezien het imago van Teócrito al beschadigd was, vatten midden jaren 90
sommigen de moed om zijn landbezit ter discussie te stellen, geïnspireerd door de
televisieberichten over de MST, de landlozenbeweging die grote onproductieve
fazenda’s bezette. Toch leek het nog een grote stap om daadwerkelijk in actie te
komen. Als er al iemand de mond hierover open durfde te doen, waren er nog velen
die zeiden dat je tegen Teócrito maar beter niets kon beginnen. Sommigen dachten
zelfs, dat hij zijn bezit tot de tanden toe gewapend zou verdedigen. Zozeer dat hij er
niet voor terug zou deinzen om indien nodig, iemand te laten vermoorden.
Waarschijnlijk hadden de geruchten over een eventuele bezetting Teócrito, via
zijn vaqueiro, ook bereikt. Teócrito liet namelijk weer vee zetten op land, dat al een
tijd onproductief was. Ook het hek om zijn landgoed liet hij verstevigen en vernieu‐
wen. De baas liet zich bijna niet meer zien. Vele sisalplantages waren door onkruid
overwoekerd of door weilanden vervangen. Toch was er nog steeds een kleine
groep arbeiders die aan de machine hun brood verdienden. “Gelukkig maar” zei D.
Antónia “stel je voor dat die sisal er niet meer was, wat zou er dan van ons
worden?”
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HET MODEL VAN DE SISALLANDBOUW
Sisal is een voorbeeld van een breedtestrategie, van een gewas, dat past bij de
bodem en het klimaat in Coité. Sisallandbouw wordt in tegenstelling tot voedsel‐
landbouw gekenmerkt door een industriële taakverdeling. De mensen zijn minder
onafhankelijk in hun werkzaamheden, maar hierin zit een paradox.
Voor D. Francisca Maria en de journaliste Lindinéia betekende hun loon uit
sisalarbeid namelijk juist wel autonomie, dit zagen we in de paragraaf Kinderarbeid.
Het verdienen van contant geld biedt de mogelijkheid voor het vervullen van indi‐
viduele wensen. D. Francisca kon eindelijk eigen kleren kopen, en de journaliste kon
haar opleiding betalen. Het lijkt dat juist de vrouwen en de kinderen in de sisal uit‐
gebuit worden, omdat ze heel weinig verdienen, in vergelijking met de andere sisal‐
arbeiders. Toch zien we hier, dat de vrouwen zelfs met lage verdiensten, door te
sparen, hun individuele wensen op de lange duur vervullen. Misschien hangt dit
juist ermee samen dat sisallandbouw in Gudemans marktsfeer plaatsvindt.
De arbeidsverhoudingen lijken overgenomen van de suikerrietplantages uit de
tijd van de slavernij. Ook dit is een voorbeeld van het hergebruiken van in het ver‐
leden opgedane kennis en die aanpassen aan de huidige landbouw. De link van het
productieproces met het slavernijverleden duidt er al op, dat sisallandbouw zich in
de marktsfeer afspeelt. Dit blijkt temeer door de veelheid van actoren betrokken bij
sisallandbouw: de arbeiders van de ontschorsingsploeg, de sisalboer, de machine‐
eigenaar, de opkoper, de eigenaar van de batedeira en de exporteurs.

CONCLUSIE

In dit hoofdstuk heb ik de jaarlijkse landbouwcyclus van voedselgewassen en de
bijbehorende lokale modellen over gewassen en grond beschreven. Studies over
Braziliaanse peasants hebben weinig of geen aandacht voor deze saber camponês
(boerenkennis) over grondsoort en planten zoals ook Woortmann & Woortmann
(1997:13) schrijven.
Gezien de omvang van het semi‐aride gebied, is het te verwachten dat de land‐
bouw‐practice divers is vanwege verschillen in grondsoort, geografische ligging,
neerslag en plantperiode. De locatiespecifieke en contextgerelateerde boerenkennis
is een belangrijke reden voor de verschillende practices. Ik heb gewezen op verschil‐
len tussen de landbouw bij de onderzoeksgroep en de studies van Boland (1997),
gedeeltelijk in Bahia, en van Woortmann & Woortmann in Sergipe (1997:56). Daar
blijkt afbranden bijvoorbeeld vaker voor te komen dan in mijn onderzoek.
Ik heb tal van aspecten van boerenkennis laten zien. We zagen dat de groei‐
periode van eenjarige voedselgewassen samenvalt met de meest regenzekere peri‐
ode in het jaar. Bovendien regende het volgens het boerenkennismodel vroeger
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altijd in april, mei en juni. Inderdaad was er in de afgelopen 60 jaar, maar 4 keer,
geen neerslag in die maanden. Ook hierom komt droogte in de boerenbeleving niet
vaak voor. De boeren weten tot wanneer ze nog kunnen zaaien. Dit bleek overeen te
komen met de klimatologisch gunstigste periode. Met hun kennis over grond en
planten stemmen ze de gewassen af op de grond. Bovendien verbeteren ze de grond
met organisch materiaal. Ik typeerde de practice als een nauwkeurige landbouw
zoals bleek uit de opvattingen over het aantal zaden in een plantgat en de afstand
tussen de plantgaten. Ook Woortmann & Woortmann lieten zien hoe nauwkeurig o
saber camponês is. Denk aan de vele regels bij mengteelt dat de planten elkaar niet
verdrukken en voor ventilatie (1997:95). Het boerenmodel achter de mengteelt is het
zo goed mogelijk benutten van het beschikbare land. De boeren verdelen de tijds‐
investering over het jaar door in de winter de bonen en maïs te verbouwen en
maniok buiten de winterpiek. Ze selecteren het zaad op het veld, zodat ze dat van
de beste planten nemen. Ze graven de maniva in zodat die houdbaar is tot ze weer
poten. Maniokverbouw is een voorbeeld van het vernuft van de landbouw‐practice.
Talrijke diversificatie is een van de meest in het oog springende kenmerken van
de landbouw‐practice. Boeren diversifiëren in voedselgewassen, groeiseizoen, vee‐
voer, gewaslocatie, plantperiode, grondsoort, zaaitechnieken, gewassen per perceel
en in soort landbouw. Een combinatie van factoren bepaalt de gewaskeuze.
De vraag is of er vroeger meer kennis was over weersvoorspellingen. Mensen
maken hiervan melding. Er bestond blijkbaar boerenkennis over het verband tussen
de ontwikkelingsstadia van bepaalde inheemse gewassen en de kwaliteit van de
komende winterperiode. Ook de Maori kunnen aan de hand van de omgeving
weersvoorspellingen doen (King et al. 2008). Ook Godoy et al. (2009) laten zien dat
rurale mensen het weer goed kunnen voorspellen.
In dit hoofdstuk heb ik laten zien dat het heersende discours over de landbouw in
de Sertão op 9 punten niet overeenkomt met de werkelijkheid van de onderzoeks‐
groep. De titel van dit hoofdstuk weerspiegelt dit ook. Tegenover een meewarig
discours heb ik een trots en zelfbewust discours neergezet:
1. De stelling dat de landbouw practice in de Sertão niet aangepast is aan de
omstandigheden is een misvatting.
2. De landbouw in de Sertão blijkt niet uniform, maar juist op verschillende
locaties heel divers.
3. De verbouw van de voedselgewassen bonen, maïs en maniok die “experts”
ontraden, blijkt toch verstandig.
4. Tegenover het beeld dat de boeren maar wat doen, stel ik de nauwkeurige
landbouw‐practice met een eigen logica.
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De landbouw zou weinig vernuftig zijn. De verbouw en verwerking van het
giftige gewas maniok tot een van de waardevolste voedingmiddelen bewijst
het tegendeel hiervan.
Het beeld van een weinig inventieve landbouw is onjuist. Ik liet zien dat de
boeren wel experimenteren en niet klakkeloos methoden uit het verleden
overnemen.
Ook het idee van passieve boeren die hun noodlot alleen door bidden
proberen af te wenden strookt niet met de werkelijkheid. Door de
bovenstaande punten liet ik de agency van de boeren al zien.
De stelling dat de Sertão ongeschikt is voor productieve landbouw is on‐
juist. Ik liet zien dat met meer land de landbouw wel levensvatbaar kan zijn.
Ten slotte is het niet zo dat de Sertanejos, zowel mannen, vrouwen als
jongeren dezelfde aspiraties hebben. Ik liet zien dat hier tussen verschillen
bestaan

HOOFDSTUK 6
SAMENLEVEN IN EENHEID, BEHEER VAN
SOCIAAL KAPITAAL
INLEIDING

In het algemeen tegen markten te zijn zou bijna net zo vreemd zijn als om in het
algemeen tegen het gesprek tussen mensen te zijn (hoewel bepaalde gesprekken
duidelijk lasterlijk zijn en problemen voor derden veroorzaken – of zelfs voor de
betreffende gesprekspartners). De vrijheid om woorden te wisselen, goederen
en geschenken, heeft geen rechtvaardiging nodig wat betreft haar positieve
gevolgen, verder maken deze uitwisselingen deel uit van de wijze waarop men‐
selijke wezens leven en over en weer communiceren in de maatschappij (tenzij
dit verboden is door wetten of reglementen) (Sen 2000 in Naves 2008:151).
Sen’s terrechte observatie sluit nauw aan bij de 5 hoofdonderwerpen van dit
hoofdstuk. Ten eerste gaat het over de vanzelfsprekendheid van gesprekken en het
belang van uitwisseling van woorden en geschenken. Zo onderhouden de boeren in
de gemeenschappen in Coité hun sociaal kapitaal. Ten tweede wordt deze interactie
tussen de mensen bepaald door lokale modellen over eenheid, arbeidsethos en
bestaansethos. Ten derde lijkt het pleidooi voor het accepteren van de markt als
sociale institutie, op mijn aandacht voor het gebruik van sociaal kapitaal in de
analyse en voor het toekennen van waarde aan sociaal kapitaal. Ik onderken dat ook
sociaal kapitaal negatief kan zijn. Dat doet echter niets af aan het belang van de
markt en van sociaal kapitaal. Ten vierde komt de markt als illustratie van uitslui‐
tingsmechanisme aan bod. De markt, sluit bijvoorbeeld een rurale vrouw uit door
gebrek aan sociaal kapitaal. Ten vijfde heeft de kritiek op de markt te maken met het
formalisten – substantivisten debat dat in het theoretische hoofdstuk aan bod kwam.
In de literatuur over sociaal kapitaal trof ik een soortgelijk debat aan.
Ik begin dit hoofdstuk met dat debat. Vervolgens ga ik in op definities van
sociaal kapitaal en functies ervan. Daarna ga ik in op de rol van sociaal kapitaal bij
de livelihood‐aanpak en ik pleit voor het gebruik van sociaal kapitaal boven sociale
relaties in het livelihood‐kader. Ook ga ik in op kwesties van sociale inclusie en op
literatuur over exclusie binnen het huishouden.
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Hierna ga ik in op de vraag waarom de gemeenschappen in Coité gekenmerkt
worden door eenheid, terwijl in andere studies wantrouwen de boventoon voert. Na
de comparatieve analyse ga ik in op het eenheidsmodel in lokaal discours. Daarna
volgen de 3 hoofdparagrafen met de verschillende arena’s waarin sociale relaties
zich afspelen: het gezin (Mijn rijkdom dat zijn zij), de gemeenschap (É ser irmão de
todos) en daar buiten (Buiten de gemeenschap). De 3 voornaamste vormen van onder‐
houd van sociaal kapitaal in de rurale gemeenschappen van Coité zijn samenwer‐
ken, faciliëren of mogelijk maken, schenken en ontmoeten. Ik ga in op de waarde
van goodwill of média (Portugees). Ik laat zien hoe mensen door samenwerken,
faciliëren, schenken en ontmoeten de media bij een ander vergroten, ofwel hoe ze
hierdoor goodwil kweken. Ook laat ik zien dat men vooral moeite waardeert. Zowel
in het meewerken als in het schenken van een product van het land zit werk en
moeite ingebed. Ook in arbeidsrelaties blijkt sociaal kapitaal van essentieel belang.
In de slotparagraaf over veranderingen toon ik dat de overheidsinstelling het
‘Ministério’ bij arbeidsrelaties in de gemeenschapssfeer frictie veroorzaakt terwijl het
in het marktgebied een voordeel is.

SOCIAAL KAPITAAL EN MORAL ECONOMY

Het werk van Putnam (2000a, 2000b) schenkt veel aandacht aan sociaal kapitaal. In
zijn boek over Italië stelde hij dat het verschil in ontwikkeling tussen Noord‐ en
Zuid Italië samenhing met een verschil in sociaal kapitaal. In zijn latere boek
Bowling Alone is sociaal kapitaal een fundamenteel bouwelement voor sterke ge‐
meenschappen. Putnam onderkent hiermee dat sociale netwerken waarde hebben.
Critici van Bowling Alone wierpen tegen: moeten we wel terug naar de old patterns of
American civic culture? Hiermee implicerend dat het ongewenst is terug te gaan naar
een benepen gemeenschapsdenken. Dat sociale normen en practices kunnen bijdra‐
gen aan het ontstaan en het voortduren van armoede onderkent ook de World Bank
(2001:131). In de kritiek op Putnam is er geen ruimte voor positieve aspecten van
sociaal kapitaal. Dit doet me denken aan het formalisten‐substantivisten debat. Ook
in dat debat ging het er om of er een morele economie bestaat in gemeenschappen
die mensen ertoe verplicht elkaar in nood te helpen of dat de mensen alleen uit
eigen belang handelen. Als antwoord op Putnam verscheen een boek waarin de
ideeën uit Bowling Alone bestreden werden (Maclean 2002). Dit lijkt op de reactie van
Popkin op Scotts boek, waarin Popkin Scotts idee van morele economie probeert te
weerleggen. Uit de controverse die genoemde studies oproepen blijkt een groot
wantrouwen naar de notie van moral economy. Ik begrijp dit wantrouwen niet. Bij de
kleinste gemeenschap, waarin we leven, het huishouden, vinden we het niet vreemd
dat veel motieven eerder moreel of affectief, dan economisch zijn. Dit huishouden
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zouden we kunnen aanduiden als de binnenste ring. Waarom kunnen dit soort mo‐
tieven dan niet voorkomen in de tweede ring om ons heen: de gemeenschap waarin
we wonen? Het is eerder onlogisch als het niet zo zou zijn.
Een ander punt van kritiek was dat sociaal kapitaal niet per se positief is, neem
bijvoorbeeld een organisatie als Ku Klux Klan (Procter 2005). Dit vind ik een onte‐
recht verwijt. Het feit dat sociaal kapitaal ook voor immorele doeleinden ingezet kan
worden, betekent niet dat het concept sociaal kapitaal onbruikbaar is. Het gevoerde
debat is waardevol. Het leert ons dat we bij het gebruik van sociaal kapitaal moeten
letten op inclusie en exclusie. Wanneer sociaal kapitaal inclusief is, heeft het waarde
voor een gemeenschap.

WEDERZIJDSE STEUN, KENNISOPSLAG, TERRITORIUM

Putnam definieert sociaal kapitaal in een gemeenschap als: “social networks and the
norms of reciprocity and trustworthiness that arise from them” (Putnam 2000b:19).
Sociaal kapitaal buiten de gemeenschap is: eigenschappen van de sociale organisatie
zoals vertrouwen, normen en systemen die bijdragen aan het vergroten van de effi‐
ciëntie van een maatschappij waardoor gecoördineerde acties gemakkelijker worden
(Putnam in Khan 2005:2). Moser definieert sociaal kapitaal als reciprociteit binnen
gemeenschappen en tussen huishoudens gebaseerd op vertrouwen afkomstig uit
sociale banden (Moser 1998 in Ellis 2000:36). Volgens Putnam en Goss (2003 in Reis
2008:187) is vertrouwen het centrale idee bij sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal is
volgens de Haan (2000) de kwaliteit van relaties tussen mensen. Wanneer men kan
rekenen op de steun van familie of buren, is er sprake van sociaal kapitaal. Ellis
(2000:36) definieert het als aanspraken die een individu of een huishouden kan
maken op de gemeenschap, doordat het bij een bepaalde groep hoort. Een synthese
van deze definities over sociaal kapitaal: er ligt reciprociteit, vertrouwen, affectie en
normen en systemen aan ten grondslag. Sociaal kapitaal wordt effectief als mensen
er aanspraak op maken. Het hebben van sociale banden of behoren tot een groep is
een voorwaarde. Verwante begrippen zijn: sociale cohesie, solidariteit, verdraag‐
zaamheid, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Zowel de kwaliteit als kwan‐
titeit van sociaal kapitaal zijn van belang.
Volgens Brondizio en Moran (2008) belichamen sociale netwerken gemeen‐
schapskennis; wat van belang is om aanpassingen aan klimaatverandering overeen
te stemmen met gemeenschapswaarden:
The density of social networks plays a key role in adaptation because social
networks embody community knowledge that contributes to assessing the best
adaptive paths consistent with community integrity. This ensures that change is
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consistent with community values (…). Conflict can arise between individuals
who want to change and adjust and those who wield more power in the
network and resist adaptation in fear of threats to the local system of authority.
In general, however, communities with dense social networks have an
advantage in group response (Brondizio en Moran 2008:1807).
Kortom, volgens hen geldt de optelsom: de netwerkdichtheid plus ervaring plus
samenwerking is sociaal kapitaal. Deze term gebruiken ze echter niet147. Deze
zienswijze sluit aan bij die van de APAEB in Valente zoals uit Vieira (2006:10) blijkt:
De civil society wordt gestimuleerd om actief burgerschap uit te oefenen via de
betrokkenheid in de uitwerking van het openbare beleid, door de participatie in
de gemeentelijke raden, discussie forums, vergaderingen en seminaries die
beogen om voorstellen uit te werken hoe samen te leven met de droogte, aan‐
gezien het een klimatologische kwestie is, kan de droogte namelijk niet
verslagen worden of uitgeroeid.
Deze voorbeelden van Brondizio en Moran en van de APAEB tonen het belang van
sociaal kapitaal voor het benutten van de kennis opgeslagen in netwerken.
De territoriale benadering voor rurale ontwikkeling van de Braziliaanse over‐
heid verving de regionale benadering die aandacht had voor de economische moge‐
lijkheden verbonden aan een regio, zoals klimaat, relatieve ligging en grondsoort. In
de territoriale benadering zijn netwerken en economische agenten verbonden met
een territorium belangrijk. Verder gaat deze uit van de lokale overheid, participatie
van de burgermaatschappij en van het belang van duurzaamheid (Schneider 2004).
Volgens Schneider resulteert de samenhang van actoren (individuen, bedrijven en
instituties) in verschillende soorten territoria. Hij verwijst niet naar Putnam. Door
globalisering zijn andere netwerken belangrijker geworden dan de regionale ken‐
merken. Denk aan de invloed van informatie(technologie) en van internationale
firma’s op lokaal niveau.
Kortom, sociaal kapitaal heeft waarde, hangt samen met de mate van wederzijd‐
se steun en met kennis ingebed in netwerken met een bepaalde dichtheid. Dit resul‐
teert in specifieke territoria. Hoe kunnen we die dichtheid van sociale netwerken of
het sociaal kapitaal meten? Remittances geven een indicatie van het sociaal kapitaal.
Uit onverwachte hoek, namelijk in de economie, bestaat een manier om het sociaal
kapitaal te meten. Goodwill heet dát deel van de activa op de balans van een bedrijf,
dat betrekking heeft op de klanten en zakenrelaties. Het is ook de vergoeding die
men bij het kopen van een zaak aan de eigenaar moet betalen voor het overnemen
van de relaties. Economen hebben blijkbaar een manier gevonden, om het sociaal
kapitaal in geld uit te drukken. Hoe meten we solidariteit, verdraagzaamheid, de
mate van kennis ingebed in netwerken en de netwerken van een territorium? Duide‐
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lijk is dat de afwezigheid van sociaal kapitaal geld kost. Voorbeelden hiervan zijn
criminaliteit, vandalisme, discriminatie en oorlog. In de gemeenschappen in Coité is
de mate van ruil een indicatie voor het sociaal kapitaal.
Naast sociaal kapitaal op gemeenschapsniveau is er ook een benadering op
macroniveau. Het gaat van grass‐root organisaties, intermediaire organisaties, zake‐
lijke netwerken op lokaal niveau tot handelsnetwerken, politiek bewustzijn en col‐
lectieve actie. (Vieria 2006; World Bank 2001:129). Daarbij gaat het niet alleen om de
netwerken maar ook om regels voor het in standhouden ervan (World Bank
2001:129). Kortom, sociaal kapitaal heeft veel raakvlakken met tal van begrippen uit
de antropologische en ontwikkelingsliteratuur. Verwantschapssystemen, lokale or‐
ganisaties, civil society, inclusie en exclusie, cidadania, social security networks, sociale
cohesie, collectieve actie, zijn allen gerelateerd aan sociaal kapitaal.

SOCIAAL KAPITAAL IN HET LIVELIHOOD‐KADER

In de overzichtsartikelen van de livelihood‐benadering wordt sociaal kapitaal niet of
slechts zijdelings genoemd, en ook aan Putnam refereert men niet (de Haan en
Zoomers 2005; Scoones 2009). Het meest op de benadering van Putnam lijkt het
citaat van Wallmann in de Haan en Zoomers: “Livelihood is never just a matter of
finding or making shelter, transacting money, getting food to put on the family table
or to exchange on the market place. It is equally a matter of ownership and
circulation of information, the management of skills and relationships and the
affirmation of personal significance … and group identity (Wallmann 1984 in De
Haan en Zoomers 2005:32 [mijn onderstreping]). Scoones was van mening dat het
gebruik van de metafoor kapitaal een ongelukkige was. De Haan en Zoomers (2005)
tonen aan hoe sociaal kapitaal andere kapitalen kan vervangen.
Het is jammer dat de livelihood‐benadering het sociale kapitaal niet omarmt. Juist
een benadering vanuit het sociale kapitaal kan aspekten van politiek, macht en
globalisering analyseren, waaraan het livelihood‐benadering volgens critici te weinig
aandacht besteed. Aandacht voor sociaal kapitaal op gemeenschapsniveau en hoger,
resulteert in aandacht voor globaliseringsprocessen. Bovendien geeft sociaal
kapitaal, wanneer we het indelen in bonding, bridging en linking kapitaal, aandacht
aan politiek en macht. Bonding social capital zijn banden tussen mensen van dezelfde
positie, tussen verwanten, buren, vrienden en zakenpartners; tussen mensen met
ongeveer dezelfde demografische kenmerken. Onderliggende normen hiervoor zijn:
vertrouwen en reciprociteit. Bridging social capital zijn horizontale banden tussen
mensen met een vergelijkbare economische status en politieke macht, tussen mensen
met ongeveer dezelfde achtergrond die elkaar niet echt kennen. Bonding capital is
volgens Putnam sterke sociale lijm (Kahn 2005:3). Linking social capital zijn banden
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tussen armen en mensen in machtsposities (World Bank 2001:128). Een voorbeeld
hiervan zijn patroon‐cliëntverhoudingen. Verderop zullen we zien dat armoede en
kwetsbaarheid vaak samengaan met een gebrek aan linking kapitaal. Behalve dat
sociaal kapitaal op deze verschillen in macht wijst, kunnen we via de werking van
disciplinaire macht ook subtielere machtsmechanismen onderzoeken.
VOORDELEN VAN SOCIAAL KAPITAAL BOVEN SOCIALE RELATIES IN
LIVELIHOOD‐KADER
Het gebruik van de term kapitaal in plaats van relaties heeft 3 voordelen. Ten eerste
hoort het door het gebruik van het woord kapitaal, bij de 4 andere kapitalen uit het
livelihood‐kader. Het voordeel hiervan is dat duidelijk wordt dat deze kapitalen uit‐
wisselbaar zijn. Ook de Haan en Zoomers (2005:33) onderkennen de uitwisselbaar‐
heid van kapitalen in het livelihood‐kader. Hiervan zagen we al voorbeelden in het
vorige hoofdstuk: heeft iemand gebrek aan financieel kapitaal om bonen te kopen,
dan doet men een beroep op het sociale kapitaal: de buurvrouw. Ook Santos en
Florisbelo (2004 in Naves 2008:154) beschrijven deze inwisselbaarheid: “(…) een
intern systeem van niet monetaire ruil (van producten, arbeidsdagen, diensten) dat
tot zekere hoogte de moeilijke toegang tot financiële bronnen en ook tot markten
compenseerde”.
Ten tweede ligt door het predikaat kapitaal meer nadruk op investeren in,
onderhouden van, en het instrumentele gebruik van sociale relaties. Met recht
spreekt Bouman (2003) in analogie met natural resources management over social
resources management. Instrumenteel is niet equivalent aan economisch, want mensen
gaan ook doelbewust vriendschapsrelaties aan. We zagen al eerder dat Long (1992)
onder agency de strategische beïnvloeding van sociale relaties verstaat. Hoewel dit
vaker gebruikt wordt voor het vormen van allianties voor doelen die huis‐
houdstrategieën overstijgen, geldt dit ook voor handhaving van het huishouden.
Ten derde is sociaal kapitaal vaak noodzakelijk voor het ontsluiten van de ande‐
re kapitalen. Het verband tussen sociale relaties, instituties en organisaties en de
toegang tot assets toon ik met het volgende voorbeeld. Sr. Pedro heeft zijn vriend‐
schap met landarbeiders nodig voor zijn levensonderhoud. Hij moet op hen kunnen
rekenen voor het voorbereiden en onderhoud van de akkers. Zonder dit sociaal
kapitaal, zou hij zijn natuurlijk kapitaal land niet kunnen benutten. Dit geldt ook
voor het ontsluiten van menselijk kapitaal. D. Francisca Maria heeft er voor gezorgd
dat al haar kinderen onderwijs gevolgd hebben. Ongetwijfeld heeft haar sociaal
kapitaal hier ook aan bijgedragen, bijvoorbeeld het geld verdiend met fazer caixa.
Bij Long zijn sociale relaties de voorwaarde voor agency. We zagen in hoofdstuk
2, dat hij schrijft: “Agency which we recognize when particular actions make a
difference to pre‐existing state of affairs or course of events is composed of social
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relations and can only become effective through them” (Long 1992:23). Naves (2008)
bevestigt dit: de netwerken en nieuwe organisaties zijn essentieel voor het slagen
van een nieuw initiatief omdat zij dominante regels en ideeën omvormen.
Door sociale relaties als sociaal kapitaal te zien blijkt dat het onderhoudsinten‐
sief en gering houdbaar is. Bezit een boer een stuk land, dan is de kans op verlies
wanneer hij het niet gebruikt, niet groot. Het land blijft eigendom. Voor onderhoud
van menselijk kapitaal is al meer moeite nodig: de lichamelijke conditie moet op peil
blijven. Sociaal kapitaal is onderhoudsintensief en begrensd. Het intact houden en
het vervangen ervan is moeilijker dan van fysiek kapitaal.
SOCIAAL KAPITAAL, KWETSBAARHEID EN UITSLUITING IN DE
GEMEENSCHAP
Het verband tussen sociaal kapitaal en kwetsbaarheid blijkt meestal uit een grote
hoeveelheid bonding kapitaal van armen om de afwezigheid van andere kapitalen te
compenseren. In de paragraaf Wie bij mij aanklopt, gaat niet met lege handen weg zullen
we zien dat de armen bridging en linking kapitaal ontberen waardoor sociale mobili‐
teit moeilijk is (World Bank 2001:128). Om de kwetsbaarheid te verminderen is daar‐
om toename van bridging en linking kapitaal nodig. Dit is niet verwonderlijk: de in‐
deling in bonding, bridging en linking kapitaal refereert aan machtsrelaties. We weten
dat voor het verminderen van kwetsbaarheid machtsverhoudingen belangrijk zijn.
Zo komen we op het verband tussen sociaal kapitaal en inclusie.
Volgens De Haan is de livelihood duurzaam als het voldoende is voor de bevre‐
diging van zelf‐gedefinieerde basisbehoeften en bestand tegen schokken en stress.
Met andere woorden, als een maatschappij een hazard kan weerstaan zonder al te
veel schade of ontwrichting, dan heeft die zich op een duurzame wijze ontwikkeld
(de Haan 2000; Oliver‐Smith 1996:304). “If livelihood is sustainable, it is synony‐
mous with social inclusion; if not, it equates with social exclusion” (de Haan 2000:‐
13). Volgens de Haan zijn er 5 vitale bronnen voor een duurzame livelihood, dat zijn
de 5 al eerder genoemde kapitalen (de Haan 2000:15). Onvoldoende toegang tot de 5
kapitalen betekent dus sociale uitsluiting. Arce (2003 in Scoones (2009:9) bedoelt dit
ook wanneer hij zich afvraagt: “Wiens livelihoods tellen?”. De Haan en Zoomers
(2005:33) schrijven: “Social exclusion is a process in which groups try to monopolize
specific opportunities to their own advantage. They use property relations or certain
social or physical characteristics such as race, gender, language, ethnicity, origin or
religion to legitimise this fencing‐in of opportunities.” In feite wijzen ze hier op het
belang van het ene kapitaal om het andere kapitaal te ontsluiten. Livelihood activitei‐
ten zijn niet neutraal: inclusie of exclusie is het resultaat. Dit geldt ook binnen het
huishouden, denk aan genderverschillen.
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Bij een Tanzaniaans geitenproject bleek dat iemands sociale kapitaal bepaalde of hij
of zij een geit kreeg. Ook de informatietoegang speelde een belangrijke rol. Groepen
met bestaande interactie tussen leden in verschillende arena’s hadden het meeste
succes (De Haan 2001). De Haan concludeert dat het belangrijk is om te kijken welke
mensen zo bereikt worden omdat steeds meer ontwikkelingsprojecten werken via
een groep of gemeenschap om hulpbronnen te verspreiden.
Vaak werkt de interdependentie van kapitalen in het nadeel van vrouwen. Ook
Fonchingong (2006) laat zien, dat als mensen zich organiseren om gezamenlijke
dingen te verbeteren, vrouwen in het nadeel zijn vanwege lage sociale status, werk‐
last en tight schedule. Een voorbeeld van dit relatieve nadeel is het vrouwelijke huis‐
houdhoofd D. Maria Francisca. In hoofdstuk 7 zullen we zien dat ze zich beklaagt
dat ze niet wist, dat er vanuit de vakbond zaad onder gunstige voorwaarden148 ge‐
distribueerd werd. Had ze het geweten, dan had ze meer kunnen zaaien en poten‐
tieel meer kunnen oogsten149. Aangezien in de gemeenschappen van Coité informa‐
tie via via loopt, betekent minder sociaal kapitaal ook potentieel minder oogst. Bij D.
Maria Francisca is informatievoorziening niet objectief, maar deze loopt langs
onzichtbare lijnen van disciplinary power.
De Haan en Zoomers (2005:34) tonen dat vrouwen sociale relaties nodig hebben
om op een institutie als de markt producten te verkopen. Vrouwen hebben niet
alleen toegang tot land nodig. Om groente te verkopen, moeten ze ook toegang heb‐
ben tot transparante marktprijzen of betrouwbare handelaars. Naves’ studie (2008)
over de toegang van Braziliaanse koffieboeren tot de markt voor ecologische pro‐
ducten toont de paradox van de ecologische koffiemarkt. Deze streeft naar een na‐
tuurlijkere en betere productie voor mens en milieu. De ecologische landbouw certi‐
ficeert zijn producten om een exclusieve kwaliteit te waarborgen. De van buitenaf
opgelegde kwaliteitseisen waren zeer hoog. Hierdoor hadden kleinschalige boeren
moeite hun producten gecertificeerd te krijgen waardoor hun toegang tot de ecologi‐
sche markt beperkt was.
De bovenstaande voorbeelden wijzen erop, dat willen beneficios (voordelen) via
netwerken, informatiekanalen of instituties lopen, de toegang hiertoe gewaarborgd
moet zijn. Tevens blijkt dat instituties vaak inherente uitsluitingsfactoren bevatten.
We zien in de voorbeelden stadia uit entitlement en endowment mapping. In hoofdstuk
2 zagen we al dat endowment het recht in principe is, entitlement is wat men krijgt, en
mapping is de toegang ertoe krijgen (Leach et al. 1999). Anders gezegd zijn endow‐
ments rechten en resources die een sociale actor heeft. Entitlements zijn wat ze uitein‐
delijk krijgen, daarvoor is vaak sociaal kapitaal nodig. Deze begrippen attenderen
erop dat mensen de hulpbron waarop ze recht hebben, niet zonder meer kunnen
aanwenden voor de livelihood en dat de mensen iets moeten doen om een entitlement
te krijgen (Leach et al.1999:234).
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Gender is niet de enige factor waarom entitlements niet gelijk zijn aan endowments.
Ook leeftijd, klasse, huwelijkse staat, kaste, afkomst, etniciteit, taal, religie, seksuele
geaardheid, het bezitten van speciale lichamelijke kenmerken zoals een fysieke
beperking zijn allen potentiële uitsluitingsfactoren. De notie van disciplinary power
biedt een handvat voor de analyse van verborgen modellen achter verschillende
entitlements. Foucault (1980, 1990) ziet disciplinary power als acceptatie van de stand
van zaken van (machts)relaties. Discipline refereert aan wat men behoort te doen.
Deze macht wordt niet betwist, maar zoals de Haan en Zoomers (2005:36) schrijven
unquestioningly accepted. Het ziet er niet uit als macht. Woorden als behoren en
normen zijn indicaties voor het in geding zijn van deze macht. Scotts (1990)
onderscheid tussen hidden transcript en public transcript, ofwel het discours van de
ondergeschikten en het officiële discours, leert ons over de mate van overheersing.
Sivaramakrishnan (2005:324) schrijft dat als er veel discrepantie tussen die twee
bestaat, dat de domination groot is. Toch is er volgens de Haan en Zoomers (2005:37)
ruimte om verschuivingen aan te brengen in deze macht: “Power relations are re‐
created in interaction and thus constitute a dynamic process of wielding and
yielding”59. Een voorbeeld hiervan: de werklast van de boerinnen uit het Braziliaan‐
se Ibiraiaras is zwaar. Ze zijn zich bewust van de ongelijke taakverdeling tussen
mannen en vrouwen. Hun grootste wens is meer dialoog (Wolford 2009:451). Door
dialoog kan er yielding plaatsvinden omdat het niet meer onbesproken is en er een
discours op gang komt. Voor de invloed van gender modellen op entitlement
mapping geldt Ortners (1990) notie dat geen enkele cultuur maar één gender model
heeft. Deze uiteenzetting toont aan hoe sociaal kapitaal via disciplinary power een
antwoord is op het kritiekpunt op de livelihood‐benadering dat deze politiek en
macht negeert.
Betekent de inclusie van de één de exclusie van de ander? “In many cases,
challenging existing norms and practices increases the social capital of previously
excluded groups while decreasing the power of local elites (…)” (World Bank
2001:131). “Many aspects of social norms and practices help generate and perpetuate
poverty. Discriminatory practices associated with gender, ethnicity, race, religion or
social status result in the social, political and economic exclusion of people. This
creates barriers to upward mobility, constraining people’s ability to participate in
economic opportunities and to benefit from and contribute to economic growth”
(World Bank 2001:131). Door een toename van sociaal kapitaal van een groep,
kunnen de sociale verhoudingen veranderen. Dit leidt vaak tot empowerment van die
groep waardoor hun invloed op besluitvorming toeneemt.
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SOCIAAL KAPITAAL EN EXCLUSIE IN HET HUISHOUDEN
Tot nu toe lag de nadruk op sociaal kapitaal in de gemeenschap. De eerste plek waar
sociaal kapitaal gevormd wordt is echter het huishouden. Razavi wijst erop dat
“while domestic structures can produce able‐bodied and socialised workers/citizens
on a daily and intergenerational basis who in turn contribute to the workings of the
other sectors (both private/market and public/state) there is nothing automatic about
this” (Razavi 2009:200). De vanzelfsprekendheid van de productie van sociaal kapi‐
taal stelt zij terecht ter discussie. Politiek‐economen van agrarische verandering
hadden geen oog voor het onbetaald leveren van huishoudleden, meestal door
vrouwen (Razavi 2009). Dat het belang van deze productie van sociaal kapitaal
onderkend moet worden, verwoordde D. Francisca Maria als volgt: “Om 11
kinderen op te voeden não é brincadeira não, dat is geen kinderspel.” Razavi schrijft
dat deze omissie voortduurt bij onderzoek naar livelihoods. Door de benadering van
sociaal kapitaal wordt dit wel zichtbaar. De opvoeding van de kinderen in Coité is
voornamelijk vrouwenwerk. Dit verwoordt D. Francisca Maria zo: “De afgelopen 11
jaar heb ik gewerkt om er voor te zorgen dat mijn dochters konden trouwen.”
Binnen het huishouden kan er exclusie en onderdrukking zijn. Volgens Agarwal
bepalen 5 factoren de mate van welzijn van een huishoudlid. Dit zijn: private
ownership and the control over assets, especially land; access to employment and
other income‐generating activities; access to common property resources; access to
external social support systems such as broader kinship networks and informal
credit and patronage systems; and support from the state (such as through public
employment programs) and from non‐governmental organisations and grassroots
organising (Agarwal 1990 in Razavi 2009:203).
Door aandacht voor entitlement komen gender‐ of leeftijdsverschillen aan de op‐
pervlakte. In veel studies hebben vrouwen in rurale huishoudens minder individue‐
le rechten en werken ze harder. “Why do poor women so strongly defend an institu‐
tion (het huishouden) which appears to be the locus of much of their oppression?”
vraagt Sharma (1985) in Razavi (2009:208) zich af. Deze vraag is altijd gesteld vanuit
een analyse van machtsrelaties, maar de vrouwen denken niet in termen van uitbui‐
ting. Er is nog weinig consensus hoe de paradox van ongelijkheden en conflicten en
de gemeenschappelijke belangen en het op samenwerking gerichte gedrag in huis‐
houdens begrepen moet worden (Razavi 2009).
Razavi attendeert bovendien op het verband tussen gezinslandbouw en exploi‐
tatie van gezinsarbeid: de efficiëntie van een kleine boerderij is een teken van distress
en van exploitatie van gezinsarbeid (Razavi 2009:204). In het vorige hoofdstuk zagen
we dat de gezinslandbouw productiever is dan de bedrijfslandbouw. Razavi’s punt
is een aandachtspunt voor de discussie over de gezinslandbouw in Brazilië. Distress
geldt in mijn onderzoek voor de minst kapitaalkrachtige boerinnen. Een voorbeeld
hiervan is dat de vrouwen na veel moeite vruchten voor een schijntje op de markt
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verkopen en voor R$ 3,00 per dag werken, een relatief zeer laag loon. Dat in 2008 de
vrouwen dit niet meer doen150, is dan ook een gunstig teken.

Manoeuvreerruimte: gender
De disciplinaire macht of regras costumeiras bepaalt de manoeuvreerruimte van man‐
nen en vrouwen. Hoewel die beperkt lijkt, zijn er een aantal opmerkelijke gevallen
van agency van vrouwen. Voorbeelden hiervan die aan het huishouden ten goede
kwamen, waren de volgende. D. Antónia deed in 2008 mee aan een landbezetting.
De eerste mogelijkheid hiertoe miste ze, door gebrek aan steun van haar man; D.
Francisca Maria en D. Josefa kochten elk een huis in de stad; D. Francisca Maria
kocht land; D. Francisca Carvalho plantte aardappelen tegen de zin van haar man;
D. Maria Delmira oefende druk uit op de burgemeester om elektriciteitspalen bij
haar huis neer te zetten en zij probeerde ook haar pensioen te reguleren via de
burgemeester. Voorbeelden waarbij vooral anderen baat hadden: D. Francisca Maria
zorgde dat haar kinderen konden studeren; D. Maria Carlos schoonmoeder kocht
land voor haar aan drank verslaafde zoon, en hielp zo ook haar schoondochter; D.
Maria Francisca nam een lening voor haar zoon om schapen te houden. Voorbeel‐
den van agency waar vooral de vrouwen zelf baat bij hadden: D. Francisca Maria
ging op 15‐jarige leeftijd tegen haar vaders wil in de sisal werken, om geld te verdie‐
nen om kleding te kopen; D. Ginolina is slecht ter been, ze plant geen groente meer,
maar koopt die in een winkel in de buurt; D. Judite verhuist naar de stad, waar ze
liever woont dan op het land.
Aangezien vrouwen huizen kopen, en mannen financiële hulp ontvangen van
hun vrouw, bezitten vrouwen zelf geld en houden ze dit ook deels voor zichzelf. Op
pagina 278 zagen we al dat dit private ownership deels het welzijn van de vrouw bin‐
nen het huishouden bepaalt. Deze, en de voorgaande paragraaf, tonen ook de are‐
na’s waarin de vrouwen actief zijn: de landmarkt, de arbeidsmarkt, de huizenmarkt,
de sociale bewegingen en het bankwezen.
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COMPARATIEVE ANALYSE: WAAROM EEN LOKAAL MODEL VAN EENHEID?

De notie van eenheid en harmonie is mij sinds mijn eerste kennismaking met de
boeren in Coité opgevallen. Ook in mijn tweede veldwerkperiode was dit niet
noemenswaardig veranderd. Er zijn echter veel studies die het tegenovergestelde
laten zien: wantrouwen en afgunst worden vaak belichaamd in de notie van het
Boze oog. Deze speelt in Coité geen belangrijke rol. Hoe komt het dat in Coité
eenheid zo belangrijk is en wat is het verband tussen de notie van het boze oog en
een gebrek aan eenheid? Om deze vragen te beantwoorden gebruik ik gegevens uit
Coité, uit Caixa de Água (Ansell 2009), Rincão dos Maia (Fialho 2008), Tzintzuntzan
(Foster 1988), Arembepe (Kottak 1983), Camurim (Robben 1989), Sedaka (Scott
1985), Ghanyari (Sharma 2001) en Huaynacotas (Trawick 2001)151.
Het eenheidsmodel van Coité komt overeen met dat van Arembepe in 1965, met
dat van Rincão dos Maia in 2000 na de verandering en met Huaynacotas. In Coité
zijn de mensen gericht op eenheid, união en op de gemeenschap. Ze benadrukken de
overeenkomsten onderling in plaats van de verschillen. Ook in Arembepe in 1965 is
het model dat de mensen allemaal gelijk zijn en familie van elkaar. Toch zegt Kottak
(1983:241) dat er geen sterke sociale cohesie is. In Rincão dos Maia rond 2000 zijn
noties van vriendschap en affectie belangrijk geworden, wat resulteert in een groter
gemeenschapsgevoel. Ook in Huaynacotas zijn de mensen gericht op samenwerking
en is reciprociteit “still the primary mode of social interaction” (Trawick 2001:368).
In Camurim echter waar het boze oog belangrijk is, is het model er een van
ongelijkheid. Ook in Caixa de Água is het boze oog belangrijk en beschrijven de
mensen zichzelf als desunidos. Bovendien is in Tzintzuntzan het boze oog belangrijk
en is in Ghanyari het onderlinge wantrouwen groot. In de samenlevingen met een
gelijkheids‐ of eenheidsideologie zien we leveling‐mechanismen. Volgens Kottak was
de mores in Arembepe 1965 dat hoe rijker men was hoe meer men met anderen
moest delen. Dat deed men ook omdat er nog geen sociale zekerheidsvoorzieningen
bestonden. Het bestaansethos uit Coité is een ander voorbeeld van zo’n leveling‐me‐
chanisme. In Camurim zien we juist dat de rijkere booteigenaren zich onttrekken
aan deze sociale verplichtingen ten opzichte van de gezinnen van hun bemannings‐
leden152.
Er gaan drie kenmerken samen met de aanwezigheid of afwezigheid van een‐
heid. Het eerste kenmerk van een eenheidsmodel is dat er weinig verschillen in rijk‐
dom zijn. De economische verschillen tussen de boeren uit de gemeenschappen in
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Coité zijn klein en het kent geen geschiedenis van coroneis60. Dit is ook in het
Arembepe van 1965 het geval. Volgens Kottak is dit a‐typisch voor peasant‐gemeen‐
schappen in Brazilië omdat die juist getypeerd worden door ongelijke machts‐
verhoudingen. De meeste boeren uit mijn onderzoek hebben een bestaansbasis in
hun landbezit. Ook in Huaynacotas zijn de verschillen in rijkdom klein, het is één
van de weinige dorpen in de vallei zonder haciendas. In Arembepe gaat een toename
van de verschillen tussen rijk en arm samen met een toenemend wantrouwen
(Kottak 1983:205). In Camurim zijn de verschillen tussen rijk en arm juist groot. Ook
in Caixa de Água signaleert Ansell unequal access to arable land. De notie van het boze
oog voor land en vee en niet voor contant geld verklaart Ansell door te stellen dat
iedereen wel evenveel contanten heeft. Hij impliceert hiermee dat de mensen land
en vee niet gelijk hebben (Ansell 2009:105). In Ghanyari, de boerengemeenschap uit
Sharma (2001) “is a kind of surface egalitarianism among peasants who resent the
intrusion of differentials of wealth of pretension, even though each is privately
concerned to maximise their own advantage” (Banfield 1958 in Sharma 2001:120).
Kortom, er is veel wantrouwen, en de mensen zijn alleen oppervlakkig gelijk. Foster
echter, een van de eersten die notie van evil eye beschreef, past niet in dit geheel: de
verschillen tussen rijk en arm waren in Tzintzuntzan klein.
Een tweede kenmerk is dat de basis van succes toegedicht wordt aan factoren
waar de boeren zelf weinig aan kunnen doen. Hard werken is een voorwaarde, ge‐
luk echter is ook van belang. Een bijkomende factor in Arembepe is goede ogen en
in Coité een kleine hoeveelheid land om mee te beginnen. Hoewel boeren uit Coité
trots op hun kennis en ervaring zijn, geven ze dit niet als reden voor meer succes.
Dit komt waarschijnlijk ook, omdat droogte een nivellerend effect heeft, op het suc‐
ces van boeren met bijzondere eigenschappen. Dit model werkt positief in de ge‐
meenschap. Hierdoor is er weinig afgunst naar een bemiddelde boer zolang hij zich
houdt aan dit model. Gevolg hiervan is dat evenals in Arembepe, er in Coité geen
klassenbewustzijn is. Kottak (1983:117) bedoelt hiermee dat de mensen succes niet
toedichten aan het behoren tot een bepaalde klasse, maar dat men naar het individu
kijkt. Hierdoor vindt men veel landbezit in principe niet onrechtvaardig. Dit staat in
contrast met de notie van de rijkeren in de studie van Scott (1985:144). Hier zien we
dat de rijken de armoede van de anderen wijten aan het feit dat de armen niet voor‐
zichtig en ijverig genoeg zijn. Zo rechtvaardigen zij het zich onttrekken aan ver‐
plichtingen om armen bij te staan. Uit het voorbeeld van Caixa de Água blijkt ook
dat de mensen daar bang zijn dat het succes van de een ten koste van de ander gaat.
Wanneer Ansell de voorzitter vraagt waarom hij zelf geen voorbeeld stelt door al‐
vast te beginnen met een kippenren antwoordt deze: ”Laat maar wat tijd voorbij
gaan. Ik ben niet beter dan een ander.”
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De derde factor die met dit laatste samenhangt is de (inter)dependentie tussen de
mensen onderling. Bij Scott en Robben proberen de rijkeren zich zoveel mogelijk aan
hun verplichtingen tegenover de armeren te onttrekken. De omgangsvormen zijn
hiervan een illustratie. Robben beschrijft de hide‐and‐seek power play van de kapitein:
de visser is veel tijd kwijt om de kapitein die hem betalen moet, te vinden (Robben
1989:19). Dit staat in schril contract met de landlord in Arembepe die volgens Kottak
zijn omgangsvormen aanpast aan die van de gemeenschap. Ook verliest de
visopkoper uit Salvador hoewel hij een hogere prijs biedt, zijn klanten omdat hij niet
voldoet aan de omgangsvormen, hij geeft de mensen geen lift in noodgevallen en
doet niet mee met sociale gesprekken (Kottak 1983:104). De mensen uit de boeren‐
gemeenschappen in Coité houden zich aan de heersende omgangsvormen. Mensen
in een machtspositie buiten de gemeenschappen doen dat niet. Wanneer André en
ik over een zandweg lopen, en een terreinwagen zonder snelheid in te houden met
enorme stofwolken voorbijstuift, zegt de ons tegemoet komende boer: “De trots is te
groot.” Hoe meer men economisch en sociaal onafhankelijk is, hoe minder men zich
aanpast aan de heersende omgangsvormen. Het lijkt erop dat men juist
“onbeschoft” doet om zijn positie te benadrukken153.
Samenvattend zien we, dat weinig verschillen in rijkdom, succesfactoren, die op
hard werken na, buiten het bereik van een individuele boer liggen, en de interde‐
pendentie tussen de mensen, samengaan met een op eenheid gericht lokaal model.

HET EENHEIDSMODEL IN LOKAAL DISCOURS

Het eerste principe van het eenheidsmodel is aardig zijn, plezieren.
Convivemos todos unidos.
Agradar uns a outro.
Convivência na união.

We leven allemaal in eenheid samen.
We maken het elkaar naar de zin.
Het samenleven in eenheid.

Zo verwoordt José da Silva het op eenheid gerichte gemeenschapsmodel. Het woord
samenleven, conviver, duidt op zijn band met de anderen. Ook in Ansell komt het
woord (on)eenheid voor in de vorm van gente desunida (Ansell 2009:97). Verder be‐
zingen de boeren in Rincão dos Maia hun eenheid: “Como estamos unidos” (Fialho
2008:206). Een variant op het woord agradar gebruikt D. Josefa:
Quando eu levo feijão para o pessoal eles Wanneer ik bonen naar de mensen breng, geven
ze mij ook een aardigheid.
também me dão um agrado.
Eu gosto de todo mundo.
Ik vind iedereen aardig.
Alle buren zijn mijn vrienden.
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“Een goede persoon herkent men aan de manier van praten, de manier van doen,
hoe hij of zij iemand behandelt. Of degene iemand groet” zegt D. Maria do Carmo.
Kortom hoe de persoon staat tegenover de ander, bepaalt of iemand goed is.
Het tweede principe is: conflicten vermijden. Dit verwoordt men in het veel gehoor‐
de: “We maken nooit ruzie.” D. Josefa houdt liever schapen dan geiten “Omdat
geiten houden het kopen van ruzie met de buren is. Want ze graven een gat dicht bij
het hek en gaan zo naar het land van de anderen om daar te grazen.” In het vorige
hoofdstuk zagen we al, dat men de periode van bruikleen beperkt om conflicten te
vermijden. In dit hoofdstuk zullen we zien dat D. Josefa liever haar huis in de stad
afsluit en huurinkomsten misloopt, dan dat ze een conflict riskeert door de verhuur.
Dit is ook de reden , dat boeren alleen een betrouwbare persoon als landarbeider
voor zich laten werken. Het lokale model blijkt ook uit, hoe de boeren mensen uit
andere gemeenten beschrijven. Sr. Valdomiro: “In Monte Santo zijn de mannen
gewelddadiger, ze zijn snel op hun tenen getrapt en ze maken een storm in een glas
water (qualquer coisinha está se alterando, fazendo um mar de fogo em copo de
agua). Ook bij de Mexicaanse peasants in Fosters studie is het vermijden van conflic‐
ten imperatief. Hij schrijft: “‘Avoid trouble at almost any cost’ is a primary rule
guiding most people in their relations with others” (Foster 1988:105). Een verschil
met Coité is echter de mate van wantrouwen naar elkaar. Terwijl Foster het veel ge‐
hoorde un bién con un mal se paga (stank voor dank) optekent, is dit in Coité niet zo.
Wanneer iemand de mores schendt, en dat komt voor, geldt nog steeds het prin‐
cipe van conflict vermijden. Dit neemt dan de gedaante aan van vergeven, tolereren
en accepteren. Een dief heeft de kar van Sr. Martinho meegenomen, het paard van
Sr. Porfírio er voor gezet, uit een onbewoond huis maniokmeel, bonen, maïs en
meubilair gestolen en de goederen op de markt verkocht. Sr. Martinho: “Iemand die
zoiets doet, is te zwak. Iemand die steelt, heeft een zwak karakter. Ik ga zo iemand
niet straffen. Een dief moet je goed behandelen, want hij kan gevaarlijk zijn.” (Er
volgt een voorbeeld van iemand die vermoord werd toen hij een dief betrapte). “Ik
wil geen wraak, ik vergeef hem zijn zwakheid. Dat is geen lafheid van mijn kant. Ik
ga niet met een dief in discussie.” Sr. Porfírio vertelt: “Mijn paard is gewoon naar
huis terug gelopen. De kar was niet beschadigd. De dief is nooit ontdekt. Maar het
moet wel een bekende zijn, want de roça waar het gestolen is, ligt niet aan de weg,
en het paard kon je ook niet van de weg zien.”
Hieruit blijkt dat men ook ten opzichte van iemand die onjuist handelt verge‐
vingsgezind is. Enerzijds omdat het gevaarlijk kan zijn, en anderzijds omdat het een
zwakke persoon is. Acceptatie van het gebeurde blijkt belangrijker dan de dader
straffen. De diefstal is immers nooit opgelost hoewel de dief een bekende moet zijn
geweest vanwege zijn voorkennis. Deze houding ten aanzien van diefstal en de
angst voor geweld maakt diefstal zelfs in de hechte buurtschappen soms een
lucratieve bezigheid. D. Francisca vertelt van de diefstal ’s nachts van een koelkast
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uit de bar van Nadinho in Baton. Haar familielid woonde naast de bar. “Zij hoorde
’s nachts wel gerommel, maar ze was alleen thuis met twee kinderen, haar man was
er niet, dus kon ze niet gillen” zei D. Francisca.
Sr. Osmar werkte voor machine‐eigenaar Toreca. Na een ongeluk, waarbij Sr. Osmar
zijn onderarm verloor, vluchtte Toreca zonder gezin naar een stad, 1250 km van
Coité. Hij dook 2 maanden onder. Toreca bezat geen land, werkte op zijn vaders
land en de machine was zijn enige bezit. Een machine‐eigenaar behoort zijn arbei‐
ders te verzekeren. Slechts een enkeling doet dit, omdat deze zelf weinig verdient.
Sr. Osmar zei tegen Toreca: “Je bent gevlucht, als ik het gewild had, dan had ik je
voor de rechter gesleept.” Een advocaat vertelde Sr. Osmar dat hij bij een rechtzaak
de machine zeer waarschijnlijk als schadevergoeding zou kunnen krijgen. Er zijn 3
redenen waarom hij geen proces aangespannen heeft. Ten eerste om de goede ver‐
houdingen niet te beschadigen. “Op dit moment praten we nog steeds met elkaar.”
Ten tweede omdat een rechtszaak erg lang zou duren. Ten derde want “we hebben
een meester (Christus) die dit soort zaken oplost. Er komt een dag dat een ieder
verantwoording moet afleggen voor zijn daden.” Als zo iets eenmaal opgelost is,
dan gaat er zand over, dan zijn ze weer vrienden.
Dit vluchten van Toreca is ook een vorm van conflict vermijden. Mensen gebrui‐
ken dit woord vaker. Er waren bijvoorbeeld mannen die vluchtten voor schuld‐
eisers. D. Francisca Maria die op haar 15e tegen haar vaders wil in de sisal ging wer‐
ken, gebruikt ook het woord ‘gevlucht’.
Voor Sr. Osmar is het verder belangrijk, dat er nog een andere rechter (God) is
die over het vluchten van Toreca, een oordeel zal vellen. Ook Fialho ziet deze rol
van goddelijke sancties als controlemechanisme voor overtreders. Deze sancties zijn
“(...) mechanismo de coerção social para assegurar a harmonia e a união da
communidade” (Fialho 2008:207). Deze goddelijke sancties zorgen voor reciprociteit
in het bovenstaande voorbeeld. Als Sr. Osmar al van mening is dat Toreca er te
gemakkelijk van af komt, dan is God er nog met zijn uiteindelijk oordeel.
D. Maria Francisca uit Pinda, zegt over het buurgehucht Correia:
“Correia é lugar de bicho. Na Correia
não tem igreja”

Correia is een plek voor dieren. In
Correia is geen kerk.

“De mensen in de andere povoados die gelovig zijn, doen geen criminele dingen.” In
de plek voor dieren is geen cultuur, daar heersen geen normen, wat resulteert in
criminaliteit, zo redeneert zij. De rol van religie is er overigens complementair: de
religieuze regels over de omgangnormen vullen het bestaande lokale model aan.
Verdraagzaamheid is ook in het huwelijk noodzakelijk: D. Ester: “Ik ben met 17
jaar getrouwd, heb 11 kinderen gekregen,1 kind heb ik verloren anders waren het er
12, en ik ben 58 jaar getrouwd. Ik ben het al beu om die ouwe te verdragen, ik heb
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wel gezocht of ik hem kon ruilen, maar ik heb niemand gevonden.” Sr. Ananias: “Ík
zou dat kunnen zeggen (lachend).”
Hoewel het eenheidsmodel in Coité de bovenhand voert, wil dit niet zeggen dat er
geen sociale conflicten zijn. Er is roddel en achterklap, mensen maken ruzie en in het
volgende hoofdstuk komen landinvasies uitgebreid aan de orde. D. Maria Francisca
over D. Arenita, de vrouw van Sr. Adolfo: “Ik kan haar niet uitstaan, hij is best een
aardige man maar zijn vrouw zoekt altijd problemen en zoekt ruzie.”Sr. Valdomiro
over Teócrito:
Hij was een heel goede persoon, maar tegenwoordig heb ik gehoord dat nadat
hij daar naar toe verhuisd is (Rio do Peixe), ze zeggen dat het een slechte man is
(peça ruim). Tegenwoordig als iemand maar iets aanraakt (qualquer coisinha se ele
babatar154), dan riskeert men dat je diegene niet meer ziet omdat hij hem in de ge‐
vangenis laat gooien (...). Men zegt dat hij nu zo is. Hij is daar in Rio do Peixe
begonnen om ruzie te maken om land, hij wil niemand op zijn land zien, behal‐
ve zijn werknemers. Men zegt dat hij voor trammelant zorgt (aquela maior novela
do mundo).
I: “Kunt u een voorbeeld geven waarom hij een goede man was?”
Sr. Valdomiro: “Hij was een goede man omdat hij met niemand ergernis of irri‐
tatie had (não tinha despeito com ninguém).”
Sociale conventies in een gemeenschap zijn soms, zoals Christensen et al. (2001) zeg‐
gen, in het landschap geschreven. Wanneer we na een interview bij een huishouden
wegrijden, wijst Lirão me op de erfafscheiding van een broer en zus: “Zie je hoe dat
hek gemaakt is? Daaraan kun je zien dat zij niet unidos zijn.” Het hek is een stille
getuige van het gebrek aan eenheid tussen deze familieleden. Zonder Lirão’s geen‐
cultureerde eenheidsideologie, zou het hek geen bijzondere betekenis hebben.
Bij Foster zien we dat sociale relaties boven morele waarden, normen of rechten
gaan. Een voorbeeld hiervan is dat een man die een ongeluk met slachtoffers ver‐
oorzaakte ondanks dit moreel verwerpelijke gedrag, onderdak kreeg bij vrienden.
Vriendschap weegt blijkbaar zwaarder (Foster 1988:101).
Although a person is seen to have an inalienable right to ‘the respect, which he
merits,’ he does not expect absolutely just, fair, and impartial treatment from
other people, from foreigners, from the government, from – in a word‐ the
“system.” In looking back over his life experiences he sees no pattern of an
abstract justice; the good and bad have come to him in quixotic, unpredictable
fashion that conforms to no apparent absolute standard. And, just as a person
knows that he may not expect absolute standards in treatment to be extended
him, he sees no reason to show them to the others. An opponent of enemy may
be accused of being egotistical, abusive, treacherous, quarrelsome, or dishonest,
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but he is unlikely to be accused of not playing fair. In all contests, physical,
economic, or social, it is assumed that opponents will use any means at their
disposal. (…). ‘To hit below the belt,’ in a figurative of literal sense, is hardly
understood (Foster 1988:109‐110).
Geldt dit ook voor de gemeenschappen in Coité? Het voorbeeld van de diefstal van
de kar van Sr. Martinho wijst in die richting. Of dit voorbeeld: D. Teodora heeft 2
zonen in Salvador. Zij komen niet meer bij haar op bezoek sinds de vechtpartij van 4
jaar daarvoor met familieleden uit Coité. José Ailton en Jilson hadden beiden op
wethouder Zezinho van de blauwe partij gestemd, terwijl de familieleden op
Vertinho van de rode partij gestemd hadden. Dit politieke meningsverschil, waarbij
drank in het spel was, mondde uit in een vechtpartij waarbij de 2 broers in elkaar
geslagen werden. De zonen verwijten hun moeder dat zij geen partij voor hun koos.
Dit is in overeenstemming met het relatieve model, dat loyaliteit aan familie boven
andere principes gaat. D. Teodora bemoeide zich er niet mee, omdat ze het niet
waard vond aandacht te besteden aan een ruzie, onder invloed van alcohol. Ook kan
meespelen dat de ruzie was tussen haar zonen uit Salvador en mensen uit de ge‐
meenschap. De tolerantie bij Teócrito en D. Arenita is volgens de mensen laag, en dit
veroordelen zij. Het is opvallend dat het juist twee rijkere mensen zijn die deze into‐
lerantie verweten wordt. Teócrito voelt zich niet meer gehouden aan de gemeen‐
schapsnormen, dit kwamen we al tegen in de paragraaf Comparatieve analyse: waarom
een lokaal model van eenheid?
De voorbeelden lijken dit model ook voor de boerengemeenschappen in Coité te
bevestigen: wanneer de mensen moeten beslissen tussen voorrang verlenen aan so‐
ciale relaties boven principes dan verkiezen ze sociale relaties. Met andere woorden:
het relatieve model krijgt voorrang op het objectieve model.
In het volgende hoofdstuk blijken roddels een rol te spelen in de verschillende
discoursen over de landbezetting. Verscheidene auteurs laten de rol van roddels als
controlemechanisme zien (Foster 1988; Naves 2008). D. Antónia ziet ook dat roddels
werken als uitlaatklep als het eenheidsmodel te zwaar op iemand drukt:
D. Antónia: “In deze gemeenschap hier (in Baton) is er helemaal nooit ruzie.
Soms roddelt men wel. ‘Die heeft dat omdat hij steelt.’ Men praat achter de rug
om, maar ruzie, een woordenwisseling, die is hier nooit voorgekomen. Men zegt
alleen die onzin achter elkaars rug om. De mensen die het weten die trekken
zich er ook niets van aan, want ze weten dat elke gemeenschap zo is.”
Dit voorbeeld toont ook de reden waarom de mensen hun bezittingen niet te kijk
zetten: om roddels te voorkomen. In het bestaansethos is iedereen verplicht iemand
te helpen die gebrek lijdt. Te veel rijkdom betekent dan meer verplichting om te ge‐
ven. Daarom verhult men het liever.
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We zagen in deze paragraaf de voornaamste regels verbonden aan het model van
eenheid: elkaar plezieren en conflicten koste wat kost vermijden. Vandaar ook dat
bij twijfel relaties de voorkeur krijgen boven principes.

MIJN RIJKDOM DAT ZIJN ZIJ: MIJN VROUW EN MIJN DOCHTER

Deze eerste hoofdparagraaf gaat over het sociale kapitaal en de sociale relaties
binnen het gezin. De huishoudens in mijn onderzoek zijn hoofdzakelijk kerngezin‐
nen, soms extended families. Echter, vanuit dit kerngezin is de economische band met
ouders en uitwonende kinderen sterk. Deze samenlevingsvorm overschrijdt de
grenzen van het individuele huishouden en vormt een collateral household.
BIEDEN VAN EEN (T)HUIS
Het huishouden is in de eerste plaats een dak boven het hoofd, waar in de eerste
levensbehoeften wordt voorzien en een plek waar geborgenheid en affectie wordt
geboden. De ‘T’ in de titel van deze paragraaf staat tussen haakjes omdat soms
(verre) familie kinderen opvangt, die niet bij hun ouders kunnen wonen. In hoeverre
er dan sprake is van een thuis, met geborgenheid en affectie, is de vraag.
Het opnemen van (meestal) een familielid in het huishouden, gebeurt in 6 van
de 20 huishoudens (30%). Doorgaans gaat het om kinderen van broers of zussen of
soms een ouder van één van de huishoudhoofden. In arme gezinnen kunnen de
ouders soms niet voor al hun kinderen zorgen. D. Teodora heeft 6 volwassen
kinderen. Alle 6 hebben in hun jeugd elders gewoond, waarvan 3 bij familie, bij
tantes in Salvador, een tante in São Paulo en een oom in Juazeirinho, een dorp in de
buurt. Ze waren ongeveer 7 jaar toen ze bij hun moeder weggingen. D. Teodora ging
zelf op 7‐jarige leeftijd bij een compadre (peetoom) van haar moeder wonen, waar ze
7 jaar gewoond heeft. Wanneer ouders overlijden, zorgen familieleden voor de kin‐
deren. D. Ester verloor haar vader op 6‐jarige leeftijd en haar moeder op 12‐jarige
leeftijd. Daarna woonde ze bij haar oma, en toen haar oma stierf, woonde ze bij
tantes, en bij haar zus, afhankelijk van of ze hulp nodig hadden of niet. Sr. Ananias
tegen zijn vrouw D. Ester: “Ik heb je opgevoed.” Hij heeft haar onder zijn hoede
genomen toen ze 17 jaar was. D. Antónia zegt: “Ik heb geen vader gehad. Toen ik
trouwde was mijn moeder al gestorven.” Toen had ze noch vader noch moeder. “De
moeder die ik kende, was mijn man.”
Toch besteedt niet elke arm gezin zijn kinderen op jonge leeftijd uit. Wanneer de
kinderen, door jong te werken, verdienen, hoeft dit niet. Bij D. Antónia wonen 11
kinderen in de leeftijd van 7 tot 27 jaar, inclusief een nichtje. Van haar kinderen heeft
niemand jong bij familie gewoond. Eén van de redenen is, dat alle kinderen vroeg in
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de sisal zijn gaan werken. In 1997 werkten er nog 9 van de 11 kinderen in de sisal.
Dit is een onverwacht positief punt van kinderarbeid: de kinderen kunnen in het
eigen gezinsverband blijven wonen.
Uit het lokale model blijkt over het algemeen de affectie tussen ouders en kinde‐
ren. Vandaar ook dat D. Eunice en Sr. José zeggen, dat ze het liefst zien, dat geen
van hun kinderen elders wonen. Op de vraag wat het belangrijkste in het leven is
antwoordt D. Maria do Carmo: “Kinderen, man, vader en moeder.” Sr. Agenário
spreekt liefdevol over zijn dochter: “Graças a Deus tenho uma filha maravilhosa”
(Godzijdank heb ik een geweldige dochter).
Er zijn uitzonderingen op het harmonieuze gezinsmodel. D. Maria Carlos heeft
een dochter van 30, die vanwege haar drankverslaving voor haar levensonderhoud
van haar afhankelijk is. Zij heeft een 12‐jarige dochter waarover D Maria Carlos, als
oma, de voogdij heeft. Bovendien heeft D. Maria Carlos nog 2 kinderen die teveel
drinken. Vroeger leefde ze met haar man, die altijd dronk. Na zijn dood is haar
situatie niet verbeterd: “De kinderen hebben de plaats van de vader ingenomen.”
Dit is een illustratie voor het eerder genoemde citaat van Razavi “while domestic
structures can produce able‐bodied and socialised workers/citizens (…) there is
nothing automatic about this” (Razavi 2009:200).
Een paar voorbeelden van in eerste instantie onverwachte genderrollen. Bij Sr.
Agenário en D. Josefa vond ik de loftuitingen aan het adres van zijn vrouw op‐
vallend. Bij Sr. Pedro en de zieke D. Marilede was de affectie van de man en de zorg
voor zijn vrouw treffend. Een gevolg van de ziekte van D. Marilede was dat Sr.
Pedro zelf een heleboel vrouwentaken op zich nam. Bij het echtpaar Sr. Ananias en
D. Ester vond ik de uitspraak markant dat hij als een vader voor haar was. Hij legde
uit dat hij de zorg voor haar opgenomen had sinds ze op jonge leeftijd, beide ouders
verloren had.
WERKEN OF HELPEN?
Lirão vertelt dat veel vrouwen als je hun vraagt of ze op het land werken, alleen
zeggen dat ze hun man helpen. Woortmann (2007:6) verklaart dit als volgt:
(…) peasants are usually small scale farmers and agricultural production‐
pertaining to the male domain – is the main component of their identity. In
these communities, the very honor of the pai de família (the husband/father) is
contingent on a woman’s “non‐worker” status. Trabalho (work) is a category that
refers only to the activity carried on at the roça (cultivated field), the space of
men. If women would carry on such trabalho the husband would suffer a loss of
respect (in fact women do participate in some agricultural activities but their
role is conceived as ajuda – help – always subordinated to the husband’s governo
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– government. Men’s honor would also be threatened if they would take part in
the activities of the house. The balance lies in the complementarity between the
roça and the casa (home), and in women’s absence from the former and men’s
absence from the latter (Woortmann 2007:6).
Mijn interpretatie is anders. De reden waarom de mensen de ene keer spreken van
helpen, en de andere keer van werken, heeft te maken met de rolverdeling. Het geeft
aan wie het werk behoort te doen. Sr. Pedro en D. Marilede zijn een hecht koppel. D.
Marilede zit in 2008 vanwege haar ziekte MS in een rolstoel, en is daarom genood‐
zaakt in Coité te wonen. Haar man neemt veel van haar taken over. Sr. Pedro: “Eu
cozinho, lavo, passo (kook, was en stijk). Já dez anos que eu tô ajundando no
trabalho dela. Já sabia cozinhar, sempre dividia as tarefas” (al tien jaar help ik haar
met haar werk, ik kon al koken, ik heb altijd de taken gedeeld). De vrouw behoort
het werk in huis te doen, als de man een bijdrage levert heet dit helpen. Dit voor‐
beeld laat zien dat Sr. Pedro geen eer verliest door de taken van zijn vrouw over te
nemen. De vrouw zorgt voor het huishouden: “Cuido da casa.” In het woord cuidar
zit een breed takenpakket inbegrepen. D. Ester: “Ik ga nog geen fruit plukken want
ik heb het veel te druk met het werk (trabalho) in huis.”
Sr. Agenário: “Falta bem pouco. Pobre não tem jeito pra faltar um dia” (het
komt niet vaak voor, maar soms heb ik geld tekort). “Minha valência são elas:
esposa e a filha que ajudam” (mijn kracht, waarde, rijkdom dat zijn zij: mijn vrouw
en mijn dochter die helpen). Zijn vrijgezelle dochter in São Paulo stuurt soms wat
geld. Hij is ook lovend over zijn vrouw. “Sem a velha seria ruim, ela ajuda muito”
(zonder mijn oudje zou het slecht zijn, zij helpt veel). I: “Waarin helpt ze dan?” Sr.
Agenário: “Nas despesas da casa ela ajuda” (ze helpt met het huishoudgeld).
“Mulher aposentada sempre me ajuda.” Zijn vrouw heeft al een ouderdoms‐
uitkering, maar hij nog niet. Het huishoudgeld is de mans verantwoordelijkheid,
daarom helpt zij. Valt de vader weg, dan moet de oudste zoon zorgen voor het
levensonderhoud van het gezin. D. Josefa: “Depois pai morreu, ele que é o maïs
velho é que tem que dar prá nós (nadat pa gestorven was moest de oudste aan ons
geven). Echter, toen alleen Josefa, haar moeder, en haar twee jongere broers nog
thuis woonden, moest Josefa haar moeder helpen met geld verdienen voor het
gezin. Ze verdiende toen 18 cruzeiros per week met het snijden van het sisalblad en
daar kon ze alle marktinkopen van doen. Is er geen ouder, mannelijk gezinslid, dan
wordt de vrouw verantwoordelijk, in dit geval de moeder en de oudere zus.
Verder is werken voor anderen tegen een vergoeding, altijd trabalho. Dit geldt
voor mannen, vrouwen en kinderen. De kinderen van D. Antónia werken in de sisal
en helpen in het huishouden. Ze ‘werken’ in de sisal, want ze worden betaald en ze
‘helpen’ in het huishouden, omdat het nog niet hun taak is. “Já trabalhei” (ja, ik heb
al gewerkt (voor anderen tegen betaling)). Nu is hij zelfstandig. In tegenstelling tot
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wat Woortmann en Lirão beweren, benoemen vrouwen in Coité hun werk op het
land niet altijd als ‘helpen’ maar ook als ‘werken’:
D. Maria Lopes: “Een dochter werkt op het land, helpt haar vader.”
D. Francisca Maria werkte als jong meisje op het land van haar vader.
D. Maria Delmira werkt ook op het land. Haar man doet het zware werk en zij
wiedt de maniok en de bonen.
I: “Wat is het eerste werk dat u gedaan heeft?”
D. Judite: “Mijn eerste werk was in het huis bij mijn ouders meewerken en op
het land werken.”
Het werk op de roça is in principe mannenwerk maar als vrouwen bijspringen, en
dat gebeurt vaak, dan kan dat ook ‘werken’ heten. De eer van de man is hier niet in
het geding, omdat het werk gedaan moet worden. Wanneer een zoon op het land
helpt, dan werkt hij samen met zijn vader en nog niet zelfstandig, hij is dan waar‐
schijnlijk jonger dan 16. Werkt de zoon, dan is hij de verantwoordelijke. Kortom, de‐
gene die het werk behoort te doen, werkt, en de persoon zonder die verplichting
“helpt”.
SAMENWERKEN, MEEDOEN
De hulp (op het land) van vooral kinderen en soms ook van ouders is onontbeerlijk.
De drie dochters van D. Francisca Maria die in Coité wonen, komen haar bij het
zaaien helpen. Vaders en zonen helpen elkaar bij het landwerk. D. Maria do Carmo
helpt haar ouders met het slaan van de maïs. De zoon van Atemilson helpt hem met
metselen en hij betaalt hem daarvoor. Het samenwerkingsverband tussen ouders en
kinderen is echter aan het verdwijnen onder invloed van de vergrijzing van het
platteland. Steeds meer kinderen wonen elders.
Er ontstaan hierover wel eens conflicten. D. Maria Francisca is weduwe. Twee
kinderen van 15 en 17 jaar wonen nog thuis en een zoon woont naast haar. D. Maria
Francisca, heeft in december 1995 één tarefa met ogenbonen ingezaaid. De opbrengst
was groot, de oogst veel werk. In 1997 heeft ze minder ogenbonen gezaaid omdat
haar kinderen haar toen niet wilden helpen bij de verwerking. D. Maria Francisca
heeft haar oudste zoon Dão gevraagd of hij het stuk met maniok wilde wieden,
maar dat heeft hij niet gedaan, dan zegt zij: “Is dat nou een man?” D. Maria Carlos
snapte er niets van hoe de huidige generatie (a nação de hoje) wil leven.
GEVEN: LANDBOUWPRODUCTEN EN GELD
In hoofdstuk 5 schreef ik al, dat voedselgewassen belangrijk zijn voor het in stand‐
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houden van sociale relaties en als ceremonial fund. Dit geldt voor verwantschaps‐ en
gemeenschapsrelaties. D. Josefa geeft bonen aan haar zussen Nininha en Bobo, die
geen bonen verbouwen, en aan een nicht die weduwe is. De broers van de nicht
hebben D. Josefa R$ 10,00 gegeven. Verder krijgt ze als tegenprestatie rijst, macaroni,
biscuitjes en soms R$ 1,00 tot R$ 2,00 toegestopt. Het schenken van bonen levert D.
Josefa zowel contant geld op als dagelijkse voedingswaren die ze anders moet
kopen.
De meeste ruil vindt plaats tussen ouders en kinderen. Het betreft meestal zelf
verbouwd voedsel. De ouders zijn niet verplicht om hun kinderen dit te geven.
Daarom noemen ze het ‘helpen’. Sr. Pedro: “Ik help zowel mijn ouders als mijn
schoonmoeder met maniokmeel, maïs en bonen. Ze hebben alle drie een kleine
ouderdomsuitkering.” Daarnaast krijgen volwassen kinderen die geen boer zijn ook
voedsel van het land van hun ouders.
Sr. Pedro: “(...) ik help hen (de kinderen) met maniokmeel, met de bonen, met
fruit.”
D. Ginolina: “De kinderen kopen geen bonen en maniokmeel. Dat laat ik niet
toe, hun vader zorgt daar voor.”
D. Eunice geeft bonen en zoete aardappels aan haar kinderen die in São Paulo
wonen.
D. Teodora geeft bonen aan haar kinderen in Salvador. Zij helpt met bonen en
zij helpen haar met kleding.
Tabel 25. Ruil van producten tussen ouders en kinderen

Huishouden voor in de huishoudcyclus
generatie 2 in landbouw actief
generatie 1 in landbouw actief
generatie 3 vaak jong
producten van generatie 1 naar 2

Huishouden verder in de huishoudcyclus
generatie 2 in landbouw actief
generatie 1 niet meer in landbouw actief
generatie 3 vaak ouder
producten van generatie 2 naar 1

Uit Tabel 25 zien we in navolging van Chayanov dat de richting waarin de produc‐
ten tussen ouders en kinderen gaan, verandert naargelang het stadium van het huis‐
houden. Generatie 1 zijn de ouders, generatie 2 de kinderen en generatie 3 de klein‐
kinderen. Zijn de kinderen (generatie 2) in de landbouw actief en hun ouders (gene‐
ratie 1) ook nog, dan gaan de producten van generatie 1 naar 2. De kleinkinderen
(generatie 3) zijn dan vaak nog jong. Als de kinderen (generatie 2) al een eigen gezin
hebben, en de ouders bedrijven geen landbouw meer, dan geven de kinderen pro‐
ducten aan hun ouders. De kleinkinderen (generatie 3) zijn dan vaak al wat groter.
Het lijkt erop dat een boerenhuishouden het meest welvarend is aan de vooravond
van hun pensionering. Dan geven de ouders ook de meeste producten aan kinderen
en vrienden.

291

Hoofdstuk 6

Ouders en kinderen geven elkaar ook geld. José da Silva vertelt dat zijn vader en de
moeder van Marilene helpen met geld. Als tegenprestatie werken Marilene en José
voor zijn vader of haar moeder. Haar moeder heeft geen land en geeft daarom geen
producten. Bij migratie naar São Paulo geven de kinderen soms een deel van hun
salaris aan hun ouders. De jongste zoon van D. Josefa is sinds 2 maanden in São
Paulo. Hij heeft haar R$ 100,00 van zijn eerste salaris gestuurd. Hij verdient R$
400,00 per maand. Het geld voor de reis naar São Paulo heeft zij hem gegeven. Dat
was ongeveer R$ 60,00. Ze verwacht niet dat hij dat zal blijven sturen. “Want de
jeugd geeft het geld aan kleren en zo uit.” Niet alle kinderen helpen hun ouders, dat
hangt ook af van hun economische situatie. D. Teodora, die in 1997 5 minderjarige
kinderen thuis heeft, en 6 meerderjarige, waarvan de meeste in Salvador wonen,
krijgt af en toe kleren van haar kinderen, verder niets.
Het is duidelijk dat voedselruil belangrijk is voor het voeden van het sociaal
kapitaal in de gemeenschap. Deze food strategy kunnen we bovendien niet los zien
van de kans op droogte en de bestaanslandbouw in de gemeenschappen. “The food
strategy, mostly underreported (and its contribution to household livelihoods
certainly underestimated), is the flow of food among and within families during
periods of crisis” (Finan en Nelson 2001:104).

É SER IRMÃO DE TODOS

(Een broer van allen zijn). Dit geeft het eenheidsmodel van de boerengemeenschap
aan. De relaties in deze paragraaf bevinden zich buiten het collateral household en zijn
gebaseerd op verwantschap, vriendschap en nabuurschap. De paragraaf gaat ten
eerste over het delen van menselijk kapitaal (samenwerken); ten tweede over delen
van fysiek kapitaal (faciliëren) en van sociaal kapitaal (netwerk); ten derde over het
beheer van sociaal kapitaal in geschenkenruil en in ontmoetingen; en ten slotte over
de markt en machtsverhoudingen in de gemeenschap.
MEEDOEN, SAMENWERKEN
Er zijn tal van manieren waarbij buren en vrienden elkaar helpen in de landbouw.
Helpen is vrijwillig en onbetaald. Voor het schillen van de maniok vraagt men een
aantal buurvrouwen. Soms betaalt men hen of krijgen ze de tapioca (goma), waarvan
ze een koek (beijú) maken. Bij wederzijds helpen worden de vrouwen niet betaald.
Caldeira (1956:129) beschrijft ook de farinhada, het verwerken van de maniok en de
curiosos sistemas de compensação die hiermee verbonden zijn.
De samenwerking van Sr. Pedro en zijn buurman tijdens de droogte van 1994
voorkwam de hongersdood van hun vee. Sr. Pedro huurde toen voor zijn 6 runde‐
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ren in Serrinha een weiland, waar nog water was. Hij ging samen met een buurman
die er ook 2 runderen heenbracht en ze namen 2 runderen mee van een andere
buurman. De runderen bleven daar 4 maanden. Ze waren mager toen ze terug
kwamen. Hij verzorgde ze elke week en betaalde R$ 8,00 per dier per maand.
3 koeien van Sr. Adolfo zijn tijdens de droogte van 1993 gestorven. Hij had hoop
dat het zou verbeteren maar ze werden steeds magerder. Toen kon hij ze niet meer
verkopen. Verplaatsen was geen optie omdat het overal droog was. Bovendien zou
het transport van zijn paar koeien te duur zijn. Dit is een ander discours dan van Sr.
Pedro: “Als ik problemen heb om 10 runderen te onderhouden, zo zal de rijke boer
dezelfde problemen hebben met 100 runderen.” We zien hier een lokaal model dat
in tegenspraak is met het livelihood‐kader. In dat kader neemt de kwetsbaarheid van
een boer immers af naarmate hij meer assets heeft. Bij een volgende droogte lijkt het
voor Sr. Adolfo de moeite waard om een gezamenlijk veetransport te organiseren.
Ten slotte kan de gemeenschap een rol spelen in het emotionele welzijn van de
mensen: Seu Roque, de man van D. Maria Carlos had sinds zijn jeugd een drank‐
probleem. Dit resulteerde in mishandeling van zijn vrouw en kinderen. Toen hij
haar op een dag zó mishandelde dat zij halfdood in het ziekenhuis belandde, nam
de buurman Seu Roque mee naar een plek op het platteland. Wat daar gebeurd is
weet D. Maria Carlos niet, misschien hebben ze hem een medicijn gegeven. Sinds‐
dien dronk hij niet meer.

Digitoro
Digitoro, ook wel batalho genoemd, is meewerken op elkaars land. De betekenis is in
de loop van de jaren veranderd. Tegenwoordig betekent het dat een aantal buren of
vrienden elkaar wederzijds helpt bij het werk op het land, zonder dat er geld aan te
pas komt. Een synoniem hiervoor is mutirão155. Dit woord is uit de inheemse taal
Tupi (moti´rõ) afkomstig. Ferreira (1986) geeft 24 variaties van het woord mutirão. Dit
duidt op een veel voorkomend gebruik. Vroeger was het een grote groep mensen
die één dag lang samenwerkten. Dit varieëerde van het planten van maniok, het
schoonmaken van land tot het slachten van een koe of geit. De landeigenaar betaal‐
de hen met eten en drinken. Het aantal deelnemers kon oplopen tot 150 personen.
Sr. Martinho heeft zijn laatste digitoro gehouden in 1962. Er werkten toen 110
mensen om 10 tarefas te ontdoen van gras en onkruid. Hij had 2 varkens en 4
geiten geslacht. Het vlees werd gestoofd en de arbeiders kregen bonen, rijst en
maniokmeel erbij. Na 1 dag, was het werk bijna helemaal klaar. Er bestond veel
belangstelling voor. Sr. Martinho: “Als je 10 mensen vroeg om mee te doen
kwamen er 20.”
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Sr. Ananias: “Vroeger bestond het digitoro ook in Lajinha. Het eten en de cachaça
(suikerrietbrandewijn) gaf de landeigenaar. ‘s Avonds was er dan een feest met
samba de pandeiro. Daar kwam iedereen uit de omgeving op af.” De laatste keer
dat hij een digitoro organiseerde was eind jaren 50. Hij had toen 40 mensen
verzameld om een veld met mamona61 te wieden.
Volgens Sr. Adolfo is het (in 1996) 4 tot 5 jaar geleden dat de mensen voor het
laatst een digitoro organiseerden. In zijn vaders tijd was het aantal deelnemers
groter.
Seu Roque heeft in Pinda in 1979 nog meegemaakt dat er een digitoro was.
Daarna is het nooit meer voorgekomen, terwijl hij dat vroeger regelmatig mee‐
maakte. “Er bestaan verschillende namen voor verschillende soorten digitoro.
Een heet er gestolen rund (boi roubado). Men verzamelde dan een groep van 50
tot 60 mensen en om 4 uur ‘s morgens begon men te werken.”
Evenals Caldeira (1956) maken sommige boeren gewag van een verrassings‐digitoro.
Dan verzamelde zich een groep mensen voor het ochtendgloren en begon men al
met werken zonder dat de landeigenaar het wist. Volgens Caldeira (1956:123) heette
dit roubado, vanwege de heimelijke betekenis van het initiatief. Volgens Caldeira
(1956:42) kwam het mutirão alleen voor in een context van kleine boeren. Fazendeiros
namen hier niet aan deel.
De meningen verschillen over wanneer het digitoro in oude zin, in onbruik
raakte. Sommigen zeggen dat het al lang geleden is en anderen hebben het over de
jaren 90. Dát het vroegere digitoro niet meer bestaat, daar zijn de boeren het over
eens. De meeste boeren praten er met nostalgie over, maar sommige vinden het
beter zo. De nostalgie komt waarschijnlijk voort uit de eenheid die het digitoro
symboliseerde. Trawick (2001) haalt Mayer (1974) aan over de mink’a: een vorm van
groepsarbeid gedaan voor een landeigenaar. De mensen geven een dag arbeid in
ruil voor voedsel, bier, suikerriet alcohol en coca. Het wordt afgesloten met een
feest. Mayer benadrukt dat het gaat om de persoonlijke inspanning die alleen met
persoonlijke inspanning terugbetaald kan worden. Volgens Sr. Martinho hebben
machines als de tractor en de ploeg het digitoro overbodig gemaakt. Verder laat een
boer met geld dat werk tegenwoordig door een knecht doen. Dat is minder werk,
want er hoeft niet zoveel gekookt te worden, en het is goedkoper156. “Er bestaat nog
wel heimwee naar dit soort oude gebruiken.” Nu ploegt Sr. Adolfo met zijn muil‐
dier, daarom hoeft hij geen digitoro te organiseren: “Het systeem is afgeschaft omdat
de mensen tijdens het werk veel kletsten, veel dronken, veel aten en weinig produ‐
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ceerden.” De eenheid en solidariteit die door samenwerken, eten en feesten
benadrukt werd, had voor hem geen meerwaarde.

Nieuw digitoro
De meeste boeren gebruiken de term digitoro nu in de betekenis van elkaar weder‐
zijds helpen op het land. Het betreft meestal een groep van 4 tot 5 mannen. De ene
dag bewerken de boeren het land van de één en een andere dag het land van een
ander. De reciprociteit van deze vorm van samenwerking wordt benadrukt in de
uitdrukking “Ele troca dias com amigos.” Dat betekent hij ruilt dagen met vrienden.
Over deze institutie staat in Caldeira (1956:32): “(...) o mutirão um contrato com
fundamento moral e não legal, no qual ... existe o importante característico da
retribuição, cuja unidade é o dia de serviço. O organizador pede ao vizinho ou
amigo um dia de serviço, unidade essa que será oportunamente retribuída, de
maneira sagrada.” Kortom, de morele druk op de devedor (schuldenaar) om de credor
(schuldeiser) terug te betalen in de vorm van arbeid is groot.
De meeste hulp bieden de boeren elkaar tijdens de agrarische pieken. Er moet
dan veel werk verzet worden binnen een beperkte tijd. Ook Caldeira (1956) schrijft
dat de mutirão vooral voor cyclische activiteiten met een dringend karakter toege‐
past wordt. Het betreft het wieden, rooien, schillen en poten van maniok en het
oogsten en dorsen van de bonen.
Sr Pedro: “We komen bij elkaar, 4 tot 5 vrienden, die elkaar wederzijds helpen
en dorsen de ene dag mijn bonen en de andere dag die van de buurman. Zo
hoeven we de machine niet te betalen.”
Ook Sr. Osmar, met één onderarm, kreeg bij de bonenoogst hulp van 4 mannen:
2 neven (twee keer MoZuZo), de zoon van zijn neef (VaZuZoZo) en een
buurman. Sr. Osmar bood aan om hen te betalen maar dat accepteerden ze niet,
het was een vriendendienst. Sr. Osmar zal hen helpen als hij het kan of hij
betaalt het dagloon van een arbeider.
Wederkerigheid is belangrijk bij het huidige digitoro. Sr. Osmar kan door zijn licha‐
melijke beperking niet altijd participeren in een digitoro. Hij voldoet zijn reciproque
verplichtingen door een arbeider te betalen. Voor het voortbestaan van dit nieuwe
digitoro is het van belang vriendschapsbanden in stand te houden.
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Digitoro vroeger en nu
Tabel 26. Kenmerken van het digitoro vroeger en nu

Digitoro vroeger

Digitoro nu

Kenmerken digitoro
Veel mensen: > 50
Minder mensen: 5‐6
Uitbetaling in eten en wederzijdse hulp
Wederzijdse hulp
Boer uit de gemeenschap en mensen uit
Vrienden onderling
gemeenschap
Feest met participatie gemeenschap
Te bewerken land groot
Te bewerken land minder groot
Kenmerken samenleving
Geen werktuigen / machines
Trekdier en ploeg / Tractor
Rijkere boer betaalt arbeider
Veel mensen in rurale gebieden
Minder mensen rurale gebieden, jongeren
werken buiten landbouw
Weinig arbeidsalternatieven
Meer arbeidsalternatieven
Analyse
Gemeenschapsgevoel
Vrienden belangrijk
Bevestigen gemeenschapsbanden
Vriendschap bevestigen
Reciproque verplichten naar meer mensen
Voornamelijk één op één relaties
Arbeidskrachten
Mensen laten zich betalen in eten 
relatief duur  voordeliger
arbeidskrachten zijn goedkoop
elkaar wederzijds te helpen
Geen machines als alternatief  tijdens pieken
Machines doen veel werk in weinig tijd
 minder mensen nodig
veel mensen nodig
Netwerk diffuser
Netwerk compacter

In de bovenstaande tabel zijn de verschillen tussen het digitoro van vroeger en van
nu gerelateerd aan de verschillen in de samenleving. Wilde men vroeger een karwei
binnen korte tijd klaar hebben, dan had men veel mensen nodig. Er woonden toen
veel mensen op het platteland. Er was veel belangstelling om mee te doen. Het was
een sociale gebeurtenis op gemeenschapsniveau, die met een feest eindigde. Mis‐
schien waren er toen nog minder mogelijkheden om als dagloner te werken en was
dit een gelegenheid om verzekerd te zijn van een goede maaltijd. Geleidelijk is de
noodzaak afgenomen om een karwei te klaren met veel mensen. Er zijn nu werktui‐
gen en machines die veel werk in weinig tijd doen. Niet alle boeren kunnen zich
echter machines permitteren. Daarom zijn ze nog steeds afhankelijk van andere
boeren om het werk af te krijgen. Ze hebben een systeem bedacht gebaseerd op on‐
derlinge reciprociteit. Hierdoor kunnen ze zonder veel kosten, (want een arbeider is
duur), een bepaald karwei toch binnen korte tijd af krijgen.
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VERENIGING
Twee “verenigingen” zijn potentieel belangrijk voor de boeren: de landarbeiders‐
vakbond en de gemeenschapsvereniging. De mensen zijn er echter niet erg in
geïnteresseerd om zich te verenigen. Wolford (2009:413) vraagt: als sociale be‐
wegingen een goed middel zijn om bepaalde doelen te bereiken, waarom is er dan
vaker niet dan wel sprake van een sociale beweging? Dit komt deels omdat
deelname aan een sociale beweging niet altijd doelbewust is. Guyatri Spivak (1988):
“The search for the politically active subject continues to be a search for
consciousness, and consciousness tends to be read historically (forward) through
action and read backwards as intention.”
Er zijn 2 voordelen van lidmaatschap van een gemeenschapsvereniging in Coité.
Ten eerste kunnen de leden goedkoper gebruik maken van haar voorzieningen en
waarschijnlijk komt men alleen via de vereniging in aanmerking voor financiering
van een maniokmeelhuis.
Waarom zijn veel boeren in Coité geen lid van de gemeenschapsvereniging van
hun gehucht? Hiervoor moeten we kijken naar de sociale interactie. In dit hoofdstuk
zagen we al dat de 2 voornaamste verbanden voor de boeren het collateral household
en de gemeenschap zijn. In vergelijking met relaties in een vereniging zijn de relaties
in het gezin vooral één op één relaties. In de samenwerking in de gemeenschap zijn
de relaties één op één of een kleine groep zoals we bij het digitoro zagen. Hierbij
komt Fosters concept van dyadic contract van pas: “(…) these contracts are essentially
dyadic (tweevoudig): they bind pairs of contractants, rather than groups (…). Each
person (in Tzintzuntzan) is the center of his private and unique network of
contractual ties, a network whose overlap with other networks has little of no
functional significance. That is, A’s tie to B in no way binds him to B’s partner, C”
(Foster 1988:215). Van belang is dat de dyadic tie inhoud heeft: “They know that as
long as a person continues to give to and receive from a partner, he rests assured
that that relationship is in good order. When an exchange relationship between two
people terminates, it is overt evidence to both that the contract is dead, regardless of
the formal institutional ties or the religious validation which may continue to bind
the participants” (Foster 1988:216). Deze reciprociteit bij één op één relaties die
Foster dyadic contract noemt, is goed in balans te houden157. Bij het digitoro lijkt die
balans al moeilijker te krijgen vanwege de meerdere participanten. Echter,
aangezien het doel daar heel duidelijk is, een bepaald werk samen afronden, is deze
relatie ook goed in balans te houden. Voor al deze relaties geldt het eenheidsideaal.
Vergelijk dit met de gemeenschapsvereniging. Bij de samenwerking in het gezin
is het vertrouwen groot en bij samenwerking in de gemeenschap laat men zich
leiden door het bestaande lokale model. In de vereniging, een soort institutie, moet
men het onderling eens worden over het doel en de weg daar heen. Bovendien heb‐
ben de mensen in de vereniging, naast één op één relaties, ook onderling weer met
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elkaar te maken. Daarom zijn groepen of coalities die verschillende posities innemen
onvermijdelijk. Dit is niet bevorderlijk voor de eenheid in de vereniging en kan ook
die van de gemeenschap nadelig beïnvloeden. Aangezien conflictmijdend gedrag
één van de bouwstenen van het eenheidsmodel was, begrijpen we waarom de
meeste boeren zich liever niet verenigen. Als mensen uit de gemeenschap in een
vereniging samenkomen, is het alsof ze allemaal een verschillend geijkte weegschaal
meenemen. De een vindt dit belangrijker en de ander dat. Daarbij komt het geza‐
menlijke beheer over machines die door gebruik kapot kunnen gaan. Het succes van
een gemeenschapsvereniging is vooral afhankelijk van de affectie tussen de mensen.
Hoe meer affectie, hoe meer men van de ander verdraagt. Dit was ook de reden
waarom bij Rincão dos Maia de affectie tussen de mensen zo benadrukt werd.
Ook een gezamenlijk streven kan een motief voor een sterke vereniging zijn. Dit
zien we in het volgende hoofdstuk. De mensen van de landhervorming zijn lovend
over het verenigen. Een vrouw vertelt: “Het eerste wat we deden was een vereni‐
ging (associação) oprichten.” “Com a organização a gente consegue tudo” (met de
vereniging bereiken we alles). Com muita luta, união, persistência e solidaridade.
Strijd, eenheid, doorzettingsvermogen en solidariteit waren ingrediënten hiervoor.
Zijn de beneficios groot genoeg, dan zal men geschillen eerder bij leggen.
Het vakbondslidmaatschap is van belang, omdat het de gemakkelijkste manier
is om documenten op orde te krijgen voor sociale zekerheidsrechten158. Dit is mees‐
tal de enige reden voor dit lidmaatschap. Een aantal van de bovengenoemde argu‐
menten tegen vereniging zijn ook op het vakbondslidmaatschap van toepassing.
Daarbij komt dat de meeste boeren de vakbond als een progressieve beweging zien
waar ze zich niet tot aangetrokken voelen.
FACILIËREN62, MOGELIJK MAKEN
Hieronder zullen we zien dat faciliëren vaak het delen van natuurlijk en fysiek
kapitaal inhoudt, maar ook hulp in het levensonderhoud. In hoofdstuk 4 zagen we
dat het in bruikleen geven van land belangrijker is voor het sociaal kapitaal dan het
(ver)pachten omdat reciprociteit belangrijker is. Het lenen van land is een manier
om anderen te helpen en banden aan te halen. In overeenstemming met het be‐
staansethos wordt dit land meestal gebruikt voor de verbouw van voedselgewassen.
Hiermee samen hangt de veelvuldige uitwisseling van voedselgewassen die we in
dit hoofdstuk zullen zien. Het motto “We maken geen ruzie om water” heb ik al in
hoofdstuk 4 behandeld, daarom ga ik er hier niet meer op in. Verder helpen de
boeren elkaar door het gratis laten gebruiken van het maniokmeelhuis.
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Een andere vorm van iemand helpen is het ter beschikking stellen van een woon‐
huis. D. Antónia en Sr. João wonen in een eenvoudig huis in de gemeenschap Baton
en bezitten geen land.
D. Antónia: “Ik woonde in een huisje op het landgoed van Teócrito. Dat was in
de tijd dat Teócrito de bewoners van zijn fazenda63 begon weg te sturen. Mijn
broer werkte in Salvador, had geen kinderen en had het iets ruimer dan ik. Toen
zei ik: “Broer, kan je mij niet iets geven, al is het maar een hutje, met zeil
bedekt.” Het huis waar ik nu in woon stond toen leeg, het was van een compadre
van me die verhuisd was naar Coité. Toen heeft mijn broer dit huis voor me
gekocht. Bij het huisje is geen land. Ik prijs degene die mij de hut gegeven heeft.
Anders zat ik nu midden in de regen en in de zon, want Teócrito heeft ons alle‐
maal uit onze huizen gezet. Elke dag hoor ik de verhalen van mijn nichtje die
nog steeds in een huis van hem woont. Ze zegt dat de bulldozer elk moment kan
komen om het huis af te breken. Ik zit hier rustig, dat is slecht, maar ik heb een
eigen dak boven mijn hoofd. Als ik dit huis niet had, wist ik niet wat ik zou
moeten doen.”
Het komt voor dat mensen hun eigen huis beschikbaar stellen aan anderen. Dit kan
echter ook een motief voor ruzie zijn omdat het moeilijk is om de bewoners uit het
huis te zetten wanneer de eigenaar zijn huis weer wil gebruiken. Resultaat is wel dat
de meeste mensen tegenwoordig niemand meer in hun huis laten wonen en het
goed afsluiten. Uit vrees dat huurders schade aan het huis of meubilair aanrichten,
besluit D. Josefa haar huis niet te verhuren ondanks de potentiële huurinkomsten:
D. Josefa heeft jaren geleden een stuk grond in Coité gekocht, waar ze later een
huis op heeft laten bouwen. Als haar zus uit São Paulo op bezoek komt dan
woont ze daar met haar zus. Ze kan het huis niet verhuren omdat er meubels
instaan die ze niet kan opslaan. De huur zou R$ 70,0064 per maand kunnen
opbrengen. Het huis staat alleen op haar naam, ze heeft het met haar geld
gekocht. Haar man wil niet dat ze het huis verhuurt omdat de huurders er van
alles kapot kunnen maken.
Hoe kunnen we deze grote mate van wantrouwen rijmen met het eenheidsmodel?
Hier is er een botsing tussen de gemeenschaps‐ en de marktsfeer. Wanneer D. Josefa
haar huis zou verhuren, dan vindt dit plaats in de marktsfeer. Huurders zullen door
geld te betalen het grootste deel van hun verplichtingen afkopen. Het risico van be‐
schadiging is altijd aanwezig. De bestaansreden van het huis ligt echter in de ge‐
63
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meenschapssfeer, als huisvesting voor gezins‐ of familieleden. Vandaar dat D. Josefa
liever dat risico uitsluit dan geld verdient met de verhuur.
Ten slotte is het bieden van hulp in het levensonderhoud een belangrijke manier
van helpen in het huishouden. Sr. Osmar kreeg hulp na zijn ongeluk met de ont‐
schorsingsmachine, in oktober 1977:
“Het was een periode van droogte, zonder verdiensten voor de mensen, toen
het ongeluk gebeurde.” De machine‐eigenaar is meteen naar een andere stad
gevlucht. Noch hem noch de landeigenaar, die geen verantwoordelijkheid hier‐
voor had, heeft Sr. Osmar om hulp gevraagd. De eerste maand, na het ongeluk
heeft zijn neef en buurman José Trabuca voor hem op het land gewerkt. Verder
leefde hij enige jaren van de giften van neven van hem. Het betreft de eerder
genoemde José Trabuca, (VaZuZo), José Lima da Silva, een neef van moeders‐
kant (MoZuZo), Gilberto en Jurildo, beiden ook neven. Zij wonen allen in
Algodões. De giften bestonden uit producten van het land, maar ook uit artike‐
len van de supermarkt. Ze gaven hem geen geld. Verder heeft hij in die periode
van allerlei mensen geld geleend.
Na zijn ongeluk was Sr. Osmar niet in staat in de sisal of op zijn eigen land te
werken omdat hij zijn arm niet kon gebruiken. Zijn neef José Trabuca en ook andere
neven hielpen hem. Het is betekenisvol dat zij hem geen geld maar artikelen uit de
supermarkt gaven. Zo hielpen ze hem met de dagelijkse levensbehoeften waarvoor
het bestaansethos geldt. Deze onderscheiden ze van de marktsfeer waar geld de
hoofdrol speelt. Sr. Osmar had ook geld nodig. Dit geld leende hij bij mensen. In een
droogteperiode toen zijn neven moeilijk konden helpen, kon D. Evanice, Sr. Osmars
vrouw, werken in een productiefront. Na verloop van tijd leerde Sr. Osmar om met
één arm zijn land te bewerken. Uit dit voorbeeld blijkt dat sociale relaties werkelijk
van levensbelang kunnen zijn en dat voornamelijk familieleden hulp bieden.

Netwerk ter beschikking stellen
In de vorige paragraaf stelden de gemeenschapsleden fysiek of natuurlijk kapitaal
ter beschikking aan elkaar. In deze paragraaf doen ze dat met hun sociaal kapitaal.
Hoewel bonding capital het voornaamste soort sociaal kapitaal in de gemeen‐
schappen is, is het overlijden van Sr. Adolfo in Pinda echter een voorbeeld van de
afname van linking capital. D. Maria Francisca zegt dat sinds zijn dood er niemand
meer in hun gemeenschap de kar trekt. Zo iemand is nodig, om aan de gemeente
bepaalde voorzieningen te vragen. Interessant is dat in 1997 het huishouden van D.
Maria Francisca zich beklaagde dat Sr. Adolfo als beheerder van het gemeenschap‐
pelijke maniokmeelhuis te veel geld vroeg voor de maniokmeelverwerking. Volgens
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Sr. Adolfo was dat nodig voor het machineonderhoud, maar de mensen bestreden
dat. Ook beweerden gemeenschapsleden dat hij insecticiden en diergeneesmiddelen
van de overheid voor de gemeenschap ontving, maar dat ontkende hij. Blijkbaar kon
Sr. Adolfo zijn linking capital zowel tot voordeel van als ten koste van de gemeen‐
schap aanwenden.
Familie en vrienden aan werk helpen is een belangrijke manier om het sociaal
kapitaal ter beschikking te stellen. Het hebben van familie in een bepaalde stad bete‐
kent vaak een ingang tot werk. Dit was vroeger al zo. D. Francisca Carvalho woonde
in Monte Santo, 125 km ten noorden van Coité. D. Francisca’s zwager ging in 1956
naar Coité op zoek naar werk en kon er terecht in de sisal. Na 3 maanden ging zijn
vrouw naar Coité om te werken en D. Francica Carvalho ging toen met haar zus
mee. Tegenwoordig zoeken de meeste boerenkinderen werk buiten de landbouw.
Sommigen vinden iets in Coité zelf, anderen in Feira de Santana of Salvador. Weer
anderen gaan nog verder weg, naar Belo Horizonte of São Paulo.
José da Silva heeft voor zijn trouwen 3 maanden in São Paulo gewerkt. Zijn neef
woonde er in 1986 al 14 jaar en werkte er als tuinman. Hij vroeg hem of hij ook
wilde komen.
Tijdens de droogte van 1993, toen er in Coité geen werk was, hoorde José via
vrienden in Salvador dat hij er kon werken als bediende. Marilene en José
gingen toen bij een schoonzus buiten de stad wonen.
De zoon en dochter van D. Eunice wonen in São Paulo. De jongen kwam er
terecht via zijn tante die daar woonde. Hij vertrok op 19‐jarige leeftijd en zijn
zus is op 23‐jarige leeftijd weggegaan.
Sr. Osmars 19‐jarige zoon, kan in de suikerriet in Riberão Preto, in Zuid‐Brazilië
gaan werken. Sr. Osmar heeft verschillende vrienden die daar vaak werken, als
zij in maart vertrekken dan reist zijn zoon met hen mee. Ze blijven er dan tot
december.
Neven, vrienden, schoonzussen en tantes zijn in deze voorbeelden potentieel sociaal
kapitaal van deze migranten. Vinden van emplooi elders, hangt naast de connecties
ook er van af of ze hun vertrouwde omgeving durven te verlaten.
D. Antónia: “Mijn kinderen willen elders werk zoeken, maar niemand weet óf
ze wat vinden en waar ze terecht komen. Ze zeggen dat ze elders gaan werken,
maar niemand heeft de juiste contacten. Het kan zijn dat er morgen iemand ver‐
schijnt die zegt: “Ga je mee om elders te werken?” Een zoon van me zegt dat
zodra hij iets weet in São Paulo, hij gaat. Ik weet niet of hij op het beslissende
moment de moed heeft om te gaan. Er is hier in Baton een jongen die in São
301

Hoofdstuk 6

Paulo gewerkt heeft toen hij vrijgezel was. Hij heeft inmiddels een gezin en
heeft in Salvador gewoond. Nu is hij hier teruggekomen en zegt dat hij zit te
wachten op bericht uit São Paulo. Zodra hij wat hoort, kan mijn zoon ook met
hem mee.”
Hoewel D. Antónia denkt dat haar kinderen de juiste connecties missen, werken 2
dochters als hulp en 1 zoon in Salvador. 2 zussen van haar wonen in Salvador.
Verder woont 1 dochter bij een familie in als hulp en komt eens in de 4 maanden
naar huis. D. Antónia heeft veel vrienden in haar gemeenschap en dus veel bonding
capital. Zelf vindt ze dat haar huishouden de juiste connecties mist. Ze doelt dan
waarschijnlijk op het soort werk dat de kinderen via die connecties kunnen
bemachtigen. Ze heeft blijkbaar weinig bridging capital en geen linking capital. Behal‐
ve op gemeenschapsniveau geldt kennelijk ook op huishoudniveau dat door gebrek
aan linking capital de ontwikkeling stagneert (World Bank 2001:128).
Het belang van sociaal kapitaal bij migratie moeten we niet onderschatten.
Migratie is een belangrijke manier om in het levensonderhoud te voorzien. De infor‐
matie die mensen uitwisselen over arbeidsmogelijkheden elders is daarom essen‐
tiële informatie. Informatie over arbeidsmogelijkheden gaat vooral via via.
Het eerder genoemde voorbeeld van D. Maria Francisca die niet op de hoogte
was van de zaaddistributie door de vakbond toont het belang van informatievoor‐
ziening via informele kanalen. Hoewel de informatie ook via luidsprekers en de
radio verspreid wordt, wist ze er niets van. Waar informatie hoofdzakelijk via infor‐
mele kanalen loopt, is de participatie hierin een eerste voorwaarde. Daarom is het
ontmoeten zo belangrijk. Zonder de ontmoeting is er geen kans op informatieover‐
dracht. Iemand met voor anderen nuttige informatie (de informatiedrager) moet die
echter ook willen delen. Daarvoor is een goede verstandhouding een vereiste. In de
komende paragraaf zien we hoe deze goede verstandhouding gevoed wordt door
het geven van geschenken.
GOODWILL DOOR SCHENKEN EN ONTMOETEN
Het beheer van sociaal kapitaal komt vooral tot uitdrukking in de vele producten
die mensen elkaar schenken met als voornaamst doel het voeden van het sociaal ka‐
pitaal. Tegelijkertijd zijn de geschenken ook nuttig. Onder vrienden en buren bestaat
de ruil voornamelijk uit de producten van het land.
D. Josefa heeft de rest van de oogst van 1996 deels geschonken en deels
opgegeten. Soms geeft ze rijpe bonen in de peul aan hun vriend Sandoval. Haar
man heeft samen met hem aan de sisalmachine gewerkt. Hij heeft land met sisal
en woont in Coité. D. Josefa krijgt brandhout van zijn land.
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D. Maria Delmira geeft ook wel eens wat aan anderen zoals papaja,
komkommer en kokosnoot. Ze krijgt bijvoorbeeld watermeloen.
Marilene: “De vrouwen komen op bezoek, ze blijven bij me en ik ga bij hen op
bezoek.” Verder geeft ze hen fruit en helpt ze hen.
Sr. José Agostinho vertelt dat hij twee weken daarvoor heel veel suikerappels
(pinha) aan zijn boom had, hij heeft de buren toen zakken vol gegeven.
De Sertão leverde in 1997 vruchtbomen vol fruit en aarde vol knollen. Ook wij kre‐
gen veel fruit of groente. Van Sr. José Agostinho kregen we sinaasappels en een
emmer vol zoete aardappelen; Van D. Evanice, een zak vol dikke sinaasappels, 6
eieren en beijú (tapiocakoek); van D. Josefa suikerappels, pompoen en 3 mango’s;
Van D. Francisca watermeloen, een zak vol maïs en een zakje met mango’s. Daarom
waren we blij dat onze guaveboom, die eerder niet veel vruchten gaf, in maart 1997
vol met vruchten hing. Ruim een maand plukten we elke dag een halve emmer
vruchten. Eindelijk konden wij ook iets geven ‘uit onze tuin’.
Op onze vraag of de mensen bij een overvloed van vruchten of groente die wel
eens verkochten, antwoordden ze meestal nee. Het wel of niet verkopen van een
product ligt vooral aan de relatie tussen de personen waarbinnen de uitwisseling
plaatsvindt.
Sr. José Agostinho: “Ik hou er niet van om bepaalde producten die ik verbouw
te verkopen omdat de winst erg klein is.” Refererend aan de enorme oogst zoete
aardappelen zegt hij: “Ik geef de aardappelen nog liever aan de varkens.” Hij is
er trots op dat de beer alleen door de aardappels en de aipim zo dik geworden is
dat hij niet lang op zijn poten kan blijven staan.
De prijs van de producten is zo laag dat de goodwill of goedwilligheid die het weg‐
geven ervan oplevert, voor Sr. José Agostinho meer waard is dan de verkoop. Hij
geeft de producten aan zijn buren, zijn kinderen en aan ons. Het voordeel van geven
boven verkopen liet Mauss (1966) zien: wanneer er een bepaalde tijd zit tussen het
moment van geven en teruggeven schept dit een wederzijdse band. Zodra je iets
meteen betaalt, eindigt de reciproque relatie en bestaat er geen verplichting meer.
De goedwilligheid die schenken oplevert, is overigens meer dan de reciproque ver‐
plichting, het is ook een eerste stadium naar vriendschap.
De goodwill, in een andere betekenis dan op pagina 272, die Sr. José Agostinho krijgt
door schenken, komt overeen met de Braziliaanse term média. Robben (1989:184)
beschrijft dit als een emotionele barometer van de verstandhouding tussen 2
personen op een bepaald moment. De definitie van fazer média volgens Ferreira
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(1986:1109) is: “Procurar agradar, criar para si uma boa situação junto a alguém, a
um grupo etc. visando a tirar proveito.” We zien hier het woord agradar terug, uit
het eenheidsmodel. De reciprociteit van elkaar een plezier doen, staat in de definitie
als “visando a tirar proveito”, met het oog om er voordeel uit te halen. We moeten
dus in de eerste plaats kijken naar de relatie die tussen de mensen bestaat om te
verklaren waarom men iets geeft of verkoopt.
Sr. José Agostinho creëert niet alleen meer média als hij de producten weggeeft,
het levert hem ook aanzien op. De grote oogst toont zijn succes en ijver. Dat hij het
weg kan geven, toont dat het hem goed gaat. In het product zit ook een deel van zijn
eigen arbeid. Dit geven de boeren niet aan de eerste de beste, tenzij de prijs hoog is
of, tenzij ze het geld hard nodig hebben. Voor de beslissing van Sr. José Agostinho
om de producten niet te verkopen, geldt Schrauwers notie over boeren in Indonesië,
dat ze “(…) make closely‐calculated choices based on resource organisation in
commodified markets which often leads them to make conscious decisions to invest
in a non‐market moral economy (Schrauwers 1999 in Ontita 2007:72). Dit
“ceremonial fund” voor “village level solidary relations” zoals Scott Wolf citeert is
de kern van Scotts moral economy. Hij benadrukt dat dit fonds gericht is op het voe‐
den van horizontale reciproque relaties. Een aantal auteurs gebruikt de termen olie
en lijm voor sociale relaties. De metafoor van voeding vind ik hiervoor beter: voe‐
ding is immers een voorwaarde voor het functioneren. Uitwisseling is een vereiste
voor het onderhouden van sociaal kapitaal, dat weer noodzakelijk is voor de
livelihood.
Ten tweede bepaalt de economische situatie van het huishouden of men ver‐
koopt of weggeeft. Alleen armere huishoudens verkopen uit financiële noodzaak
mango’s, suikerappels, duivenerwt of lablab op de markt. De relatief lage inkomsten
hieruit zijn onontbeerlijk voor hen. De prijs die ze voor deze noodzaak betalen, is
dat ze inleveren op het voeden van sociale relaties en op aanzien. Daarom hebben ze
moeite om uit hun kwetsbare situatie te komen.
Ten derde bepaalt de aard van het product of het verkocht of geschonken wordt.
Het bestaan van taboes op de verkoop van land, tabak, cannabis, goud en hanen liet
Shipton zien (1989) in zijn Keniase onderzoek. Geld daarmee verdiend noemde men
bitter. In Coité bestaat er geen taboe op de handel in dagelijkse levensbehoeften. Het
meest gecommercialiseerde “product” is de koe. Van de 15 huishoudens verkopen 6
rijkere (40%) wel eens een koe. Melk verkoopt men niet vaak maar schenkt men wel.
Daarnaast verkoopt 5 van de 15 huishoudens (33%), maniokmeel, bij surplus. 1 van
deze huishoudens is arm. Alleen rijkere huishoudens verkopen maïs en bonen. Een
aantal boeren verkoopt nooit bonen, maïs of maniok. Men verkoopt wel schapen‐
vlees, schapenhuid, beijú en cashewnoten.
Voor water accepteert men geen geld. We zagen al eerder het lokale model “We
maken geen ruzie om water.” Toen ons waterreservoir leeg was en we het mochten
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vullen met water van de buren die hiervoor moeten betalen, accepteerde onze buur‐
vrouw D. Analgesia geen geld van ons. Water behoort tot de gemeenschapssfeer. Bij
droogte zijn er handelaars die hoge prijzen voor water vragen. Deze handel vindt
echter niet binnen de gemeenschap maar er buiten, in de marktsfeer, plaats.
Waarom waarderen de boeren geschenken? D. Ester zei toen ze guaven van ons
kreeg: “Wat een werk.” Sr. José Agostinho vroeg ons toen we hem guaven gaven:
“Is dat van de eigen lavra”, van de eigen verbouw? De boeren waarderen vooral de
moeite ingebed in het geschenk. Het fruit is de vrucht van arbeid en dat geeft men
mee met het geschenk. Deze notie lijkt op die van Mauss. Volgens hem zit in het ge‐
schenk ook een gedeelte van de persoonlijkheid van de gever dat de ontvanger kan
benadelen als deze niet terug geeft, zoals bij het principe van hau bij de Maori
(Mauss 1966 in Sahlins 1972:150). Vanwege de sterke arbeidsmoraal waardeert men
de moeite die iemand doet voor een geschenk. D. Francisca Maria zegt op onze
opmerking dat ze niet zoveel maïs moet geven omdat we toch maar met zijn tweeën
zijn: “Anders geef je het maar aan je moeder.” Door het aan naaste familie te geven
kan je er opnieuw sociaal kapitaal mee voeden.
Opvallend veel mensen uit Pinda zeggen dat er weinig uitwisseling is:
D. Maria do Carmo uit Pinda vertelt dat van de buren niemand komt helpen en
dat zij de buren ook niet helpt. D. Maria gaat met haar gezin verhuizen naar een
ander gehucht.
Seu Roque uit Pinda vertelt dat de mensen uit de stad de kippen komen stelen.
Hij zegt dat de mensen die aan de weg wonen waar hij ook woont niet te
vertrouwen zijn: “A estrada não é benta65.” Deze weg verbindt Pinda en de
buurtschappen die verder weg liggen met Coité. Volgens hem bestaat de vrien‐
dendienst niet meer, niemand helpt nog.
We zagen ook al dat de mensen Correia, vlak bij Pinda als ongeciviliseerd om‐
schrijven. Pinda ligt op 3 km afstand, relatief dicht bij Coité. Dat is 15 minuten rijden
of een half uur lopen. Door deze goede bereikbaarheid komen er waarschijnlijk
meer buitenstaanders en dit beïnvloedt dit de sociale cohesie.

Wie bij mij aanklopt, gaat niet met lege handen weg
Tot nu toe ben ik ingegaan op uitwisseling waarbij het initiatief ligt bij de gever.
Welke lokale modellen zijn er wanneer iemand om hulp of producten vraagt? We
65
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zagen al dat mensen indien nodig buren of vrienden om levensmiddelen vragen. De
regel is dat men niet mag weigeren te geven ook al heeft men zelf weinig.
D. Antónia: “Alle mensen in Baton zijn mijn vrienden. Godzijdank. Ze zijn
belangrijk voor me omdat ze mij niet in de steek laten als ik iets nodig heb, dat
ik zelf niet in huis heb. Ik kan het aan hun vragen. Als een kind ziek is, dan is
iedereen bij me. Ze helpen me, geven een pil of wat ze ook in huis hebben. Als
ik geen suiker meer heb of een beetje bonen, dan klop ik bij hen aan en dan
geven ze het. Als ik iets nodig heb en zij hebben het, dan zullen ze het mij nooit
ontzeggen. Ik help hen ook. Als ik wat heb dan gaan ze niet met lege handen
weg.”
D. Francisca Maria: “Wie bij mij aanklopt, gaat, als ik iets heb, niet met lege
handen weg” (Quem bate na minha porta eu tendo, não volta pura).
D. Antónia: “Ik zou wel land willen hebben (...). Maar ik heb geen enkel stukje
land. Wij kunnen alleen maar eten kópen, of we eten niet. Of je moet wachten
tot een buurman of ‐vrouw je wat wil geven. Maar als je de hele tijd wat van
anderen krijgt, is dat nooit hetzelfde als je zelf wat hebt.”
Reciprociteit is het principe achter het lokale model van niet weigeren. Als jij niet
weigert, dan zal het jou ook niet geweigerd worden als je het nodig hebt. Toch is D.
Antónia terughoudend met vragen, daarom moet ze afwachten tot ze wat krijgt.
Deze terughoudendheid blijkt ook uit het volgende citaat:
In 1997 zegt D. Maria Francisca (uit Pinda): “De vrienden en buren geven elkaar
niet vaak wat. Het komt ook niet vaak voor dat mensen bonen of fruit geven.
“Só se dá feijão quando alguém pede e assim mesmo com o bico grande (não
muito satisfeito)” (de mensen geven alleen bonen als iemand er om vraagt en
dan nog met een pruillip, met tegenzin). Zij zelf vraagt niemand wat.
Ook in de minder hechte gemeenschappen zoals Pinda, mag je een verzoek niet wei‐
geren. D. Maria Francisca doet geen beroep op het systeem om de sociale relaties
niet op scherp te zetten, niet omdat ze nooit iets nodig heeft. Betreft de vraag iets dat
minder urgent is, dan zijn de mensen ook terughoudend om te vragen.
Op mijn vraag of er nooit iemand haar een stuk land aangeboden heeft om op te
planten, antwoordt D. Antónia: “Als ik het zou vragen dan zouden ze mij het
geven, maar ik heb het nooit gevraagd.”
Vraagt echter iemand producten of geld aan mensen die niet tot de categorie
vrienden of familie behoren, dan is dat bedelen. De gever zal dan geen beroep op de
vrager kunnen doen. De vrager aan familie of vrienden doet een beroep op wat
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Sahlins (1972) generalized reciprocity noemde. Tussen het echtpaar Sr. Martinho en D.
Ginolina, bestaat een verschil in het omgaan met bedelaars:
Sr. Martinho: “Er zijn altijd mensen die komen vragen, maar ik hou er niet van
om wat te geven omdat je ze leert om lui te blijven. Er zijn mensen die bonen
vragen en daarna gaan ze cachaça drinken van de bonen die je gegeven hebt.”
D. Ginolina: “Ik geef altijd wat, bij mij komen ze nooit tevergeefs vragen.”
Sr. Martinho: “Je hebt mensen die hun oogst verkopen en het geld verdrinken.
Dan komen ze bedelen. Hun kinderen zijn het slachtoffer.”
D. Ginolina: “Dat zijn zielige kinderen, als die komen bedelen dan geef ik hun
wel wat.”
Hier is het bedelen in de ogen van Sr. Martinho gebaseerd op negative reciprocity,
vandaar dat hij niet geeft. Vanwege het medelijden van D. Ginolina is haar geven
generalized reciprocity. Bedelaars bedanken met de woorden: “Moge God je belonen.”
Toen wij een onbekende een lift gaven, werden we bedankt met de woorden “Jesus
lhe aumenta,” een variant hierop. Hierover schrijft Foster (1988:225) dat de bedanker
niet verwacht dat hij of zij deze gunst met gelijke munt terug kan betalen. Daarom
wenst de begunstigde de begunstiger toe dat God hem zal betalen, zodat er toch
sprake is van reciprociteit. De mensen gebruiken overigens het woord pedir, dat vra‐
gen betekent. De letterlijke vertaling van bedelen daarentegen is mendigar.
Het kwam in 1997 voor in de gemeenschappen dat armen aan de deur om bo‐
nen of maniokmeel kwamen vragen. Verder zaten er tijdens de wekelijkse vrijdag‐
markt in Coité bedelaars op straat. Ook waren er vrouwen die de restaurants af‐
gingen om geld voor medicijnen te vragen. De mensen die aan de deur om eten ko‐
men vragen, zijn volgens de boeren arme mensen die niets verbouwen of ze verko‐
pen hun oogst voor drank.
Overigens geldt de reciprociteit alleen tussen mensen van de gemeenschap.
André gaat naar D. Ester en Sr. Ananias om mango’s te kopen voor onze mangojam.
Hij komt om de mango’s vragen en hij maakt geen deel uit van de gemeenschap,
dan is het betalen voor de mango’s de normale gang van zaken.

Ontmoeten
Ik schreef al over het belang van ontmoeten voor informatie‐uitwisselen. Mensen
praten met elkaar en mensen met een nauwere band bezoeken elkaar geregeld.
D. Judite woont in Pinda. Ze bezoekt daar wekelijks ongeveer vier families: haar
vader, haar zus, Anide en Helena. Verder zijn al haar buren haar vrienden, maar
daar maakt ze een praatje mee als ze hen op straat tegenkomt. Sr. João, haar
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man, heeft veel vrienden, maar hij bezoekt de meeste niet. Hij praat ermee als hij
ze tegenkomt. Hij bezoekt zijn schoonvader, zijn schoonzus en Helena.
D. Maria Francisca (uit Pinda): “Alle buren zijn mijn vrienden.” Ze gaan weinig
bij elkaar op bezoek omdat de mensen geen tijd hebben voor een praatje.
D. Maria Delmira: “Van de tien families in Boa Vista zijn veel mijn familie. Het
land was van mijn grootouders en later hebben de kinderen en kleinkinderen
het geërfd. De vrouwen van die families gaan geregeld bij elkaar op bezoek.”
Marilene: “De vrouwen komen hier, blijven een tijdje en ik ga ook bij hen op
bezoek.”
Uit deze voorbeelden blijkt dat de mensen niet bij iedereen op visite gaan maar
vooral bij familie, die vaak ook weer buren zijn. Het contact met andere mensen
houden ze in stand door er mee te praten als ze elkaar tegenkomen. Veel sociale
relaties gaat men juist aan door een gesprek te beginnen. Sr. Osmar zou via de
rechter een schadevergoeding kunnen bedingen van machine‐eigenaar Toreca. Hij
deed dat niet want: “Op dit moment praten we nog steeds met elkaar.” Ze groeten
elkaar en soms maken ze een praatje. Dit zou anders zijn als hij hem wel voor de
rechter had gedaagd. Het “praten met elkaar” is een metafoor voor we hebben goed
contact met elkaar. In het vorige hoofdstuk zagen we ook dat de verhoudingen
tussen de mensen blijken uit de manier van groeten. Sr. Martinho vond dat je niet te
lang land uit moet lenen om te vermijden dat de lener je een hard goede dag zegt als
teken van zijn recht op het land. Bovendien tonen D. Teodora’s zonen met het niet
meer opzoeken van hun moeder hun verstoorde verstandhouding, zie pagina 286.
DE MARKT EN MACHTSVERHOUDINGEN IN DE GEMEENSCHAP

Arbeidsrelaties
Onder arbeidsrelaties versta ik relaties tussen mensen die aan werk gerelateerd zijn.
Vaak betreft dit relaties waarbij de een betaald werk verricht voor de ander, de
werkgever. Vanwege de betaling behoort dit tot de marktsfeer volgens Gudemans
(2001) indeling. Hoewel zowel werkgever als werknemer afhankelijk van elkaar zijn,
neemt de werkgever in ten minste159 6 van de 9 gevallen het initiatief tot de relatie en
bepaalt hij de inhoud ervan. De werkgevers zeggen: “Ik roep een arbeider” (eu
chamo um trabalhador). De arbeider verkoopt dagen (ele vende dias).
De werkgever neemt het initiatief omdat hij een bekende en liever nog een “amigo”
of familielid verkiest. Hij laat bij voorkeur geen onbekende voor hem werken. Vaak
werkt hij meerdere dagen voor hem.
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Sr. Pedro: “De mannen die ik vraag om een dag voor me te werken, zijn amigos.”
Ze hebben zelf ook land. Er komen altijd wel mensen langs de deur vragen of ze
voor hem kunnen werken maar hij heeft al zijn vaste mensen. “Je moet namelijk
wel iemand hebben die je kunt vertrouwen en die je geen problemen bezorgt.”
Sr Agenário heeft 6 jaar op het vee van zijn zwager gepast. Hij kreeg daar weke‐
lijks voor betaald en hij kreeg ook land toen zijn zwager zijn land en vee
verkocht.
De werkgever moet zijn arbeider kunnen vertrouwen. De angst dat de arbeider de
werkgever aangeeft bij het ‘Ministério’ was in 1997 een belangrijke reden om geen
willekeurige arbeider voor zich te laten werken. Het winnen van een zaak bij het
‘Ministério’ betekent dat de werkgever achterstallige premies aan de arbeider moet
betalen. Dit kan behoorlijk in de cijfers lopen. Meer hierover in de paragraaf Het
‘Ministério’ op pagina 327. Omdat werkgevers er de voorkeur aan geven om beken‐
den aan te stellen, is het soms moeilijk om werk te vinden.
José da Silva is dagloner. Het is niet gemakkelijk om werk te vinden. Soms
werkt hij een hele week, maar er zijn ook weken dat hij maar één dag kan wer‐
ken. Hij wordt gevraagd om te werken, “als niemand mij vraagt, dan blijf ik
thuis.”
Uit ervaring weet hij dat de kans op werk veel groter is wanneer hij door iemand
gevraagd wordt dan wanneer hij zelf werk zoekt. Er zijn wel landarbeiders die langs
de deur gaan om werk te vragen. Toch vinden veel werkgevers het tegenwoordig
moeilijk om mensen te vinden.
Sr. Porfírio: “We vinden geen mensen meer om op het land te werken. De jeugd
wil niet op het land werken en de ouderen zijn er te oud voor.”
Dit wijst op de vergrijzing van het platteland en de migratie van de jongeren. Het
arbeiderstekort komt vooral voor in de piekperiodes en bij de boeren die af en toe
een arbeider nodig hebben. Een arbeider geeft de voorkeur aan een boer waar hij
vaker terecht kan. Deze werkgevers zijn ook kapitaalkrachtiger. In 2008 zegt Sr.
Pedro:
“Achar gente pra trabalhar continue igual”, dit is vanwege de vriendschappen
(amizade) die hij heeft. “Não é difícil de achar alguém. As vezes falta situação
financeira” (Sr. Pedro (niet kwetsbaar) heeft geen problemen om een arbeider te
vinden vanwege het sociaal kapitaal dat hij in de jaren opgebouwd heeft, soms
ontbreekt het hem aan financieel kapitaal).
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Voor zowel werkgever als werknemer heeft het voordelen om arbeidsrelaties binnen
de gemeenschap aan te gaan. Ook voor de werknemer is het belangrijk dat hij zijn
baas kan vertrouwen en hem uitbetaalt zoals afgesproken. Verder zijn mensen uit
dezelfde gemeenschap, als er een conflict ontstaat, eerder geneigd dit bij te leggen.
Men komt elkaar immers nog geregeld tegen.
De arbeidsrelaties duren een paar dagen tot enkele weken. De arbeidsuren zijn
van 7.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Sr. João Perreira werkt in de
sisal de hele week tot zaterdag 12.00 uur. De beloning is meestal in geld, soms
inclusief de middagmaaltijd. Wanneer de arbeider mee‐eet heet dit à molhado, nat en
anders is het à seco, droog. In de onderstaande tabel zien we dat het dagloon varieert
tussen R$ 2,00 en R$ 5,0066. Een dagloon van 5 reais was er pas vanaf 1997. De meeste
arbeiders verdienen R$ 3,00.
Tabel 27. Dagloon

Dagloon

Aantal

Procent

R$ 2,00
R$ 3,00
R$ 3,00 / 4,00
R$ 4,00
R$ 4,00 / 5,00
R$ 5,00

1
5
2
2
1
1
N = 12

8
42
16
16
8
8
98

Bron: Onderzoek auteur 1996‐1997.

Een ander voordeel is dat de landarbeider in bepaalde gevallen een beroep op zijn
werkgever kan doen. Zo leenden Sr. Pedro en Sr. Eduardo land uit aan
landarbeiders die voor hen gewerkt hadden.
In 1997 is slechts in 3 van de 12 gevallen de werknemer een vrouw. Het komt
ook niet zo vaak voor dat de werkgever een vrouw is.
Atemilson: “Voor anderen werken dat doen alleen mannen. Als vrouwen voor
anderen werken dan krijgen ze ander werk te doen en ze ontvangen maar 50%
van het loon dat mannen krijgen.”
Marilene heeft twee dagen voor haar buurman Seu Roque gewerkt. Ze moest de
maïs breken en schillen. Ze had nog nooit eerder voor hem gewerkt. Ze kreeg R$
2,00 per dag. Ze had hem wel gezegd dat de prijs tegenwoordig R$ 3,00 is. Toen
hij daar niet mee akkoord ging, wilde ze verder niet aandringen en heeft ze die
prijs geaccepteerd.
Maanden later is D. Maria Madalena bij Seu Roque aan het werk. Ze helpt hem
met het verwijderen van de buitenste bladeren van de maïskolf. Sr Roque: “Als
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ik een vrouw inhuur, hoef ik maar het dagloon van een vrouw te betalen”, “dat
is R$ 3,00”, zegt D. Maria Madalena. Als Seu Roque een man zou vragen moet
hij R$ 4,00 betalen.
Vrouwen krijgen een lager dagloon dan mannen. In de sisallandbouw gelden
andere daglonen, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen. De onderhandelingsposi‐
tie van de jonge vrouw Marilene blijkt slecht. Ze heeft niet eerder voor deze baas
gewerkt en neemt genoegen met een dagloon van R$ 2,00. Alleen al omdat vrouwen
minder verdienen, is werken minder aantrekkelijk. Bovendien is het werk als land‐
arbeider moeilijk verenigbaar met de overige taken van de vrouw.
De aard van het werk is vaak ook anders: maniok schillen en maïs verwerken.
Toch zijn er ook vrouwen, bijvoorbeeld weduwen, die met de hak hun land onder‐
houden. Verder vinden de mensen het niet altijd gepast dat een vrouw voor een
werkgever, meestal een man, werkt. In de bestaanslandbouw, komt het niet voor dat
een meisje voor een boer op het land werkt, hoogstens voor haar vader. Voor
jongens is dit niet ongewoon.
Hoewel de arbeidsrelaties zich in de marktsfeer afspelen, gelden er ook regels
uit de gemeenschapssfeer. Meestal werkt de boer met de arbeider mee doet en soms
eet de arbeider mee, zoals we al zagen.
Sr. Ananias: “Ik heb R$ 5,00 per dag betaald voor de mensen die mij hielpen met
de maïs en de capim. Voor de 2,5 tarefa heb ik R$ 200,00 aan de arbeiders
uitgegeven. Om de akker schoon te maken, om de maïs en capim te planten. 6
dagen om de grond vrij te maken en daarna 20 dagen om te zaaien en het
onkruid te wieden. 3 personen in totaal 20 dagen.
Uit deze rekensom blijkt dat hij zichzelf meetelt bij de 3 personen. Ook de machine‐
eigenaren werken meestal mee met het werk in de sisal, bijvoorbeeld als cortador (Sr.
Adolfo) of als resideiro (Braulio).
Sr. Pedro: “Er zijn periodes dat we iemand regelen om te wieden omdat ik het
werk alleen niet aan kan, dan moet ik iemand betalen om me te helpen.”
D. Mariede: “Hij (Sr. Pedro) heeft samen met een arbeider gewerkt.”
Uit deze formuleringen kunnen we ook opmaken dat Sr. Pedro samen met de arbei‐
der werkt. Trawick toont bij Peruaanse boeren ook een lokaal model dat bestaat uit
(…) the idea that people are mainly responsible for their own cultivation and
that, although they have to rely on others for help of various kinds, no one
subsists or lives primarily off of the labor of others. This commonality helps to
sustain an internal domestic life that, while not without fundamental
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oppositions and conflict, seems remarkably civil and cooperative based on my
experience elsewhere in the valley and southern Peru in general. In this
community agricultural labor is not a commodity to be purchased in order to rid
oneself of a burden, or to free oneself to do other things, as in most other places,
but the central reality of a way of life that is shared. Reciprocity, still the primary
mode of social interaction, involves the sharing and exchange either of such
work itself or the products of one’s own physical labor, regardless of a person’s
status within the community. And that, I think, imparts a distinct kind of value
to the goods and services exchanged – not just a ‘use value’ but a value
involving the expenditure of one’s own time and energy (Trawick 2001:368
[mijn onderstreping]).
Zeer waarschijnlijk geldt dit ook voor mijn onderzoeksgroep. Interessant is dat hij
dit principe verbindt met een remarkably civil and cooperative domestic life, net als de
op eenheid gerichte gemeenschappen in Coité. Dit belang van de tijdsinvestering en
de moeite van de arbeid zagen we eerder bij het uitwisselen van geschenken.
De boeren spreken vaak van amigo, vriend. Dit woord gebruikt zowel degene
die een hogere als die een lagere positie inneemt. De patrão (baas) noemt men een
amigo maar ook de trabalhador op het land. Zo benadrukken de mensen de
vertrouwensband en de gelijke verhoudingen. Patrão en trabalhador duiden ongelijke
verhoudingen aan. De verschillen in rijkdom zijn klein en er zijn weinig verticale
sociale relaties binnen de gemeenschappen. Een almachtige coronel67 kwam niet voor
in Coité.

Marktrelaties binnen de gemeenschap
Marktrelaties en handelsrelaties komen weinig voor binnen de gemeenschappen.
Onder marktrelaties versta ik het verkopen van surplus uit de landbouw. Handels‐
relaties bestaan uit het kopen en doorverkopen van handelswaar. We zagen al dat
buren en vrienden de producten van het land liever schenken. Als de boeren al
landbouwproducten verkopen, is dat meestal aan een opkoper op de markt of aan
iemand die langs de deur komt, geen persoon uit de gemeenschap. Vlees wordt wel
binnen de gemeenschap verkocht. Sr. Osmar verkoopt zijn 2 kalveren, als ze een jaar
oud zijn aan José Trabuca, zijn buurman. Deze slacht ze en verkoopt ze in de
gemeenschap. Ook D. Josefa verkoopt het vlees van haar schapen, nadat ze die zelf
geslacht heeft, aan vrienden en buren.
Markt‐ of handelsrelaties zijn vaak niet te rijmen met de lokale modellen van
eenheid en arbeidsethos. Daarom wordt de arbeidsrelatie (uit de marktsfeer) naar de
67

Letterlijk kolonel, persoon met veel politieke en economische macht.
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gemeenschapssfeer toegetrokken door bijvoorbeeld mee te werken. Woortmann
onderscheidt ganho en lucro. De verkoop van het product van werk is ganho en geld
verdienen met handel is lucro, dat komt niet uit werk voort (Woortmann 1997:153).
Woortmann schrijft: “Só é honrado e conforme a natureza, o ganho transparente
provindo do trabalho; é desonrado o lucro invisível derivado do negocio”
(Woortmann 1990:38,65). Alleen verdiensten duidelijk voortkomend uit werk zijn
eerzaam. Zeer waarschijnlijk geldt dit ook in Coité, het is conform het arbeidsethos
en het idee dat in een product een deel van de moeite en arbeid van de boer ingebed
is. Daarom is het wel legitiem als de boer dat product verkoopt, maar als de band
tussen het product en de arbeid wegvalt, zoals bij handel, dat is het niet meer
legitiem. In Woortmann (1990:38) zegt een markthandelaar uit Sergipe: “Elke hande‐
laar is een dief.” Ook dat hij signaleert dat de handelsactiviteiten alleen in de stad
plaatsvinden, past in dit beeld: ze vinden buiten de gemeenschapssfeer plaats. Deze
mores bestaat waarschijnlijk om de volgende situatie te voorkomen. In Foster (1988:‐
102) koopt iemand een broek van een bevriende winkeleigenaar. De klant verwacht‐
te vanwege zijn vriendschap de beste prijs, maar naderhand bleek dat hij juist 2 keer
zoveel voor de broek betaalde. De enige in de gemeenschappen met een handeltje is
Sr. Adolfo in Pinda. Slachtoffers van diefstal blijken vooral handelaars. Zo heeft men
in de venda (winkel) van Sr. Adolfo al 3 keer ingebroken. Dit is in overeenstemming
met het lokale model dat handel niet legitiem is.

BUITEN DE GEMEENSCHAP

ARBEIDSRELATIES, BUITEN DE GEMEENSCHAP
Het verrichten van betaald werk voor een oude vriend is niet ongewoon. Vaak is er
een verschil in positie, maar het is geen patroon‐cliëntrelatie. Deze vriendschappen
gebaseerd op binding sociaal kapitaal zijn meestal in een arbeidsrelatie ontstaan en
duren vaak jaren.
Sr. Agenário en Sandoval werden vrienden toen ze samenwerkten aan de
ontschorsingsmachine. Sr. Agenário werkt nu al 6 jaar niet meer in de sisal,
maar af en toe werkt hij voor Sandoval bijvoorbeeld om een omheining te
maken. D. Josefa geeft Sandoval bonen in de peul. Als ik vraag wie dat is, zegt
ze eerst ‘een vriend.’ Daarna zegt ze dat haar man met hem samengewerkt heeft
in de sisal en pas bij doorvragen blijkt Sandoval machine‐eigenaar te zijn.
Het land dat Sr. Joventino gebruikt is niet van hem, maar van Eduardo da
Padaria. Sr. Joventino heeft het in eerste instantie over het land van een vriend,
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in tweede instantie zegt hij dat het van zijn patrão (baas) is. Sr. Joventino hoeft
het niet te betalen, hij heeft het al 2 jaar in bruikleen. Soms werkt Sr. Joventino
voor Eduardo. Eduardo is rijk. Hij bezit in Coité (zoals zijn bijnaam, da Padaria,
al zegt) een bakkerij en een winkel voor broodproducten. Ze zijn al sinds 1961
bevriend. Sr. Joventino is een aantal jaren ouder dan Eduardo, die in 1996
ongeveer 58 jaar is. Ze hebben elkaar bij de toenmalige bakkerij van Eduardo’s
vader leren kennen.
Let ook hier weer op het nivellerende amigo.
In het vorige hoofdstuk zagen we echter de verticale arbeidsrelaties tussen de
fazendeiro Teócrito en zijn arbeiders. In de sisalverbouw kunnen deze relaties jaren
lang bestaan. Tussen Teócrito en zijn arbeiders kwam het tot een vertrouwensbreuk,
maar niet altijd is de relatie tussen een fazendeiro en een arbeider zo afstandelijk.
Bij sisalverbouw is er meer werkgelegenheid voor vrouwen dan in de bestaans‐
landbouw. Het is vrij normaal wanneer een meisje van 15 jaar in de sisal werkt
omdat de sisallandbouw meer geassocieerd worden met de marktsfeer.
HANDELSRELATIES
Reciprociteit is een sleutelwoord in dit hoofdstuk. Feres (1990) laat zien dat recipro‐
citeit ook nuttig is voor de analyse van ongelijke relaties. Volgens hem zijn cliënte‐
lisme en coronelisme68 ook gebaseerd op het principe van reciprociteit waarbij de
zwakkere nooit onder zijn verplichtingen uitkomt en daarom in een eeuwige afhan‐
kelijkheidspositie verkeert. Volgens hem bestaat verschuldiging nog steeds. De boer
blijft in de schuld bij de opkoper waardoor hij alleen aan die opkoper mag leveren.
Vergelijk dit voorbeeld van Atemilson:
Atemilson heeft 15 zakken maniokmeel geoogst. Hij verkoopt er 5 aan de opko‐
per op de gemeentemarkt met de beste prijs en houdt 10 voor eigen consumptie.
Hij heeft er echter 12 nodig voor zijn gezin. Dan koopt hij bij de opkoper 2
zakken van zijn eigen maniokmeel. Bovendien kan hij bij hem op de pof kopen.
Hoewel Atemilson zegt dat hij de verkoper met de beste prijs uitzoekt, krijgt hij per
zak R$ 3,00 minder dan Sr. Ananias die in dezelfde periode maniokmeel verkoopt.
CAR (1994) signaleerde ook dat de verkoopprijzen bij zo’n transactie laag kunnen
zijn. Atemilson gaat deze transactie aan voor contant geld en de mogelijkheid op de
pof te kopen. Met Feres analyse in het achterhoofd is het de vraag in hoeverre
Coronel betekent letterlijk kolonel. Het is een persoon met veel (en vaak de meeste) econo‐
mische en politieke macht in een bepaalde streek. Coronelisme is de naam voor dit verschijn‐
sel, dat vooral in het verleden in Brazilië veel voorkwam.
68
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Atemilson vrij is in de keuze voor een opkoper. Toch spreekt Atemilson tevreden
over deze overeenkomst want andere alternatieven zijn er niet.
RELATIE MET POLITICI
De relatie tussen burgers en politici is een reciproque. De politicus doet wat de bur‐
ger hem160 vraagt en de burger stemt op hem. Het betreft meestal individuele hulp:
D. Maria Delmira vertelt dat Vertinho beloofde om te zorgen voor een elektrici‐
teitsaansluiting van hun huis en dat er nog niets gebeurd is sinds juli 1996. Het
is inmiddels april 1997 en ze is pas achter de burgemeester aangegaan om te
vragen of hij nu eindelijk eens elektriciteitspalen laat neerzetten. “Eu estou
doida atrás do prefeito para ver se posteia logo.”.Tot nu toe tappen ze de elektri‐
citeit zonder te betalen af. Zij heeft ook haar hoop gevestigd op de burgemeester
voor haar pensioenaanvulling. Ze is nu gepensioneerd als domestica en ze hoopt
dat ze de jaren aan kan vullen door zich ook te pensioneren als landarbeidster.
De burgemeester beloofde dat hij haar situatie zou reguleren.
D. Teodora: “Ik heb op Vertinho gestemd, maar ik houd niet van politiek. De
wethouder Zezinho (een andere kandidaat) is ook een goede persoon want hij is
altijd bereid je te helpen.” Twee weken daarvoor heeft hij haar nog geholpen
met vlees en hij geeft ook wel eens geld. Verder zegt ze dat ze graag haar huis
zou opknappen, maar ze er geen geld voor heeft. Het heeft geen zin om
daarvoor geld aan politici te vragen, want ze geven dat toch niet.
Marilene: “Als ik dure medicijnen nodig heb, dan vraag ik het aan de
burgemeester. Twee maanden geleden heb ik Vertinho om hulp gevraagd.”
Marilene ging naar zijn huis, maar hij was niet aanwezig. Toen heeft ze het
recept bij zijn vrouw achtergelaten zodat Vertinho het bij thuiskomst kon
tekenen. Vervolgens ging ze naar een apotheek waar ze het recept met de hand‐
tekening van de burgemeester overlegde. Ze kreeg de medicijnen zonder te
betalen mee. Vertinho gaat naderhand de rekeningen bij de desbetreffende apo‐
theek betalen. Het ging in het totaal om R$ 26,00.
Als D. Maria Delmira vertelt dat de mensen met een handtekening van de burger‐
meester medicijnen kunnen halen, vraag ik of dat zijn geld is. Ze antwoordt
resoluut: “Natuurlijk is dat geld van de gemeente.” Hoewel de mensen weten dat
het “gemeenschapsgeld” is waarmee de medicijnen betaald worden, maakt de
burgermeester het voor hen toegankelijk. Daarom verdient hij hun stem bij volgende
verkiezingen. In sommige huizen hangt een portret van een politicus aan de muur.
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In Boland (1997:101) bleek dat vakbondsleden er niet in slaagden om een vrouw die
een voedselpakket van een politicus kreeg, er van te overtuigen niet op hem te
stemmen. De vrouw zei dat als je een voedselpakket krijgt en je niet op hem stemt, je
een dief bent. De vakbondsleden wierpen tegen dat als die politicus 4 jaar lang niet
zorgt voor verbetering van de voorzieningen, hij zelf een dief is. We zien hier dat er
conflicting discourses bestaan over de wederzijdse reciproque verplichtingen. De
vrouw kijkt naar de mand en haar verplichting om daarvoor iets terug te doen. De
vakbondsleden kijken naar de maatschappelijke plicht van een politicus om zich in
te zetten voor het algemene belang. Dit verschil in discours heeft ook te maken met
het eerder genoemde relatieve versus het objectieve model. De vakbond beoordeelt
‘objectief’ wat de politicus behoort te doen. De mensen die een persoonlijk voordeel
krijgen van de politicus beoordelen dit vanuit een ‘relatief’ model.
De moeder van de wethouderskandidaat woont bij Marilene in de buurt. Ze
spoorde haar zoon aan om naar de staat van Marilene’s huis te komen kijken.
Hij zag haar slechte woonsituatie. Het huis “was zo lek als een zeef.” Hij beloof‐
de haar als hij zou winnen, een huis te geven. “Hij is zijn belofte nagekomen”
zegt Marilene. Het geld kwam van de federale regering, zij hoefde niets te
betalen.
De mensen zien het als de verdienste van de wethouder dat hij dat voor elkaar ge‐
kregen heeft ook al komt het geld van de overheid. Hij heeft het geld toegankelijk
gemaakt. In de buurt hebben er nog meer mensen eenzelfde huis gekregen. Waar‐
schijnlijk zijn al deze mensen vrienden van de moeder van de wethouder.
Ik ontmoet Vertinho bij de vakbond. Hij stelt zich aan mij voor en zegt: “Ik ben
kandidaat voor het burgemeesterschap.” Daarna gaat hij amicaal naast me zitten en
vertelt me wat hij voor Coité kan betekenen. Eén van zijn prioriteiten is om elek‐
triciteit aan te leggen op het platteland. Na ons gesprek gaat hij verder met waarmee
hij bezig was: zoveel mogelijk mensen een hand geven en er een praatje mee maken.
Ik kwam naar het vakbondsgebouw omdat ik met een van de vakbondsmensen
informanten zou gaan bezoeken. Wanneer Vertinho dat hoort, biedt hij spontaan
aan om met zijn auto te gaan. Hij moet toch op het platteland wat mensen bezoeken
en zo kunnen we dat mooi combineren, vindt hij. Onderweg groet Vertinho bijna
iedereen die hij tegenkomt, zowel in de stad als op het platteland. Hij toetert dan
twee keer kort en in sommige gevallen steekt hij zijn hand uit het raam naar boven.
Wanneer we 3 boeren tegenkomen die te voet op weg zijn, stopt Vertinho de auto,
roept hallo, geeft alle 3 een hand en vraagt hen polsend: hoe is het hier? Dat is zijn
manier om te vragen of zij denken dat daar veel mensen op hem zullen stemmen.
De 3 boeren antwoorden bevestigend. Een van hen zegt: “Ik ken een heel grote
familie en ik weet dat ze allemaal op jou zullen stemmen.”
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Opvallend is het patroon in de communicatie tussen Vertinho en de mensen die we
bezoeken. Vertinho wordt als een vriend ontvangen. De mensen wekken de indruk
op hem te zullen stemmen. Wanneer hij weggaat, geven de mensen hem hun wens
mee. D. Eunice: “Mijn grootste wens is dat er een maniokmeelhuis komt.” Een ander
vraagt hem om elektriciteit aan te leggen. De politicus is afhankelijk van de burger
om gekozen te worden. Hij probeert zoveel mogelijk mensen voor zich winnen door
ze te groeten en te bezoeken. Dit noemt een informant stemmen vragen. De
reciproque verplichting die een stem met zich meebrengt, is de eerder geuite wens
te realiseren. In de praktijk komen de politici deze verplichting vaak niet na.
Daarom houden veel mensen niet van politiek.
D Teodora: “De politici beloven veel, maar komen hun beloftes toch niet na.”
Sr. Pofirio: “Het gemeentebestuur is alleen goed om stemmen te ontvangen,
verder doen ze niets.”
D. Maria Delmira: “Aan het begin van de verkiezingscampagne komen de
politici met een mooi gezicht stemmen vragen. Maar als ze veel geld gaan
verdienen, dan vergeten ze de mensen. Een wethouder in Coité verdient R$
1500,00, maar ze doen niets. Als ze je op straat tegenkomen dan groeten ze je
niet eens en als je niet opzij gaat, dan rijden ze gewoon over je heen.”
Het laatste is een voorbeeld van het schenden van de heersende fatsoensnormen. De
wethouder groet niet en toont te veel trots en ziet letterlijk de mensen niet staan.
De overheid wil af van de persoonsgebonden cliëntelistische hulp. Voorheen
pronkten wethouders met door overheidsgeld gefinancierde tankwagens. Tegen‐
woordig zorgt het leger hiervoor. De federale regering is niet gebaat bij het in stand
houden van patroon‐cliëntverhoudingen. Zeker niet in gemeenten met een lokaal
bestuur van partijen die weinig gemeen hebben met de regeringspartij PT.

VERANDERINGEN IN SOCIALE RELATIES

ALS MEN EENMAAL IN SÃO PAULO WOONT, KOMT MEN NIET MEER TERUG
Terwijl bijna alle huishoudens te maken hebben met migratie, zijn de meeste boeren
en boerinnen in een straal van 20 km rond Coité geboren. De meesten hebben daar
hun leven lang gewoond. Van 36 boeren en boerinnen in mijn onderzoeksgroep, zijn
er 2 ver buiten de gemeente Coité geboren (Santa Luz en Monte Santo). Van de
overige 34 hebben er 5 buiten de gemeente Coité gewoond. Toch is migratie geen
nieuw fenomeen. We zagen al dat halverwege de jaren 50 D. Francisca Carvalho van
Monte Santo naar Coité verhuisde. Nog steeds migreren er kinderen naar São Paulo.
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Hoewel migratie indruist tegen het eenheidsmodel, kunnen de meeste ouders hun
kinderen niet tegenhouden.
D. Judites oudste dochter wil graag naar Goianas waar een zus van D. Judite
woont. D. Judite: “Wat kan ik doen? Als zij dat graag wil dan kan ik haar toch
niet tegenhouden. Natuurlijk zou ik liever zien dat ze hier zou blijven. Want als
ze weg gaan, weet je nooit of ze nog terug zullen komen. Ik ben nooit in Goianas
geweest en mijn dochter evenmin.”
D. Eunice en Sr. José hebben 2 kinderen in São Paulo, 1 nog thuis wonende
dochter en 1 dochter die op een landgoed in de buurt woont. Het liefst zouden
Eunice en José zien dat al hun kinderen in de buurt zouden wonen. Maar de
kinderen die in São Paulo wonen, hebben zelf kinderen en daarom is het
moeilijk om weer terug te komen. Als men eenmaal in São Paulo woont, komt
men niet meer terug. De kinderen schrijven haar 1 keer per maand en ze bellen 1
keer per week. Aangezien zij geen telefoon heeft, belt zij hen eerst en dan bellen
zij haar terug. Hun jongste dochter Rosa, die nog thuis woont, vertelt: “Ik zou
graag in São Paulo willen studeren omdat mijn broer en zus daar wonen. Maar
mijn ouders laten mij niet gaan.” Haar moeder zegt dat de kans te groot is dat ze
voor altijd in São Paulo blijft. Salvador is voor Rosa geen optie omdat daar geen
broers of zussen wonen. Ze is het niet eens met haar ouders: “Mijn ouders laten
mij niet gaan. Ze hechten zo aan de familieband.”
Hieruit blijkt de belangentegenstelling tussen ouders en kinderen. De ouders willen
dat de kinderen in de buurt wonen. Dochter Rosa wil dezelfde kansen als haar broer
en zus. Met entitlement mapping zien we hier dat de agency van Rosa beperkt wordt
vanwege haar leeftijd en gender. D. Eunice en D. Judite zijn zich er van bewust dat
als kinderen migreren, het meestal voorgoed is. Sommige ouders proberen hun kin‐
deren van migratie te weerhouden, anderen leggen zich erbij neer.
De meeste ouders hebben via briefwisseling of telefoon contact met hun gemi‐
greerde kinderen. Vanwege de grote afstanden kosten visites veel tijd en geld.
Daarom zijn deze meestal niet jaarlijks. Dat geldt niet alleen voor het ver weg
gelegen São Paulo. Ook D. Francisca Carvalho zoekt haar vader en broers en zussen
in Monte Santo eens in de 2 jaar op. D. Antónia’s dochter die in Coité inwoont als
hulp in de huishouding, komt ééns in de 4 maanden naar huis.
Door migratie neemt het sociaal kapitaal van de gemeenschappen af. Dit is
vooral op 3 vlakken merkbaar. Allereerst vermindert het menselijk kapitaal van het
huishouden en van de gemeenschap. De band tussen de leden van het collateral
household is over het algemeen sterk. Soms zijn de ouders wel kritisch over de hulp
van hun kinderen. Door migratie is er minder samenwerking tussen ouders en kin‐
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deren. Migratie heeft ook het gemis van vrienden tot gevolg. Dit geldt zowel voor
de achterblijvers als voor de migranten.
José da Silva is, voordat hij getrouwd was, 3 maanden in São Paulo geweest.
Maar hij werd ziek. Hij heeft geen plannen om weer terug naar São Paulo te
gaan. Het ligt hem niet. Hij kreeg er heimwee naar de mensen en de vrienden in
Coité. Hij vond het leven er wel prettig, het werk was er goed. Maar hij hield
niet van de drukte en de stress, je mocht niet eens uitrusten.
Sr. Osmar vertelt dat hij voor 1990 nog meedeed aan een digitoro voor vrienden,
maar tegenwoordig doet hij dat niet meer. Dat komt omdat veel van zijn
vrienden vertrokken zijn naar São Paulo.
Ten tweede verdwijnen de gedeelde ervaringen, de familiebanden en de vriend‐
schapsbanden. Soms veranderen ook de manieren van de kinderen. Vooral moeders
komen uit voor het gemis van hun kinderen. Jorge, de jongste zoon van D. Josefa, is
sinds 2 maanden in São Paulo. Een aantal van zijn oudere broers en zussen woont er
ook. Hij was de laatste die nog thuis woonde. Toen Jorge wegging moest D. Josefa
erg huilen en ze mist hem erg.
D. Josefa: “Als ik hem mis dan zet ik een langspeelplaat op en huil ik.”
D. Ester: “Als ik zou kunnen dan zou ik daar (in Belo Horizonte bij haar
kinderen) wonen maar Ananias wil het niet.” (…)“Hier ben ik altijd alleen.”
Sr. Ananias: “Je hebt hier 2 dochters.”
D. Ester: “In Belo Horizonte nemen mijn kinderen me mee om een uitstapje te
maken, hoewel ik daar niet zo erg van houd. De andere zoon neemt me ook mee
en hij wil per se dat ik daar slaap. Soms dan is het huis vol kinderen en klein‐
kinderen. Wij zoeken iets leuks op het eind van ons leven want ik heb al genoeg
gewerkt hè?”
Sr. José Agostinho verwoordt het lokale model: “Het geluk van de familie is als
niemand van de familie elders woont161.”
Ten derde, minder zichtbaar maar wel belangrijk, verdwijnt de contextgerelateerde
kennis en ervaring van de mensen. Er is dan sprake van een culture drain die al in
het vorige hoofdstuk aan bod kwam.
De cultuur verandert doordat de migranten zich aan de heersende gewoonten
van de nieuwe omgeving aanpassen. Ook evalueren ze oude gewoonten:
D. Eunice: “De kinderen zijn erg veranderd en dat vind ik niet zo leuk. Het is
niet zo dat er meer afstand tussen ons is, maar ze hebben andere manieren
gekregen. Mijn zoon is niet zo erg veranderd, maar zijn vrouw uit Ceará, lijkt
wel een echte Paulista. Zij heeft een tijdstip voor alles, zelfs voor het drinken
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van water. Ze zegt als de kinderen water willen drinken voordat ze gaan eten, je
moet nu geen water drinken, want we gaan eten. Ze heeft een tijdstip om te
slapen, om uit te gaan etcetera.” Verder bekritiseren haar zoon en zijn vrouw
ook de gerechten die D. Eunice en haar man eten.
Door migratie verandert het model van Woortmann (1997) van land‐ werk‐ gezin.
Bij de landarbeid is er eenheid van plaats en handeling. Onder andere door migratie
is die eenheid aan het verdwijnen en ontstaan er nieuwe modellen. In het model van
de lavrador en trabalhador staat het huis op het land centraal. In het model van de
deeltijd boer is het huis in de stad en het werk op het land.
MECHANISATIE
De tweede factor die sociale relaties beïnvloedt, is de mechanisatie van de
landbouw. Hiermee bedoel ik het toenemende gebruik van hulpmiddelen en
machines waardoor het werk op het land lichter wordt en minder tijd vergt. In het
vorige hoofdstuk zagen we mechanisatie in de vorm van de dierploeg, de tractor, de
dorsmachine, de bonenzaaimachine en bij de maniokverwerking. Ook zagen we dat
de ploegen met de tractor goedkoper is dan het land met de hak klaarmaken.
Het voorbereiden van de grond voor het zaaien deed een minderheid in 1997
nog met de hak. Verder was het deel dat de tractor gebruikte en de dierploeg gelijk
(beide 43%). De boeren zeiden toen dat men de dierploeg al zo’n 10 tot 20 jaar ge‐
bruikte. De dorsmachine voor de bonen en de maïs gebruikten ze 5 jaar.
We zagen al dat de keuze voor tractor of dierploeg vooral aan de middelen, de
grondsoort en het inzicht van de boer ligt. Of men machinaal of met de hand dorst,
ligt eraan of men het een bezwaar vindt dat bonen kapotgaan en dat men niet meer
deelneemt aan het (wederzijds) bonen slaan. Met de toename van het gebruik van
machines, nemen sociale activiteiten en de wederzijdse afhankelijkheid af.
Wat betekent het bovenstaande nog meer voor de sociale relaties? Ten eerste is
het benodigde aantal arbeidskrachten met de verhouding 30:16:1 afgenomen162.
Waren er vroeger 30 uur nodig om één tarefa zaaiklaar te maken met de hak en
waren dat 16 uur met de dierploeg, nu is dat nog maar 1 uur met de tractor. Zoals
we al zagen, reageerden de mensen op deze forse afname van de werkgelegenheid
door te migreren of buiten de landbouw werk te zoeken.
De relatie tussen werkgever en werknemer verandert ook door mechanisatie.
Vooral door het gebruik van de tractor hebben de boeren steeds minder te maken
met mensen uit de eigen gemeenschap. Met de arbeider die het land met de hak be‐
werkt werkte hij een aantal weken samen. Relaties worden onpersoonlijker. Boven‐
dien hebben de rijkere boeren de armere niet meer nodig. Omdat een tractor te duur

320

Samenleven in eenheid, beheer van sociaal kapitaal

is om zelf aan te schaffen, organiseren boeren zich in gemeenschapsverenigingen
om via de gemeente een tractor te krijgen.
SOCIALE ZEKERHEID: WETGEVING EN INSTITUTIES
Het bestaansethos schrijft voor dat mensen elkaar helpen als het levensonderhoud
een probleem wordt. Wanneer vanwege nieuwe wetgeving en instituties de over‐
heid een deel van deze gemeenschapsverantwoordelijkheid overneemt, beïnvloedt
dit de sociale relaties. In de eerste subparagraaf beschrijf ik de strijd van Sr. Osmar
om in aanmerking te komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De recon‐
structie heb ik gemaakt aan de hand van interviews met Sr. Osmar en krantenartike‐
len. De tweede subparagraaf gaat over het belang van uitkeringen en documenten.
De derde subparagraaf gaat over het zogenaamde ‘Ministério’, controversieel omdat
het de verhoudingen in de gemeenschap beïnvloedt.

Strijd om arbeidsongeschiktheidsuitkering
Na het ongeluk in 1977, werd Sr. Osmar naar het oude ziekenhuis van Coité
gebracht en daar 3 dagen opgenomen. Daarna moest hij gedurende 60 dagen
wekelijks terug komen voor de nabehandeling. De ziekenhuisbehandeling en de
nazorg is door het FUNRURAL betaald. Hij hoefde daarvoor geen premie te be‐
talen. Hij kreeg toen nog geen uitkering en omdat hij met zijn gewonde arm niet
kon werken, was hij, zoals we al zagen, voor zijn levensonderhoud afhankelijk
van vrienden en familie.
Voor 1977 hadden er al mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering via het
FUNRURAL ontvangen, maar in 1977 keerde het fonds aan niemand uit. Er
waren ongeveer 600 mensen zonder arm die al jaren streden voor een uitkering.
24 januari 1979 werd decreet 83.080 uitgevaardigd waarin stond dat alleen
mensen die 2 ledematen misten in aanmerking kwamen voor een uitkering. De
rurale vakbonden probeerden hierin verandering te brengen. De strijd kwam
moeizaam op gang. In augustus 1984 was er een vergadering in het vakbonds‐
gebouw van Coité waarbij onder andere 65 mutilados, verminkten, uit de regio
aanwezig waren. Verder was er een afgevaardigde van het INPS (Nationale
Instituut voor Sociale Voorzieningen), waaronder het FUNRURAL viel. De
mutilados eisten dat het decreet uit 1979 werd aangepast zodat ook mensen die
één arm verloren hadden, recht kregen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Verder moest de uitkering van 75% van het minimumloon naar 100% verhoogd
worden.
De mensen organiseerden zich uit noodzaak. Het eigen land bewerken leert men
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wel met zijn beperking. Maar als trabalhador werken voor een andere boer is on‐
mogelijk, niemand wil een arbeider met één arm.
De functionaris van het INPS zei dat hij niets kon doen. De wet geldt alleen voor
mensen die twee ledematen missen omdat de wet er van uit gaat dat iemand
met één ledemaat wel kan werken. Verder zei hij dat om recht te hebben op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering iemand ingeschreven moeten staan bij het
INPS en men zich binnen 8 dagen na het ongeval bij het INPS moet melden.
Noch het één, noch het ander gebeurt. Niemand staat ingeschreven bij het INPS.
Ook zei hij dat de mensen zelf hun revalidatie bemoeilijken omdat ze hun
behandeling halverwege onderbreken.
Laten we dit stukje bezien vanuit het oogpunt van entitlement mapping. In theorie
zou iemand met 1 arm nog kunnen werken, maar in de praktijk is dat niet zo. De
inschrijvingseis en het binnen 8 dagen melden duidt op een kloof tussen het bureau‐
cratische instituut en de werkelijkheid. Een boer maakt minder deel uit van de
lettered city; dit komt in de volgende paragraaf aan bod. Het verwijt dat de mensen
zelf hun revalidatie bemoeilijken, toont weinig begrip voor de tijdsinvestering van
de behandeling, de afstanden en de boeren levenswijze. Het discours van de
functionaris toont een sociaal zekerheidssysteem dat meer gericht is op het
uitsluiten van mensen dan op het bijstaan ervan.
Op 5 oktober 1984 beleggen de mutilados weer een vergadering, nu in Coité’s
cultureel centrum. Voorafgaand aan de vergadering lopen er 300 mutilados en
400 sympathisanten in een stoet door de straten van Coité, van het vakbondsge‐
bouw naar het cultureel centrum.
Deze vergadering kan Sr. Osmar zich nog goed herinneren. Volgens hem waren
er wel 1200 mutilados aanwezig, de helft met en de helft zonder arbeidsonge‐
schiktheidsuitkering. Deze vergadering haalde zelfs de nationale kranten, zoals
O Globo en Jornal do Brasil. Op de voorpagina staat een foto met mutilados die
hun verminkte rechterarm strijdbaar opheffen. Deze keer zijn de verminkten af‐
komstig uit alle 18 gemeenten van de sisalregio. Behalve een afgevaardigde van
het INPS zijn er ook politici die hun steun betuigen aan de strijd van de ver‐
minkten. De afgevaardigde van het INPS verwacht dat de wet aangepast zal
worden omdat de autoriteiten steeds meer doordrongen zijn van de noodzaak
daarvan. De vakbondsleiders en politici benadrukken dat het belangrijk is dat
de mensen eindelijk een uitkering krijgen en de noodzaak van preventie. Er zijn
al experimenten met een veiligheidsvoorzetstuk op de ontschorsingsmachine
die het aantal verminkten flink vermindert.
Het belang van deze bijeenkomst zit deels in het grote aantal mensen, dat steun
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betuigt aan de eisen van de mutilados. Door deze opkomst voelt de functionaris van
het INPS zich gedwongen om de eisers voor een deel tegemoet te komen.
De resultaten van deze vergadering vallen echter tegen. De minister van
Previdência Social heeft de regionale verantwoordelijke van het INPS opgedra‐
gen om maatregelen te nemen voor de verminkten. Hun eis, een onmiddellijke
arbeidsongeschiktheidsuitkering voor alle verminkten, wordt echter niet inge‐
willigd. De afgekondigde maatregelen zijn vierledig. Ten eerste kunnen de ou‐
dere verminkten eerder met pensioen gaan. Ten tweede moet bekeken worden
wie er recht heeft op auxilio doença (tijdelijke ziekteuitkering). Ten derde moeten
sommige mensen opgenomen worden in het revalidatieprogramma en de laat‐
ste optie is de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook de eis dat het voorzetstuk
gebruikt wordt, is een van de maatregelen.
De INPS houdt in principe vast aan de wet. Door de groep te differentiëren probeert
men andere alternatieven te vinden. De arbeidsongeschiktheidsuitkering reserveert
men alleen voor de groep die niet in aanmerking komt voor de alternatieven.
De volgende stap van de mutilados is om te protesteren in Brasilia. Vanuit de
hele sisalregio gaan er bussen naar Brasilia. Sr. Osmar zou eerst ook mee gaan,
maar hij was nummer 35 op de lijst en er hoefden maar 34 mensen te gaan. Zijn
vrienden vertelden bij thuiskomst het hele verhaal in geuren en kleuren. In
Brasilia hebben ze gesproken met de hoogste baas van het rurale Fonds, die zei
dat het Rurale Fonds geen opdracht had om hen een uitkering te verstrekken.
De reden was dat ze met één arm nog wel in staat zouden zijn om bij een bedrijf
te werken. Een week later echter, vertelt Sr. Osmar, riep de president van het
Rurale Fonds de verminkten in Coité bijeen. Ze moesten de papieren voor een
uitkering tekenen. Daarna duurde het nog 3 maanden eer hij het geld ontving.
Deze bijeenkomst levert slechts een herhaling van eerder ingenomen standpunten
op. Achter de schermen werkt het INPS aan een versoepeling van de regels. Dan zet
men de bureaucratie in werking: de aanvraagformulieren moeten worden ingevuld.
In maart 1985 startten de medische onderzoeken om te kijken wie recht op de
arbeidsongeschiktheidsuitkering had en wie er in aanmerking kwam voor het
revalidatieprogramma. De keuringsartsen rekenden op 45 personen, alleen die
dag kwamen er al meer dan 100 mensen van heinde en verre. Volgens Sr. Osmar
waren er wel 8 keuringsartsen aanwezig. De conclusie van de artsen na de
eerste 30 mensen onderzocht te hebben, was, dat een arbeidsongeschiktheidsuit‐
kering de meest waarschijnlijke optie was. Aangezien de meeste mensen onge‐
schoold waren, geen werkervaring hadden buiten de landbouw en er in de regio
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geen werk was voor mensen met 1 arm, waren er geen arbeidsalternatieven. De
meesten van de verminkten hadden een gezin en waren tot dan toe afhankelijk
van familie of van ouders. In december 1987 bericht de krant A Tarde dat de
strijd van de verminkten resulteerde in een arbeidsongeschiktheidsuitkering
voor 800 mensen in de regio. Alleen al in Coité kregen 150 verminkten een uit‐
kering. De decreet 83.080 werd echter niet aangepast, de uitkering had een inci‐
denteel karakter. Reden waarom in 1987 de vakbond weer in actie kwam om de
wet te veranderen, gevoed door geruchten dat de uitkeringen opgeschort zou‐
den worden. Eén verminkte had net als de 150 anderen een aanvraag ingediend
voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar kreeg die niet hoewel hij ook
een ledemaat miste. Hij weet dit aan politieke motieven vanwege zijn slechte
verstandhouding met de verantwoordelijke van de INAMPS69 in Coité. Overi‐
gens deed het gebruik van veiligheidsvoorzetstukken het aantal ongelukken
fors afnemen.
We zien hier dat de artsen meer rekening houden met de werkelijke situatie van de
verminkten dan het INPS. Vandaar de conclusie dat voor veel mensen er geen ande‐
re optie is dan een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De arbeidsongeschiktheidsuit‐
kering is voor 800 mensen toegankelijk gemaakt, echter niet permanent, het decreet
is niet aangepast. De vakbond is er niet gerust op dat de nieuwe rechten niet veran‐
kerd zijn in de wet en gaat door met dit doel. We zien hier ook een voorbeeld van
persoonsgebonden verticale reciproque relaties, die negatief uitpakken. Vanwege
negatief sociaal kapitaal van één van de mutilados, wordt zijn recht op een uitkering
achter de schermen geblokkeerd.
Sr. Osmar heeft sinds 1984 een uitkering. Het geld vanaf 1980 heeft hij in 3 keer
met terugwerkende kracht gekregen. Over de periode van 1977 tot 1980 heeft hij
niets ontvangen. Aangezien hij bij veel mensen heeft moeten lenen, was het geld
snel op. Hij hield nog net genoeg over om er een koe van te kopen. Van 1984 tot
1990 ontving hij behalve de uitkering rond de feestdagen van St. Jan een toeslag.
Met het aantreden van president Collor in 1990 verviel die toeslag. In 1995 kreeg
hij plotseling eenmalig R$ 653,00. Het bleek achterstallig geld te zijn waar hij
nog recht op had. Dit was een volkomen verrassing. Hij informeerde eerst of hij
het terecht ontvangen had. Als hij het zou uitgeven, en het naderhand terug zou
moeten betalen, dan zou hij in de problemen komen. Hij kreeg vanaf september
1996 R$ 109,30 per maand163.
Het bureaucratische karakter van de uitkering werkte lange tijd tegen de mutilados,
omdat het INPS vasthield aan de regel dat met 1 arm werk mogelijk was. Nu echter
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zien we dat dit vasthouden aan de letter van de wet in het voordeel uitpakt van Sr.
Osmar. Hij blijkt nog recht te hebben op achterstallig geld, dat hem conform de
regels uitgekeerd wordt.
Ook bij andere mensen duurde het een tijd eer een uitkering toegekend werd. D.
Teodora die in 1997 een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontving, heeft drie jaar op
haar uitkering moeten wachten. Zij krijgt haar uitkering vanwege een chronische ge‐
wrichtsontsteking in haar rug, hoge bloeddruk en omdat ze, zoals ze zegt, af en toe
een zenuwinstorting heeft. Ze moest verklaringen van twee doktoren uit Salvador
overleggen. De mensen van de vakbond hebben haar in die periode bijgestaan.

Het belang van uitkeringen en documenten
Hoewel de uitkeringen in absolute zin niet hoog zijn, is het relatieve belang erg
groot. Een aantal auteurs, waaronder Alves (2002:13), benadrukken dit.
D. Antónia: “Wij zijn nog niet met pensioen. Als ik met pensioen zou zijn, zou
ik, hoewel het niet veel is, me al kunnen redden met dat pensioen.”
Sr. Osmar zegt in 1997: “Je ziet op het platteland alleen nog maar ouderen met
een pensioen. Veel jongeren bouwen een huis op het platteland en gaan dan
elders werken.”
Sr. Osmar: “Met de droogte van 1993 gingen er 15 mannen uit de omgeving mi‐
greren, 20 oudere mannen bleven er achter. Ik hoefde niet weg omdat ik de uit‐
kering ontving.” Tijdens de droogte van 10 jaar geleden waren de laatste werk‐
verschaffingfronten. Ik heb toen niet meegedaan omdat ik al een uitkering ont‐
ving, mijn vrouw heeft toen wel meegedaan.”
D. Teodora: “Toen de kinderen nog jong waren, was mijn economische situatie
nog slechter dan tegenwoordig omdat ik nu een arbeidsongeschiktheidsuitke‐
ring ontvang.”
Atemilson over werkverschaffingsprojecten: “De armen die verder niks hebben,
nemen deel aan deze activiteit.”
We zagen dat voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering de inschrijving bij INPS
onder andere een vereiste was. Ook zagen we in de paragraaf Vereniging op pagina
297 dat in de praktijk het (betaalde) vakbondslidmaatschap een voorwaarde is voor
het ontvangen van een ouderdomspensioen. Hoewel de wetten bedoeld zijn om de
mensen bij te staan, is bij de uitvoering vaak uitsluiting het geval omdat men geen
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recht heeft tenzij men het tegendeel bewijst.
D. Maria Delmira heeft haar hoop gevestigd op de burgemeester voor haar
pensioenaanvulling. Ze is nu gepensioneerd als domestica en ze hoopt dat ze de
jaren aan kan vullen door zich ook te pensioneren als landarbeidster. De nieuwe
burgemeester beloofde dat hij haar situatie zou reguleren.
Rama (1996) toonde in The lettered city de productie van documenten door een be‐
perkte groep. Hierdoor hadden anderen door het ontbreken van die documenten
moeite om hun burgerrechten uit te oefenen. Inmiddels is er in Brazilië in 2008 meer
aandacht voor het belang van documenten om toegang te krijgen tot bepaalde rech‐
ten. Vanuit de overheid zijn er campagnes om bijvoorbeeld ook de landtitels van
vrouwen in orde te maken. Hiervan laat Hetherington (2009:236) echter zien dat
door de nadruk op geformaliseerde landtitels de semi‐formele regelingen in
Paraguay dreigden te verdwijnen. Hij toonde aan dat hierdoor de boeren juist bang
waren om hun rechten geheel te verliezen. Dit kwam vanwege het belang dat
uitsluitend aan documenten gehecht werd, los van de empirische context waarin de
rechten gegrond waren164. De bovengenoemde inschrijvingseisen voor uitkerings‐
rechten in Coité zijn hiervan ook een voorbeeld.
Vooralsnog blijft entitlement mapping noodzakelijk ook voor andere rechten op
basis van burgerschap (cidadania). Dit zagen we al bij het voorbeeld van D. Maria
Francisca en de zaaddistributie. Behalve dat informele informatiestromen D. Maria
Francisca niet bereiken, gaat er in een eerdere fase al iets mis bij het toegang krijgen
tot zaad. Een van de eerste fases in het entitlement mapping is dat zij de informatie
moet zoeken en deze haar niet vanzelf bereikt. Blijkbaar is “the idea that poverty is a
self‐evident sign of nonmembership in public life is alive and well” (Guano 2002 in
Hetherington 2009:236). Dit is ook van toepassing op het volgende voorbeeld:
De zoon van Sr. Agenário woonde 7 jaar in São Paulo. Hij heeft er echter niet
veel kunnen verdienen, hij kwam blut (puro) weer terug. Omdat hij zijn
identiteitsdocument verloren heeft, kon hij daar niet legaal (com carteira assinada)
werken, en alleen maar klusjes doen (biscate). Hij moest volgens Sr. Agenário bij
het Forum van Coité een duplicaat (segundo via) halen.
Door het verlies van het identiteitsbewijs kan de zoon van Sr. Agenário alleen
slechter betaald werk doen. Daarbij moet hij helemaal naar Coité terug om zijn
identiteitspapieren in orde te maken, een dure en verre reis. De uitspraak van
Dagnino lijkt hier op van toepassing: “Poverty is a sin of inferiority, a way of being
in which individuals become unable to exercise their rights (Dagnino 2005:7 in
Hetherington 2009:236).
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Deels zijn de boeren zich bewust van het belang van documenten en bewijzen om
recht te hebben op bepaalde voorzieningen. Echter, ze hebben een rurale levens‐
wijze, een lage opleiding en zijn ingebed in een gemeenschap met beperkte kennis
over dit soort zaken. Hierdoor hebben ze geen toegang tot sommige voordelen.
Bovendien staat de strikte naleving van de regels, volgens het objectieve model,
haaks op het relationele model dat de boeren gewend zijn.

Het ‘Ministério’
Sr. João en Dão
Sr. João vertelde in 1996 dat er een aantal mensen uit zijn straat zich aanbiedt als
dagloner. Als hij mensen zoekt dan zijn het meestal de armen die bijna geen
land hebben. Zijn neven werken ook wel eens voor hem. Hij laat echter geen
onbekenden voor hem werken. Hij heeft het vorige jaar R$ 400,00 achterstallige
sociale premies moeten betalen aan een arbeider die langere tijd voor hem
gewerkt had en zijn recht haalde bij het ‘Ministério’. Deze arbeider had in 1993
en 1994 voor hem gewerkt. In 1995 zei Sr. João tegen hem: “Ik heb nu minder
werk; als ik weer werk heb, dan zal ik je weer roepen.” Daar ging de arbeider
niet mee akkoord en ging toen met de kwestie naar het ‘Ministério’. Toen de
arbeider nog voor hem werkte, had Sr. João bij een advocaat een contract laten
opstellen waarin stond dat hij een huis voor hem zou bouwen. Dat heeft hij
gedaan en hij heeft er ook voor stroom gezorgd. Het geld dat Sr. João voor het
huis betaalde, telde niet mee bij de afrekening door het ‘Ministério’. De arbeider
woont in de buurt. Nu mag hij niet meer voor Sr. João werken. Hij laat niemand
lang voor zich werken, hoogstens 1 tot 2 weken, want bij 30 dagen heeft men al
recht op die premies.
Dão is vrijgezel, en woont in een huis naast zijn moeder. Dão heeft al heel wat
landarbeid verricht, zegt zijn moeder D. Maria Francisca. In 1995 heeft hij 4
maanden voor Zezito uit Pinda gewerkt. Hij werkt af en toe voor Valdí. Van
maart 1991 tot 1994 (3 jaar en 3 maanden) heeft hij voor Sr. João gewerkt. Toen
heeft hij hem ontslagen want hij was bang dat hij bij het ‘Ministério’ zijn recht
zou halen. Hij heeft van hem R$ 150,00 gekregen en zo is de zaak afgehandeld;
hij is niet naar het ‘Ministério’ gegaan. Daarna is hij voor Zezito gaan werken.
Sr. Osmar over de mogelijkheid zich te wenden tot het ‘Ministério’:
“Sinds 1980 komt het voor dat mensen naar het ‘Ministério’ gaan. Daarvoor deed
men dat niet. De werkgevers zijn tegenwoordig bang dat een werknemer naar
het ‘Ministério’ gaat. Ze maken daarom meer gebruik van machines en nemen
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mensen korter in dienst. Ik vind het niet juist dat de arbeiders de werkgevers in
deze positie brengen. Ik heb zelf nog nooit mijn rechten geëist en de zaak aan
het ‘Ministério’ voorgelegd. Deze situatie is ook slecht voor de arbeider omdat
de werkgevers ze minder snel in dienst te nemen.”
Meningen over werkgelegenheid en beloning in de Sertão:
D. Maria Delmira: “Er is geen werk hier in onze Sertão.”
Sr. Ananias: “(...) voorheen was er niet die enorme werkeloosheid die er
tegenwoordig onder het Plano70 Real is.
(…) De arme hier op het land vindt geen dag om wat te verdienen. Een dag voor
R$ 5,00 is te veel, R$ 5,00 voor een arbeider is veel geld. Voor een burger betalen,
voor een arme verdienen dan is het niet veel, maar voor een burger betalen, dan
is het veel geld. Niemand kan dat betalen omdat ons land niet zoveel
produceert.”
Dit is meer een lokaal model, dan een practice omdat hij het recentelijk nog betaalde.
Om het conflict tussen Sr. João en Dão te begrijpen, moeten we ook de boven‐
staande opmerkingen van Sr. Osmar, D. Maria Delmira en Sr. Ananias in de analyse
betrekken. De conflicting discourses tussen een kwetsbare arbeider en een werkgever
die ook niet erg kapitaalkrachtig is, leren ons iets over de sociale verhoudingen in de
gemeenschap en over wederzijdse verwachtingen en de invloed hierop van de
wettelijke instituties.
Het ‘Ministério’ vertegenwoordigt een wettelijk recht dat werknemers vanwege een
arbeidsrelatie hebben op extra voordelen naast het loon. Volgens Urbano gaat het
om achterstallige premies zoals compensatie voor de gewerkte tijd, een soort
vakantiegeld, een 13e maand, fundo de garantia en een werkeloosheidsuitkering.
Het opeisen van die rechten noemen de boeren botar no Ministério. In 1996, 1997
hield dit de gemoederen bezig. In 2008 kwam het niet ter sprake. Het was
waarschijnlijk pas sinds de jaren 90 dat men van dit recht gebruik maakte.
Er zijn twee versies van het conflict. Dão’s moeder zegt dat het niet tot een
officiële eis is gekomen. Sr. João zegt van wel, hij sprak niet graag over dit onder‐
werp. Ik ben geneigd Sr. João te geloven, omdat ik geen reden zie waarom hij een
onwaarheid zou spreken. Dão heeft die wel. Het eenheidsideaal in de gemeenschap
veroordeelt een dergelijk stap. Verder weet zijn moeder precies hoelang hij voor Sr.
João gewerkt heeft. Dat wijst ook op een formele behandeling van de zaak. Ook Sr.
João weet dat een eis al voor het ‘Ministério’ gebracht kan worden na een arbeids‐
verband van 30 dagen. Toch is wat er feitelijk gebeurd is, van secundair belang.
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Het eenheidsmodel waarin men elkaar vertrouwt, ligt aan de basis van de sociale
relaties. Vandaar dat Sr. Osmar het ‘Ministério’ geen goede ontwikkeling vindt. Het
creëert wantrouwen tussen werkgever en werknemer. Bij Sr. Osmar zagen we al dat
hij in overeenstemming met het lokale model handelt door de machine‐eigenaar niet
voor de rechter te dagen. De relaties tussen werkgevers en werknemers zijn
arbeidsrelaties in de marktsfeer. Echter, regels uit de gemeenschapssfeer zijn ook
van toepassing. Bijvoorbeeld de verplichting in het lokale model van de werkgever
om samen met de werknemer te werken, is een bescherming tegen uitbuiting. Zelfs
Sr. João’s geste om een huis voor Dão te financieren is een voorbeeld van het gelden
van regels uit de gemeenschapssfeer. Het is niet toevallig een huis. Het huis hoort
ook tot de gemeenschapssfeer. Ook het in bruikleen geven van land aan arbeiders is
hiervan een voorbeeld. Al deze gebaren van werkgever naar werknemer zijn
bedoeld om te tonen dat hun relatie meer is dan een marktrelatie. Sr. Pedro is zo
zeker van het eenheidsmodel dat hij zelf wel iemand voor 2 tot 3 maanden in dienst
neemt. Hij weet dat men zich tot het ‘Ministério’ kan wenden bij zo ’n lange
arbeidsrelatie.
Toch was er het conflict. Sr. João kan aangevoerd hebben dat hij Dão lange tijd
betaald werk heeft gegeven én een huis met elektriciteit voor hem betaald heeft. Dão
zou blij moeten zijn dat hij juist in de jaren 1991 tot 1994 werk had. 1993 en 1994
waren immers ernstige droogtejaren met weinig werkgelegenheid in de rurale
gebieden. Aangezien Sr. João door droogte jaren minder verdiende, moest hij in juli
1994 de samenwerking beëindigen. Dão kan van zijn kant aangevoerd hebben dat
hij drie jaar trouw gewerkt heeft voor Sr. João en dat zijn ontslag hem overviel. Ook
zou hij kunnen aanvoeren dat drie jaar van trouwe arbeid meer beloond zou mogen
worden. Het gebruikelijke dagloon dat amper genoeg is om van rond te komen, is
dan niet toereikend. Wellicht hebben andere motieven ook nog een rol gespeeld165.
Voor beide argumenten valt wat te zeggen. Dit is ook wat Sr. Ananias ons
duidelijk maakt met zijn commentaar op het vigerende dagloon van R$ 5,00 per dag.
Voor de werkgever is het veel en voor de arbeider is het weinig. Dit komt omdat de
verschillen in rijkdom tussen beide groepen gering zijn. Dat het ‘Ministério’ Dão
gelijk geeft, is in strijd met het bestaande eenheidsmodel. Vandaar dat Sr. Osmar
zegt dat de werkgevers nu oppassen wie ze in dienst nemen. Dão zelf zal nooit meer
bij Sr. João werken, vanwege de vertrouwensbreuk. Overigens blijkt uit dit
voorbeeld ook het dyadic contract tussen de mensen. De relaties van Dão met andere
werkgevers lijken geen ernstige schade opgelopen te hebben door het conflict met
Sr. João.
De versie van Dão’s moeder is meer in overeenstemming met het eenheids‐
model. Namelijk dat beide partijen een regeling treffen, waarbij ieder water bij de
wijn doet buiten het ‘Ministério’ om. Ik kom tot de slotsom dat in dit geval het geen
onverdeeld voordeel is dat de arbeider zich tot het ‘Ministério’ kan wenden. Van de
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andere kant is het ook weer niet zo verwonderlijk dat het juist bij mensen uit de
gemeenschap Pinda gebeurt, waarvan we al minder cohesie zagen. Overigens zijn
Sr. João én Dão’s moeder, D. Maria Francisca in Pinda geboren. In het volgende
voorbeeld is de tussenkomst van het ‘Ministério’ meer in overeenstemming met het
lokale model.
Teócrito
In 1976 had Teócrito 80 ontschorsingsmachines draaien. Aangezien de ontschor‐
singsploeg uit 8 mensen bestaat, had hij toen dus ten minste 640 mensen in
dienst. Daarvan woonden 120 gezinnen op zijn landgoed. In 1989 draaiden er
nog maar 25 machines, met in totaal 200 arbeiders. In 1989 zette Teócrito nog
eens 20 machines stop. Veel mensen verloren hun werk. De mensen die wat
jonger waren, maar vaak wel al 8 tot 10 jaar voor hem werkten, besloten hun
recht te halen bij het ‘Ministério’. Mensen die al 35 tot 40 jaar voor hem werkten,
deden dat niet. Ongeveer 20 arbeiders hebben de zaak voorgelegd aan het
‘Ministério’, daarvan hebben ongeveer 15 de zaak gewonnen. De meerderheid
van de arbeiders, zo’n 70 tot 80 mensen, heeft overigens geen beroep op het
‘Ministério’ gedaan. Hoewel Teócrito in 1991 stopte, bleven er nog 4 tot 5
motoren draaien, onder het beheer van mensen van buiten. Vee kwam in de
plaats van de sisal. De reden die Teócrito gaf voor deze veranderingen was dat
de prijs van de sisal te laag was. Volgens sommige mensen echter was de angst
voor landhervorming ook een motief. In 1990 was er een nieuwe regering en
werd er voor het eerst sinds decennia weer gesproken over landhervormingen.
Zijn oplossing was om grotendeels met de sisal te stoppen en het merendeel van
de arbeiders te ontslaan.
Teócrito’s ex‐arbeiders die zich tot het ‘Ministério’ wendden, werkten voltijds voor
hem. Ze hadden geen getekende arbeidskaart waardoor ze geen recht hadden op
een 13e maand, vakantiegeld en een werkeloosheidsuitkering. Teócrito had een
imperium opgebouwd zoals we al in het vorige hoofdstuk zagen. Ook was hij een
periode burgermeester van Coité. Vanwege zijn politieke en economische situatie
maakte hij niet deel uit van de boerengemeenschap waar hij zijn land bezat. Hij was
kwaad dat de mensen zich tot het ‘Ministério’ gericht hadden. Vandaar dat hij alleen
mensen van buiten, zijn fazenda liet beheren. Mensen die op enige wijze in verband
gebracht werden met de ondernomen acties weerde hij van zijn fazenda. In dit geval
vind ik het ‘Ministério’ een uitkomst en deels in overeenstemming met het lokale
model. Deels, omdat de oudere garde, het niet eens was met de gang naar het
‘Ministério’ van de jongere garde. Als het ‘Ministério’ bedoeld is om tot een even‐
wichtigere arbeidsrelatie te komen dan kwam het in dit geval hier aan tegemoet. De
relatie tussen Teócrito en zijn arbeiders was zeer verticaal, hij bepaalde de voor‐
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waarden. De arbeidsrelatie was niet meer dan een marktrelatie waar arbeid betaald
werd met loon.
Ten slotte een andere institutie die niet in overeenstemming was met het lokale
model: de machine‐eigenaar is voor de wet een kleine ondernemer, werkgever van
een groep arbeiders en eigenaar van de ontschorsingsmachine, het productiemiddel.
Hij is verplicht om premie te betalen voor zijn werknemers zodat ze bij een ongeluk
verzekerd zijn. Vanwege de lage inkomsten van de machine‐eigenaar is het meestal
onmogelijk om aan die voorwaarde te voldoen.
Sr. Valdomiro: “Wie een machine heeft en met zijn gezin werkt, werkt in regime
familiar. Maar als hij buiten zijn eigen land komt met de machine dan is hij een
bedrijf. Het is een bedrijf terwijl het niet eens aan één persoon te eten geeft. Als
het een bedrijf is, dan moet je je arbeiders verzekeren. Zo’n waardeloos geval
dat nog niet genoeg opbrengt om aan één persoon eten te geven, is een bedrijf
zegt hij (de afgevaardigde van de instantie). Als er een ongeluk gebeurt dan is
de eigenaar aansprakelijk en kan hij zelfs in de gevangenis komen.”
Dit is de wet. De praktijk zagen we al in het geval van Sr. Osmar: de machine‐eige‐
naar dook 2 maanden onder. Sr. Osmar onderneemt geen stappen tegen de machi‐
ne‐eigenaar. Het beschouwen van de machine als een bedrijf is een vorm van
abstract legalism zoals Hetherington (2009:235) het noemt. Of “zo’n waardeloos geval
dat nog niet genoeg opbrengt om aan één persoon eten te geven” wel als bedrijf aan‐
gemerkt moet worden is een legitieme vraag. Wordt hier niet te veel gekeken naar
de vorm van de arbeid (de mensen werken aan een machine) dan naar de betekenis
van deze machine in het arbeidsproces? De eigenaar van de machine doet immers
hetzelfde werk als de arbeiders waarmee hij samenwerkt. Daarbij komt dat een
rijkere machine‐eigenaar zoals Teócrito die zelf niet aan de machine werkte, zich
van de machines ontdeed, juist om geen verantwoordelijkheid te dragen voor zijn
arbeiders. Voor de eenvoudige machine‐eigenaar blijft er bij een ongeluk vanwege
de financiële aansprakelijkheid niets anders over dan vluchten.

CONCLUSIE

Putnam noemde sociaal kapitaal een fundamenteel bouwelement voor sterke ge‐
meenschappen. Ik liet ook de waarde van sociaal kapitaal zien. Naast positief kan
dit ook negatief zijn. Criminaliteit, vandalisme, discriminatie en oorlog zijn voor‐
beelden hiervan. Is sociaal kapitaal negatief, dan is het exclusief en is het positief,
dan is het inclusief. Het begrip is zowel op micro‐ als macroniveau toepasbaar.
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Met mijn analyse van de interactie in de gemeenschappen van Coité toon ik bijvoor‐
beeld de waarde van sociaal kapitaal voor het levensonderhoud van Sr. Osmar, voor
de arbeidsrelaties en voor kennisopslag in netwerken om het hoofd te bieden aan
klimaatverandering, net als in de studie van Brondizio en Moran (2008).
Dat sociaal kapitaal waarde heeft, is duidelijk, en ook de afwezigheid ervan in
een gemeenschap, blijkt meestal. Hoe we het moeten meten, dat moet nog uitge‐
werkt worden. Een aanknopingspunt hiervoor is het begrip goodwill uit de econo‐
mie.
Sociaal kapitaal staat in relatie tot de andere kapitalen van het livelihood‐kader.
Daarom is sociaal kapitaal in tegenstelling tot Scoones’ (2009) stelling, geen
ongelukkige metafoor. Er zijn juist 3 voordelen van sociaal kapitaal boven sociale
relaties. Ten eerste zien we hierdoor de uitwisselbaarheid van het sociaal kapitaal
met de andere kapitalen van het livelihood‐kader. Ten tweede vestigt het de aandacht
op het instrumentele gebruik of het beheer ervan. Ten derde blijkt het sociaal
kapitaal in veel gevallen een voorwaarde te zijn voor toegang tot de andere
kapitalen. Deze noodzaak van sociaal kapitaal voor het ontsluiten van andere
kapitalen in het livelihood‐kader is één van de belangrijkste bevindingen uit dit
hoofdstuk. Vaak betrekt men sociaal kapitaal als laatste in een analyse “omdat we
nog wat moeten schrijven over sociale relaties,” maar ik laat zien dat sociaal kapitaal
in het livelihood‐kader onontbeerlijk is.
Wanneer we beseffen dat kwetsbare huishoudens genoodzaakt zijn om het
“voedsel” voor het sociaal kapitaal te verkopen, begrijpen we waarom zij zoveel
moeite hebben om hun situatie te verbeteren. Zij kunnen door gebrek aan onder‐
houdskapitaal hun média bij iemand niet vergroten. Hun sociaal kapitaal is dan
minder waardoor hun economische mogelijkheden minder zijn. Dit is een vicieuze
cirkel. Bovendien zagen we dat iemand door gebrek aan sociaal kapitaal geen infor‐
matie krijgt over zaaddistributie. Hierdoor heeft ze potentieel minder productie, wat
haar sociaal kapitaal beïnvloedt. Kortom: sociaal kapitaal bepaalt grotendeels de
informatie en goederenstromen in een gemeenschap. Dit is belangrijk om te
onthouden.
In deze voorbeelden komen de lokale modellen en het livelihood‐kader samen.
Een van die lokale modellen is het belang van eenheid. Deze voeden de mensen
vooral met het schenken van producten van het land. In het livelihood‐kader heeft
sociaal kapitaal waarde. Deze kunnen we niet begrijpen als we de lokale modellen
niet kennen. Daarom vullen het livelihood‐kader en het lokale model elkaar aan en
geven deze benaderingen samen veel meer inzicht dan wanneerals we slechts één
benadering zouden gebruiken.
De mate van sociaal kapitaal, wie het bezit en of het exclusief of inclusief is,
kunnen we analyseren via entitlement mapping. Bovendien kunnen we via entitlement
mapping en de notie van disciplinary power onzichtbare macht analyseren. In deze
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analyse zijn de uitsluitingfactoren zoals gender, leeftijd, klasse, huwelijkse staat,
kaste, afkomst, etniciteit, taal, religie, seksuele geaardheid en het bezitten van
speciale lichamelijke kenmerken zoals een lichamelijke beperking van belang. Dat
deze disciplinary power een rol speelt, moeten we ons realiseren. Temeer omdat
dezelfde onzichtbare macht verankerd is, niet alleen in genderrollen maar ook in
instituties zoals de markt, in ontwikkelingsprojecten en in informatievoorziening.
Door de indeling van sociaal kapitaal in bonding, binding en linking zien we dat
armen vooral een gebrek aan linking sociaal kapitaal hebben.
We zagen de agency van vrouwen in de manoeuvreerruimte die ze voor zichzelf
creëren. De bijdrage van vrouwen aan het sociaal kapitaal, mede door de opvoeding
van hun kinderen, bleek erg onderbelicht te zijn.
Het gebruik van sociaal kapitaal in het livelihood‐kader is ook een oplossing voor
de kritiek dat het livelihood‐kader voorbij gaat aan kwesties van politiek, macht en
globalisering. Ook hierbij komt het onderscheid bonding, binding en linking sociaal
kapitaal van pas.
We zagen dat 3 elementen samenhangen met het sociaal kapitaal. Dat zijn ten
eerste goodwill, média of goedwilligheid, ten tweede de netwerken en ten derde het
achterliggende lokale model. Sociaal kapitaal bestaat dan ook niet alleen uit de
netwerken, maar ook uit het lokale model. Daarbij blijkt het sociaal kapitaal uit de
practice en vergt het veel onderhoud. Deze practice kan niet zonder het lokale model,
het is de motivatie voor de practice.
Daarom beschreef ik het lokale discours van het eenheidsmodel, het arbeids‐
ethos en het bestaansethos. Imperatief is conflict vermijden, wat in extreme zin de
vorm van vluchten aanneemt. Door verdragen en vergeven krijgt het model gestalte.
Omdat de mores op eenheid gericht zijn, blijkt het model, indien er een afweging
gemaakt moet worden, eerder relatief dan objectief te zijn. De band met de ander
gaat bij deze afweging boven morele principes. Het in standhouden van de eenheid
gebeurt in de practice van het samenwerken en het faciliëren. Het onderhoud krijgt
verder gestalte in schenken en in de ontmoeting.
Ik ging in op de vraag waarom in Coité veel eenheid is en in een aantal andere
studies wantrouwen en onenigheid overheerst. De eenheid in Coité en veel sociaal
kapitaal bleek samen te hangen met de geringe verschillen in rijkdom binnen de
gemeenschappen. Ook met het idee dat de basis van succes, afgezien van hard
werken, toegedicht wordt aan factoren waar de boeren zelf weinig aan kunnen
doen. Bovendien is er een grote mate van interdependentie tussen de mensen.
Niet alleen in de etnografieën bleek wantrouwen te overheersen, ik liet ook zien
dat er bij veel auteurs een groot wantrouwen bestaat tegen de notie van moral
economy. Ik laat in dit hoofdstuk zien dat deze notie wel op de gemeenschappen van
Coité van toepassing is. Dit blijkt ook uit de pijlers van eenheid, arbeidsethos en het
bestaansethos waarop het lokale model gebouwd is: ik liet zien dat dit zowel in
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gezins‐ als familieverband geldt, in de gemeenschap en in arbeidsrelaties. Ik maakte
duidelijke dat door het arbeidsethos de impliciete arbeid, ingebed in een geschenk,
gewaardeerd wordt. Ook bij het samenwerken op het land, gaat het om de fysieke
arbeid. De boer die een arbeider roept, werkt zelf ook mee. Het betalen van de
arbeid alleen is niet voldoende om deze arbeidsrelatie tot stand te brengen.
In het citaat van Sr. Agenário “Mijn rijkdom dat zijn zij: mijn vrouw en mijn
dochter” komt het sociaal kapitaal binnen het gezin tot uitdrukking. Binnen dit
gezin zijn de leden ervan elkaars sociaal kapitaal en vindt de productie van sociaal
kapitaal door enculturatie plaats. We zagen dat in het collateral huishouden zowel de
banden naar uitwonende ouders als naar uitwonende kinderen voortdurend aange‐
haald worden. Ook liet ik zien dat het sociaal kapitaal van het gezin niet vanzelf‐
sprekend positief is. Hier gaf ik het voorbeeld van de kinderen van D. Maria Carlos
die een drankprobleem hebben en voortdurend een beroep op haar doen. Dit sluit
aan bij de notie van Razavi dat we niet als vanzelfsprekend aan moeten nemen dat
in het huishouden able bodied en socialised menselijk kapitaal geproduceerd wordt.
Binnen de gemeenschap zien we tal van voorbeelden van samenwerken. Bij‐
voorbeeld bij de verwerking van maniok of het gezamenlijk verplaatsen van vee
naar andere weiden. Samenwerking is geïnstitutionaliseerd in het digitoro. Ik laat
zien dat de veranderingen van deze institutie samenhangen met veranderingen in
de maatschappij. Bovendien liet ik zien welke obstakels er bestaan om zich meer te
verenigen. Ook hier gold dat het vermijden van conflicten een belangrijke rol
speelde.
Het faciliëren is ook een belangrijke vorm van elkaar helpen. We zagen dat
mensen land, een maniokmeelhuis en een huis aan anderen ter beschikking stellen.
Het niet verhuren van het huis aan vreemden konden we begrijpen omdat het huis
onderdeel was van de gemeenschapssfeer. Bij de hulp in het levensonderhoud in het
geval van Sr. Osmar zagen we dat het onderscheid tussen de sferen kon verklaren
waarom Sr. Osmar van zijn familie geen geld kreeg en wel spullen. De boeren
stellen ook hun netwerk aan elkaar ter beschikking. Hier zagen we, net als in de
literatuur, dat de mensen vooral over bonding sociaal kapitaal beschikken.
Ik liet zien dat in de practice van de samenwerking er een verschil tussen werken
en helpen is. Wordt men ervoor betaald dan is het altijd werken. Verder beweerde ik
in tegenstelling tot Woortmann dat het verschil tussen werken en helpen gelegen is
in de rolverdeling. Degene, die het werk behoort te doen, ‘werkt’ en degene die het
niet behoort te doen, ‘helpt’.
Reciprociteit ligt aan de basis van dyadische relaties van mensen met politici.
Wanneer de mensen geld of andere voordelen via een politicus krijgen, waarderen
ze de toegang die de politicus hen hiertoe verschaft; ook al komt de financiering
ervan niet van hemzelf. Daarom vinden ze dat ze dit ontsluiten met een stem terug
moeten betalen. Dit is een voorbeeld van het belang van linking sociaal kapitaal.
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De sociale relaties in Coité veranderen door 3 factoren. De eerste factor is migratie.
Door migratie neemt het sociaal kapitaal van de mensen af. Ik wees erop dat
hierdoor gedeelde ervaringen verdwijnen en dat er sprake is van culture drain. Dit is
context gerelateerde kennis en ervaring die met de migranten verdwijnt. De tweede
factor is mechanisatie. Hierdoor zijn er minder arbeidskrachten nodig en worden de
arbeidsrelaties onpersoonlijker. De derde factor is sociale zekerheid. Sociale relaties
veranderen door de uitkeringen. Door het toenemende belang van documenten
voor bepaalde rechten kan exclusie een gevolg zijn. Het is mogelijk om deze 3
veranderingen zo aan te passen dat ze mensen niet uitsluiten maar er bij betrekken.
Bijvoorbeeld door tijdelijke migratie, gender‐inclusieve mechanisatie of sociale
zekerheid die de centrale waarden onderschrijft.
Tevens toonde ik aan dat het onderscheid gemeenschapssfeer en marktsfeer veel
kan verklaren. Het ‘Ministério’ schiet zijn doel voorbij in het reguleren van de
arbeidsverhoudingen tussen bonding relaties in de gemeenschap. Het bestaande
lokale model van meehelpen bij de arbeid, arbeidsethos en eenheid voldoet
voorlopig om deze relaties in goede banen te leiden. Hetzelfde probleem doet zich
voor bij het beschouwen van de ontschorsingsmachine als een bedrijf. Ook hier
vinden de arbeidsrelaties grotendeels in de gemeenschapssfeer plaats. Echter, het
‘Ministério’ is een voordeel om de verticale arbeidsrelaties buiten de gemeenschaps‐
sfeer tussen de arbeiders en Teócrito beter te reguleren.
Ik hoop dat mijn analyse er toe bijdraagt om het sociaal kapitaal als een
volwaardig kapitaal op te nemen in de analyse. In het volgende hoofdstuk zullen we
de rol van sociaal kapitaal zien om het bestaande lokale model te veranderen door
het te kneden en om te vormen via dialoog en discours. Resultaat hiervan is een
gemeenschap die meer georganiseerd is met meer sociale cohesie.
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NA 11 JAAR: MEER ASSETS, MINDER
CONFORMISME EN PEASANTS…
BESTAAN NOG
INLEIDING

Toen ik in 1997 Coité verliet had ik niet kunnen voorspellen dat er bij mijn volgend
bezoek zulke fundamentele veranderingen plaatsgevonden zouden hebben als ik er
in juni 2008 aantrof. In deze inleiding schets ik vooral de veranderingen en in de
volgende paragraaf relateer ik die aan mijn theoretisch kader. De meeste huishou‐
dens uit mijn onderzoek zijn er de afgelopen jaren op vooruit gegaan. Hun levens‐
standaard is toegenomen. Dit komt vooral door een betere toegang tot kapitalen en
assets, zoals aansluiting op het waterleidingnet, op het elektriciteitsnet, sociale zeker‐
heid, vooral de gezinstoelage, beter onderwijs, transport, kredieten en niet in de
laatste plaats, landhervorming. Vooral de toegang tot financieel kapitaal, in de vorm
van sociale zekerheid en tot fysiek kapitaal, zoals de waterleiding en meer transport‐
mogelijkheden betekenden een vermindering van de kwetsbaarheid van de huis‐
houdens.
Institutionele verbeteringen gingen samen met de opkomst van belangenorgani‐
saties, gericht op de gezinslandbouwers in de sisalregio. De bestaande landarbei‐
dersvakbond heeft zich met gelijkgezinde organisaties verenigd in een overkoepe‐
lende organisatie voor gezinslandbouwers en landarbeiders. Vanuit deze orga‐
nisatie kunnen ze, zoals Long (1992) dat zegt, andere actoren voor hun eigen project
inzetten. Dit is gebeurd bij de landhervorming, maar ook in de oprichting van de
regionale raad CODES SISAL. Verder waait op federaal‐ en deelstaatniveau een
andere wind, met regeringen van een progressieve signatuur. Ook dit droeg bij aan
deze veranderingen.
De omgeving van het buurtschap Baton, waar D. Antónia, Urbano en zijn broer
Braulio woonden, is totaal veranderd. In 1997 was er een klein gehucht te midden
van uitgestrekte sisalvelden die eigendom waren van de grootgrondbezitter
Teócrito. Nu is er vlak bij Baton de nieuwe nederzetting Nova Palmares gebouwd,
waar 150 gezinnen wonen, die allen land met sisal en een eigen huis bezitten. Er
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heeft een stille revolutie plaatsgevonden. Dat dit proces zo geleidelijk en rustig
verlopen is, heeft te maken met het op eenheid gerichte gemeenschapsmodel van de
mensen, dat ik gerelateerd heb aan de notie van moral economy van Scott (1976).
In de succesvolle landhervorming komen 3 theoretische invalshoeken bij elkaar:
de notie van agency waarin de mensen de bestaande structuur (in dit geval de land‐
bezitsverhoudingen) omvormen (Long 1992), de notie van het belang van toegang
tot het natuurlijk kapitaal land om de kwetsbaarheid van de mensen te verminderen
(Ellis 2000), en de notie van het belang van land voor de peasant: aan land ontleent
hij zijn identiteit en de mogelijkheid om een boerenbestaan op te bouwen
(Woortmann 1990).
Al deze veranderingen samen resulteren bij de belangenorganisaties en de huis‐
houdens uit de landhervorming in een nieuw elan, een geloof dat verandering en
vooruitgang mogelijk zijn. Dit betekende een stimulans voor het vakbondswerk en
initiatieven ten gunste van de gezins‐ en sisallandbouw.
De invloed van de wereldeconomie is groot voor de sisalregio. De voor Europa
gestegen dollarprijs, betekende ook dat de Braziliaanse Real duur werd voor Europa.
Hierdoor is de buitenlandse afzetmarkt voor sisal ingestort, omdat het vooral naar
Europa geëxporteerd werd. Dit trof vooral de APAEB, een modelorganisatie voor
kleine sisalproducenten. De enkele informanten die sisal produceerden, waren
echter niet ontevreden over de sisalprijs.
Er is niet veel veranderd in het aanzien van het platteland. Het aantal huizen is
niet toegenomen en de huizen zijn niet veranderd. De zandwegen met de costelas de
vaca (letterlijk koeienribben), zijn er nog steeds. Dit zijn ribbels door regenwater in
de klei geërodeerd, die elke auto die hierover rijdt enorm doet trillen. De gewassen
zijn nauwelijks veranderd.
Op het platteland is er een voortdurende migratie en vergrijzing, ondanks de
lichte groei van industrie en werkgelegenheid in Coité. Er wonen meer kinderen van
boeren in São Paulo dan in 1997. Soms koopt men het vrijgekomen land voor eigen
gebruik en soms komt het in handen van mensen die het niet meer voor landbouw
gebruiken.
De stad Coité heeft tegenwoordig meerdere banken met pinautomaten en er zijn
meer winkels. Behalve de landhervorming en een veranderde politieke wind lijken
er geen andere belangrijke structurele veranderingen plaats gevonden te hebben. De
indeling van dit hoofdstuk volgt de voornaamste veranderingen. In het eerste deel
komen de verbeterde levensomstandigheden aan bod en in het tweede deel de
landhervorming.
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De uitspraken van een aantal boerinnen “nu is alles goed” of “onze situatie is erg
verbeterd” ligt in de lijn der verwachting van de livelihood‐benadering. Immers de
toegang tot de verschillende kapitalen zoals natuurlijk kapitaal water en land,
financieel kapitaal in de vorm van overheidsuitkeringen en krediet, is toegenomen
waardoor de huishoudens minder kwetsbaar zijn. Aangezien er verder geen grote
veranderingen in de levensomstandigheden van de boeren plaatsgevonden hebben
is deze conclusie legitiem.
Scoones’ (2009) evaluatie van de livelihood‐benadering gaat in op de belang‐
rijkste kritiekpunten: dat deze benadering processen van economische globalisering,
macht en politiek, klimaatverandering en lange termijn veranderingen en land‐
bouwveranderingen onderbelicht. Scoones vraagt zich af: “What happens when
contexts are the most important factor?” Was dit het geval in Coité? Klimaatver‐
andering of veranderingen in de landbouw speelden er tot op heden geen belang‐
rijke rol166. Onder invloed van globalisering stortte de afzetmarkt van de sisal in, de
sisalprijs bleef echter redelijk op peil omdat de productie afnam. Politieke processen
hebben een rol gespeeld bij de veranderingen in de 11 jaar na 1997, maar ook weer
niet zodanig dat de structuur de belangrijkste factor was en de actor aan de zijlijn
stond.
In Coité pakt de toenadering van de rurale bevolking en de nationale staat voor‐
alsnog positief uit. De mogelijkheden voor de boeren zijn toegenomen met toegang
tot basisvoorzieningen, kredieten en sociale bescherming in de vorm van uitke‐
ringen. Hoewel de maatschappij hierdoor complexer is geworden, zijn de levens‐
omstandigheden verbeterd.
Dit is in tegenstelling tot wat Edelman (2005:337) signaleert in maatschappijen
waarbij de inbedding zodanig is dat de mensen er juist kwetsbaarder zijn geworden:
Even in rural areas improved access to schooling, growing reliance on off‐farm
employment, and declining average fertility reduce the numbers of available
family labourers and intensify pressures on those who are still farming to
provide an ever‐higher level of consumption for the entire household. Some
small agriculturalists, much as Popkin predicted, adapted to the newly globa‐
lized economy by entering specialized, export‐oriented market niches. Many
more, as Scott (1976) had indicated regarding an earlier period in Asia, found
the insecurities of the new economic situation much greater than those they
traditionally faced in protected local or national markets.
Doordat huidige boeren meer ingebed zijn in krediet‐, handels‐ en technologische
markten, resulteert dit volgens Edelman in een toenemende en aan elkaar gerela‐
teerde kwetsbaarheid.
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De situatie van de onderzoeksgroep is tegenwoordig rooskeuriger dan Edelman
schetst. Enerzijds omdat in Coité de inbedding van de boeren in de wereldeconomie
relatief klein is en de institutionele veranderingen vooral positief uitpakken. Ander‐
zijds was er in Brazilië in het verleden wellicht minder sprake van “protected local or
national markets”. Ik heb geen aanwijzingen, dat de mate waarin de landbouwmarkt
door de overheid beschermd wordt, veranderd is. Bovendien verbouwen de meeste
boeren uit de onderzoeksgroep vooral voor eigen gebruik. Als ze al iets verkopen,
dan zijn dit voedselproducten voor de binnenlandse markt zoals maniokmeel en
bonen, die in vergelijking met cash crops minder onderhevig zijn aan marktschom‐
melingen.
Laat het wel een waarschuwing zijn voor de relatief autonome peasants in Coité,
dat de inbedding in de newly globalized economy bij veel peasants een toename van
kwetsbaarheid betekende. De boeren in Coité doen er schijnbaar goed aan om hun
vrij autonome levenswijze in ere te houden. Het lijkt dat ze zich hier van bewust
zijn. Eerder zagen we dat de inbedding in de markt decennia geleden meer was dan
tegenwoordig. De meeste boeren hebben immers in het verleden het marktgewas
sisal verbouwd en die velden lang geleden vervangen door weiden en akkers. Ook
hebben de boeren vroeger op kleine schaal katoen en wonderboom (Castor bean)
verbouwd.
Wellicht heeft de hier boven genoemde referentie aan Popkin en Scott de
oplettende lezer al doen vragen: wat doen deze vertegenwoordigers van het forma‐
listen‐ en substantivisten debat in dit laatste hoofdstuk? Pas na mijn bezoek van
2008 werd ik doordrongen van de peasant kenmerken van mijn onderzoeksgroep.
Op zoek naar verklaringen voor de “peasant rebellion” in de vorm van de onver‐
wachte landhervorming van Nova Palmares kwam ik bij Forman (1975) en via
Edelman (2005) (wederom167) bij Scott terecht. Dank zij Scotts inzichten kon ik de
basiskenmerken van de boerensamenleving in Coité: het arbeidsethos en het belang
van sociale relaties aan elkaar relateren.
In het theoretische hoofdstuk heb ik al geschreven, dat deze twee belangrijke
waarden van de boerengemeenschappen te verklaren zijn middels het concept moral
economy van James Scott. Moral economy duidt enerzijds op de noodzaak om als boer
hard te werken om een bestaansminimum te garanderen. Bij boeren die voorname‐
lijk zelfvoorzienend zijn, is het verband tussen arbeid en voedsel evident. Vanwege
het bestaansethos kunnen boeren een beroep doen op de andere gemeenschapsleden
voor arbeid of voedsel (Edelman 2005).
Moral economy refereert anderzijds aan de mores in de boerengemeenschap, ge‐
richt op het aangaan en in stand houden van sociale relaties via mechanismen als
reciprociteit. Reciprociteit houdt de ongeschreven verplichting in om in een
ruilrelatie iets terug te geven. De verplichtingen van de mensen ten opzichte van
elkaar resulteren in sociale relaties en vice versa. Deze concepten zijn erg belangrijk
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in een boerengemeenschap vanwege de benodigde arbeidskrachten voor de
verschillende landbouwtaken, temeer omdat deze tot op heden, weinig gemecha‐
niseerd zijn.
De notie van moral economy past wonderwel bij de livelihood‐benadering van‐
wege de nadruk van beide benaderingen op het verminderen van kwetsbaarheid.
Het past bovendien goed bij de onderzoeksgroep vanwege haar nadruk op eenheid
en harmonie.
Toen ik me verdiepte in de literatuur over boeren, door Scott en de zijnen
geclassificeerd als peasants, las ik dat het universum van peasants verleden tijd is en
er sprake is van een new rurality. De boeren in Coité hadden echter nog veel over‐
eenkomsten met de peasants van toen, vandaar de titel van deze paragraaf. Ik
beweer niet, dat deze boeren een archaïsche levenswijze hebben, wars van moder‐
nisering; wel dat ze relatief autonoom zijn. Ook geldt voor de boeren in Coité dat ze
bestaanslandbouw combineren met de verkoop van bepaalde landbouwproducten.
Het gezinsverband en de gemeenschapsrelaties zijn nog steeds essentieel en hoewel
ze meester op hun eigen boerderij zijn hebben ze in de samenleving geen machts‐
positie. Dit zijn vier belangrijke kenmerken van peasants volgens Bryceson (2000).
Het concept moral economy biedt ook een verklaring voor de sociale mobilisatie
in de vorm van de landhervorming van Nova Palmares. Vanwege het ogenschijn‐
lijke conformisme van de boeren kwam de landhervorming onverwacht. De
reciproque relaties, benoemd door Scott, hebben niet alleen betrekking op horizon‐
tale, maar ook op verticale reciproque relaties. Edelman: “Scotts use of “moral
economy” (…) included producers expectations about a right to (…) other sorts of
entitlements (...) and forms of reciprocity that linked peasants with elites and with
each other” (Edelman 2005:332 [mijn onderstreping]). Ook schrijft Edelman dat het
schenden van die reciproque relaties tot verzet kan leiden:
Scott maintains that village‐level systems of reciprocity produce, over long
historical time, widely held moral expectations. Market forces (sometimes in
combination with environmental ones) pose challenges to these expectations
and may, when thresholds of what is culturally acceptable are crossed, produce
rebellion and collective resistance” (Edelman 2005:334).
Marktkrachten waren overigens in dit geval niet de aanleiding van het conflict. Ook
Forman (1975:206)) zag het niet nakomen van de verplichtingen van de patroon
ofwel het breken van het economische contract tussen de patroon en cliënt als een
verklaring voor peasant‐verzet. De landeigenaar Teócrito heeft de morele verwach‐
tingen geschonden en dit was een van de redenen voor de bezetting van zijn land.
Dit zal ik in de paragraaf Gunstige omstandigheden verder uiteenzetten. Dit is in over‐
eenstemming met Scotts stelling dat patroon‐cliëntrelaties positief kunnen zijn, om‐
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dat het in stand houden ervan gebaat is bij het vervullen van de plicht van de
patroon.
Ook werpt het begrip moral economy een licht op een van de belangrijkste ver‐
anderingen voor de kwetsbaarste boeren in de gemeenschappen in Coité, namelijk
de toegang tot sociale bescherming. Dit is niet nieuw. Ouderdomsuitkeringen
bestonden al langer. De invoering van de Bolsa Família, zou in Coité echter kunnen
betekenen, dat er een overgang in gang gezet wordt van, zoals Scott het zegt, de
lokale moral economy die vervangen wordt door de moral economy state (Scott
2005:397). Deze staat voorziet in “national social insurance along comparable lines‐
no longer seen as a matter of local reciprocity but as right of citizenship” (Scott
2005:397).
Scott waarschuwt, dat door de nieuwe (staatsgeregelde) instituties oude institu‐
ties gebaseerd op sociale gemeenschapsrelaties in verval raken. Volgens Scott echter
ontstond de moral economy state als een noodzakelijke reactie op het ineenstorten van
lokale sociale zekerheidsvoorzieningen, terwijl het in Coité eerder zo is dat de staat
eindelijk een sociale plicht oppakt, die deze eerder nooit zo voelde. Voor mijn
onderzoeksgroep is er geen aanwijzing dat er in de afgelopen jaren grote verande‐
ringen hebben plaatsgevonden in op reciprociteit gebaseerde lokale sociale zeker‐
heidsvoorzieningen.
De andere pijler van mijn theoretische aanpak, de lokale modellen, zijn ook een
belangrijk analysemiddel. Door deze modellen kunnen we begrijpen, waarom de
initiatiefnemers tot de landhervorming, niets wilden weten van de MST, de land‐
lozenbeweging. De in hun ogen agressieve aanpak van de MST stond haaks op
lokale modellen van eenheid en onvervreemdbaarheid van landbezit. Dit werk ik
verder uit in de paragraaf Beeldvorming: de sem‐terra. De lokale modellen verklaren
ook waarom de gemeentelijke overheid niets doet voor de nieuwe nederzetting
Nova Palmares en waarom de federale overheid meer voorzieningen aanlegt in
Nova Palmares dan in Coité zelf. Hoe dit samenhangt met een verschuiving in
patroon‐cliëntverhoudingen, laat ik zien in de paragraaf Politiek, instituties en de
relatie met de gemeenschap.
Wanneer ik de combinatie van lokale modellen en livelihood‐kader toepas op het
discours van de vakbond ten gunste van de geitenhouderij, dan blijkt dat de argu‐
menten van de vakbond, die naadloos op het livelihood‐kader aansluiten, onvoldoen‐
de duidelijk maken, waarom er niet meer geitenhouderijen in de gemeenschappen
zijn. De argumenten zijn: geitenhouderij maakt een boer minder kwetsbaar dan
rundveehouderij; bij geldnood kan een boer een geit verkopen; sterft een geit, dan
heeft hij er nog over; bij ziekte is een geit gemakkelijker vervoerbaar; geiten ver‐
meerderen zich sneller dan runderen; een geit heeft slechts 3 liter water per dag
nodig en een rund 47 tot 60 liter.
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Volgens het lokale model geeft het houden van geiten of schapen echter meer werk.
Verder zijn er voor geiten 6 draden in het hek nodig tegen 4 voor runderen en als de
geiten door de omheining breken, dan bestaat het gevaar op ruzie met de buren.
“Geiten kopen is het kopen van ruzie met de buren.” Wellicht speelt ook mee dat
koeienmelk meer gewaardeerd wordt dan geitenmelk. Ik denk dat het potentiële
risico van een geit om de eenheid in de gemeenschap te benadelen zwaar weegt in
het verzet tegen geitenhouderij. Volgens Lirão veranderen de mensen niet zo snel:
“É uma questão cultural.” De zonen kijken wat de vader doet. Ik vroeg of het
houden van runderen meer status heeft dan houden van geiten. Dat is niet zo. Status
ligt aan hoeveelheid vee, niet aan het soort vee. In dit voorbeeld zien we, dat boeren
soms bewust zijn van de lokale modellen, betiteld als: een culturele kwestie, een
gewoonte.

VERBETERING VAN DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN

In de meeste gevallen gaat het beter met de huishoudens in mijn onderzoeksgroep
uit 1996‐1997168. De levenstandaard is toegenomen169. Zelfs één van de kwetsbaarste
huishoudens, heeft nu een stereo‐installatie, televisie, betere kleding, voedsel en een
beter huis. In overeenstemming met het livelihood‐kader is de kwetsbaarheid van de
huishoudens afgenomen doordat de toegang van de huishoudens tot de verschil‐
lende kapitalen toegenomen is (Ellis 2000). De meeste mensen vinden dat hun eigen
levensstandaard verbeterd is. De mensen bezitten meer apparaten zoals een koel‐
kast, een muziekinstallatie en een kleurentelevisie. Er zijn verbeteringen in de wo‐
ningen en in voeding en kleding. Nu deze verworvenheden nog redelijk nieuw zijn,
zijn de mensen tevreden over hun situatie. Wanneer ik vraag naar hun probleem,
moeten sommige mensen lang nadenken. Het resultaat van de verbeterde basisvoor‐
zieningen en sociale voorzieningen is, dat het algemene armoede‐niveau afgenomen
is. Ook de mensen die zeggen dat het henzelf niet beter gaat, beamen dit.
BASISVOORZIENINGEN: WATER EN LICHT
Van de basisvoorzieningen is de aansluiting op het waterleidingnet de belangrijkste
verbetering. In 1997 had geen enkel huis stromend water. Vanaf 2004 tot 2008 zijn
alle huishoudens, op 2 na, aangesloten. Sommige huishoudens hadden ten tijde van
mijn bezoek pas 2 maanden hun aansluiting. Het water dat de waterleidingmaat‐
schappij levert is met chloor behandeld en zo uit de kraan drinkbaar. Het water
wordt voornamelijk in de huishouding, voor hygiëne en lichaamsverzorging ge‐
bruikt. Het belang van dit laatste blijkt uit de zeer nette douche, toilet en wastafel
van D. Ginolina en Sr. Martinho. Die was niet alleen heel schoon, maar ook met zorg
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betegeld; van een hogere standaard dan de rest van hun huis. Ook D. Teodora, een
van de kwetsbaarste huishoudens, had met de hulp van haar kinderen haar bad‐
kamer gerenoveerd.
De waterleidingmaatschappij hanteert een systeem van roulatie: per dag
stroomt het water naar verschillende locaties. Dit systeem werkt naar behoren. Elke
locatie komt 1 keer per maand aan de beurt. Daarom is een cisterne om het water op
te vangen belangrijk. Hierin voorzag het project Cabra Forte dat sinds 2004 een
aantal huishoudens een grote cisterne verschafte van 18.000 liter met bijbehorende
handpomp. De boeren moesten meehelpen graven. In sommige buurtschappen kre‐
gen de boeren een 2‐daagse cursus over de cisterne. Een enkeling kocht een elek‐
trische pomp erbij. Veel mensen bezaten al een kleinere cisterne. Sommige boeren
hadden zelf al een grote cisterne gebouwd. Nu hebben de meeste huishoudens er 2.
Ze betalen voor de aansluiting en het verbruik, maar dat is nauwelijks een
probleem.
Vóór de aansluiting op de waterleiding kostte waterhalen veel tijd. Daar was
men tot een uur per dag of een paar uur per week mee bezig. Behalve voor de
persoonlijke hygiëne gebruikten vooral vrouwen het water voor het bereiden van
voedsel, de was, de afwas en het huis schoonhouden.
Een andere verbetering is, dat er meer huishoudens elektriciteit hebben. De
komst van energie heeft net als bij het water, de meeste repercussie voor de huis‐
houding. Elektriciteit maakt het gebruik van een koelkast, televisie, radio en betere
en schonere verlichting in huis mogelijk. De benzinemotor van de maniokmachine
werd vervangen door een elektrische motor.
Vooral de komst van de koelkast betekent veel tijdwinst voor de vrouwen. D.
Ginolina kookt niet meer elke dag, want ze kan grotere porties maken en die in de
koelkast bewaren. Ze hoeft niet meer zo vaak naar de winkel voor groente want ze
zijn in de koelkast langer houdbaar. Ook de melk van de koe kan ze in de koelkast
bewaren en het vlees van een geslacht schaap. Sr. Martinho kijkt wel eens naar infor‐
matieve televisieprogramma’s bijvoorbeeld over mineraalzout voor het vee. Kinde‐
ren kunnen bij beter licht hun huiswerk maken. Dit is belangrijk omdat het rond 6
uur al donker is.
Nu men maandelijks een rekening krijgt voor water en elektra, komt het soms
voor dat ze die niet kunnen betalen. Volgens Sr. Martinho sluit het waterleiding‐
bedrijf bij betalingsachterstand de watertoevoer meteen af, maar het elektriciteits‐
bedrijf Coelba wacht 2 maanden met afsluiten. De initiële aansluitkosten voor de
waterleiding zijn 4 maandelijkse bedragen van R$ 24,0071 en de verbruikskosten zijn
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R$ 10,0072 per maand bij een maximaal verbruik van 10.000 liter. De energierekening
ligt rond R$ 14,00 per maand. Het minimumloon is R$ 415,0073 per maand in 2008.
De komst van water en licht betekent vooral meer hygiëne en bovendien tijdbe‐
sparing, vooral voor vrouwen. Wat doen de vrouwen met deze extra tijd? Er zijn
geen belangrijke veranderingen in de gender‐verhoudingen. Dit komt doordat de
meeste boerinnen op leeftijd waren en in 2008 inmiddels 11 jaar ouder waren dan
tijdens de eerste onderzoeksperiode.. Ze waren daardoor minder in staat tot licha‐
melijk werk. Tevens is hun takenpakket zo omvangrijk, dat er geen sprake is van
meer vrije tijd, maar dat die beter verdeeld kan worden over de andere taken.
Mijn stelling uit hoofdstuk 4 dat het water vooral in het huishouden van belang
is, en niet voor de landbouw, gaat ook met de komst van de waterleiding nog steeds
op. De aangelegde watervoorzieningen dienen het huishouden en niet de landbouw.
Toch zal de landbouw indirect profiteren van de waterleiding en elektriciteit, gezien
de uitwisselbaarheid van de verschillende kapitalen. De kwetsbaarheid van een
huishouden neemt af, de vrouwen hebben bijvoorbeeld meer tijd voor hun moes‐
tuin, krijgen meer vruchten, waardoor hun média potentieel toeneemt. Bovendien
kan de verlichting van de vrouwentaken meer jongere vrouwen op het platteland
houden. Dit is uiteindelijk weer positief voor de hele rurale gemeenschap.
Watergebrek zorgt in de landbouw nog steeds voor problemen. Sr. João heeft in
het noorden van de gemeente land voor veeteelt gekocht. Daar was echter geen
water. In 2007 moest hij elke week, 6 maanden lang, de tankauto laten komen. Hij
betaalde wekelijks R$ 60,0074 voor 8000 liter. Dit was veel in vergelijking met de
R$10,00 verbruikskosten die men per maand aan de waterleidingmaatschappij170
betaalt.
SOCIALE BESCHERMING
Volgens de boeren is vooral door de Bolsa Família, de situatie van veel mensen erg
verbeterd. Dit zijn uitkeringen voor gezinnen met schoolgaande kinderen met een
laag inkomen. De Bolsa Escola beloont arme gezinnen met een toelage wanneer hun
kinderen school niet verzuimen. De sociale bescherming in Brazilië bestond voor‐
heen uit verschillende vormen van sociale verzekering, waar de begunstigden
premies voor betaalden en die arbeidsgerelateerd waren. Eind jaren 90 is sociale bij‐
stand ingevoerd, tijdens de tweede termijn van de regering Cardoso171.
Sociale bijstand is sociale bescherming voor armen, zonder gekoppeld te zijn
aan arbeid. Bolsa Escola en Bolsa Família zijn conditional cash transfer program‐
ma’s172: gezinnen krijgen bijstand mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen
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(Barrientos 2009:2‐11)173. Voor elk kind in de leeftijd van 7 tot 16 jaar, dat dagelijks
onderwijs volgt, ontvangen ouders maandelijks R$ 24,0075. Aanvullend is er de
gezinstoelage Bolsa Família. Een gezin met 3 schoolgaande kinderen kreeg in juni
2008 een totale toelage van R$ 112,0076 per maand. De aanvraag voor de gezins‐
toelage dient men jaarlijks in bij de secretaria da assistência social van de gemeente.
Met een bankpas kan men het geld pinnen bij een geldautomaat in a casa lotérica
(loterijhuis).
Er zijn nog steeds kinderen die niet naar school gaan, omdat ze in de sisal meer
kunnen verdienen dan R$ 24,00 per maand. Volgt een kind geen onderwijs, dan ont‐
vangen de ouders ook geen bon voor keukengas à R$ 100,0077. We hadden in
hoofdstuk 5 gezien dat de kinderen van D. Antónia in 1996 in de sisal R$ 3,00 tot R$
7,00 (toen € 0,77 tot € 1,80) per week verdienden, op maandbasis dus R$ 12,00 tot R$
28,0078. Ook al zit er 11 jaar tussen, toch kunnen we stellen dat het loon van de klei‐
nere kinderen minder is dan de Bolsa Escola. Voor kleinere kinderen is het daarom
niet meer interessant om te werken. Ook neemt de noodzaak af om ze bij familie
onder te brengen. Oudere kinderen kunnen soms in de sisal meer verdienen dan de
toelage.
In vergelijking met het minimumloon van R$ 415 in 2008, is het bedrag van de
gezinstoelage relatief laag, maar het betekent voor de mensen toch een verbetering
van hun omstandigheden. In 1997 klaagde een boer met veel jonge kinderen dat hij
geen regeringssteun kreeg, terwijl 2 bejaarden, die zonder kinderen thuis met
minder toe kunnen, wel maandelijks een minimumloon krijgen. Aan deze nood
komt de Bolsa Família nu tegemoet.
In 1997 waren er al veel gepensioneerden in de onderzoeksgroep. Dit aantal is
nog toegenomen. De maandelijkse ouderdomsuitkering ter grootte van een mini‐
mumloon van R$ 415 betekent een aanzienlijke verbetering van hun financiële situa‐
tie. D. Antónia zei in 1997 nog: “Als ik met pensioen zou zijn, zou ik, hoewel het niet
veel is, me daarmee kunnen uithelpen.” In 2008 heeft ze het inmiddels. Voor deze
uitkering is vakbondslidmaatschap dikwijls een eis en dit wordt vaak rechtstreeks
ingehouden op de uitkering.
Een andere, belangrijke inkomstenbron is de ziekte‐uitkering, met verschillende
varianten. Wanneer iemand vanwege ziekte of een medische ingreep kort niet kan
werken is de uitkering een minimumloon gedurende 4 maanden. Het is eenvoudig
om hiervoor in aanmerking te komen en het geld wordt op korte termijn uitbetaald.
Voor iemand die vanwege een langdurige ziekte niet meer kan werken, is er een
andere uitkering. Zo krijgt D. Marilede bijvoorbeeld vanwege haar ziekte Multiple
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Sclerose een ziekte‐uitkering, ter hoogte van het minimumloon. Een jongen die bij
het werk aan de ontschorsingsmachine 4 vingerkootjes verloor, krijgt auxílio‐acidente,
ter waarde van een half minimumloon. Dat hij hiervoor meteen in aanmerking
kwam en vlot uitbetaald werd, is een groot verschil met Sr. Osmars strijd voor zijn
arbeidsongeschiktheidsuitkering in hoofdstuk 6.
Een sociale voorziening voor vrouwen is de zwangerschapsuitkering. Wil een
boerendochter hiervoor in aanmerking komen dan moet ze 1 tarefa land tot haar
beschikking hebben (bijvoorbeeld via haar ouders) en dat via de vakbond laten
registreren. Dan is ze officieel lavradora, boerin, en als zodanig heeft ze bij
zwangerschap recht op 4 maanden zwangerschapsuitkering. Hieruit blijkt dat ook
binnen het wettelijke kader de toegang tot het ene (financieel) kapitaal bepaald
wordt door de toegang tot het andere kapitaal (land).
AFNAME VAN DE KWETSBAARHEID
Zijn de huishoudens uit mijn onderzoek minder kwetsbaar geworden174? In 1997
waren de huishoudens van D. Maria do Carmo, Marilene, D. Teodora, D. Maria
Francisca, en D. Antónia de kwetsbaarste huishoudens. De eerste 2 hadden veel
kleine kinderen en weinig land. Beide boerinnen zijn positief over hun huidige
situatie. D. Maria do Carmo en haar man Atemilson hebben die verandering zelf be‐
werkstelligd door in 1997 te verhuizen van land met 2 tarefa naar land met 9 tarefa.
Hierdoor kunnen ze meer verbouwen, wat hun levensstandaard ten goede komt.
Ook de Bolsa Família die ze al enige jaren ontvangen, draagt hieraan bij. Tevens zijn
hun kinderen in 2008 11 jaar ouder, hebben minder zorg nodig, en kunnen mee‐
helpen op het land.
Figuur 39. Foto: “Alles is verbeterd”

Ook Marilene en José zijn erg voor‐
uitgegaan gegaan wat betreft huis en
levensstandaard. Ze ontvangen ook
de Bolsa Família. Een enkele keer hel‐
pen buren of vrienden nog met voed‐
sel. Ze weet niet direct een antwoord
op mijn vraag, wat nu hun grootste
probleem is. Zij en José hebben
slechts 1,5 tarefa land. Als José vertelt
dat hij op dat moment niet meer land
kan kopen, dringt Marilene aan: “Zeg maar dat het niet gaat lukken.” Dit
huishouden is nog steeds kwetsbaar vanwege hun gebrek aan land. Ook hier zijn de
kinderen inmiddels groter.
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De huishoudens van D. Maria do Carmo, Marilene en Valdí zijn de enige in 1997
met kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar. Zij behoren tot de minderheid van jonge
gezinnen op het platteland. Van de 100 gezinnen in Marilene’s gemeenschap zijn er
maar 6 met zulke jonge kinderen als zij, zegt ze.
Valdí behoort niet tot de kwetsbare huishoudens. In 1996 had hij rond 10 tarefa
land, inmiddels heeft hij er 15. Hij woont in Coité met zijn gezin, is deeltijd boer en
motortaxichauffeur. Hij verbouwt bonen en maïs en houdt 12 tot 20 geiten. Hij gaat
dagelijks vroeg naar zijn roça, blijft er anderhalf uur, om rond 9.00 uur ’s morgens in
Coité met de motortaxi te beginnen. Na een middagpauze werkt hij door tot 17.30
uur. In het weekend werkt hij soms tot 20.00 uur. Soms betaalt hij een arbeider voor
het landwerk. Hij is altijd deeltijd boer geweest. Eerst werkte hij voor de gemeente
en vulde incidenteel zandwagens met zand. Daarna verkocht hij melk met zijn
motor. Dat deed hij van 1998 tot 2004. Toen er in 2004 door droogte veel vee stierf en
er geen melk meer was, is hij begonnen met de motortaxi. Daarmee verdient hij
ongeveer R$ 300,0079 per maand. Een rit van Coité naar Lajinha kost R$ 5,00. Zijn
huishouden is minder kwetsbaar doordat hij meer land bezit en doordat hij zijn
inkomstenbronnen diversifieert.
D. Teodora en D. Maria Francisca zijn alleenstaande vrouwen met volwassen
kinderen, die van D. Teodora wonen elders en bij D. Maria Francisca woont er nog
een aantal thuis. Doordat ze geen partner hebben, zijn ze kwetsbaar. D. Teodora had
in 1997 al gezondheidsproblemen, die bijdragen aan haar kwetsbaarheid. Ze heeft te
hoge bloeddruk en een verstopte ader. In 2008 heeft D. Maria Francisca ook gezond‐
heidsproblemen: hartproblemen, diabetes en hoge bloeddruk. Dit laatste hoor ik
veel bij boeren in Coité. De gezondheidsperikelen betekenen niet alleen dat ze min‐
der kunnen werken, (beiden bewerken nog steeds hun land), maar ook dat ze veel
geld en tijd kwijt zijn aan medicijnen en doktersbezoek. D. Teodora heeft tijdens
mijn interview een buurvrouw op bezoek, die verschillende malen zegt dat het zo‐
veel beter gaat tegenwoordig. D. Teodora werpt op een gegeven moment tegen:
“Met mij gaat het niet beter, ik heb veel meer gezondheidsproblemen!” Met behulp
van haar kinderen heeft ze haar badkamer opgeknapt, maar ondanks haar nieuwe
koelkast, ziet haar huis er pover uit. De onvergoedde medicijnen die ze dagelijks
nodig heeft, zijn een forse aanslag op haar budget.
D. Maria Francisca’s situatie is slechter in vergelijking met 11 jaar daarvoor
omdat ze ziek geworden is. Ze werkt nog steeds op het land met haar volwassen
zoons. Ze heeft al jaren een huis in de stad en op het land. Zij en haar zoon Dão,
(met een eigen huis), hebben geen waterleiding en elektriciteit, terwijl al haar buren
dat wel hebben. Ze hadden licht, maar dat werd te duur. Ze krijgen het water van
hun buren. Het lijkt dat de te ondernemen actie voor de wateraansluiting hen teveel

79

€ 121,00.

348

Na 11 jaar: meer assets, minder conformisme en peasants… bestaan nog

moeite was. Ze heeft wel een lening afgesloten bij de bank SICOOP voor schapen
ten behoeve van haar zoon. In de afgelopen jaren is een zoon aan zelfdoding
gestorven.
Marilene en D. Teodora zijn nog steeds kwetsbaar, maar ze zijn niet verbitterd
naar de gemeenschap toe. Dat is D. Maria Francisca wel enigszins. Ze zegt dat ze
goed kan opschieten met de mensen uit de buurt, gelukkig wel, zegt ze. Ze heeft
nooit problemen gehad. Maar elkaar wederzijds helpen met de landbouw, dat doen
ze niet. De schillers van de maniok moet ze betalen, haar kinderen helpen haar wel.
“Wie voor niets werkt”, zegt ze, “dat is de klok.” Dit is een betekenisvolle metafoor
die duidt op reciprociteit. Zonder reciprociteit doet niemand iets volgens haar.
Daarbij is de hulp van familie verminderd. Nu het haar familieleden beter gaat,
zeggen ze haar geen gedag meer. “In plaats daarvan vragen ze of je aan het werken
bent”, zegt ze. De interactie met haar familie is blijkbaar veranderd van informatief
naar controlerend. Het lijkt erop dat haar band met de mensen uit haar gemeen‐
schap en met (verre) familie minder goed is. Haar sociaal kapitaal lijkt verminderd.
De situatie van Sr. Pedro en D. Marilede is verslechterd. Sinds 3 jaar kan D.
Marilede niet meer in hun huis in Gangorra wonen. Door haar voortschrijdende
ziekte Multiple Sclerose is ze inmiddels aangewezen op een rolstoel. Ze woont in
Coité, samen met twee dochters. Sr. Pedro woont en werkt nog in Gangorra in hun
huis op het land. 3 keer per week gaat hij haar opzoeken in Coité. Behalve het
boerenwerk doet hij huishoudelijk werk. Hij kookt voor zichzelf en wast en strijkt
zijn kleren. Vanwege zijn goede contacten kan hij zich goed handhaven en zijn
hoeveelheid land biedt hem ook zekerheid. Ondanks deze economische basis, lijdt
Sr. Pedro zichtbaar onder de uitzichtloze situatie rondom de ziekte van D. Marilede.
Ten slotte is er D. Antónia’s huishouden dat kwetsbaar was vanwege het grote
aantal huishoudleden en vanwege hun landloosheid. D. Antionia doet inmiddels
mee in het kamp Primeiro de Maio. Ze hoopt dat ze binnen enige tijd ook land zal
bezitten. Verder hebben zij en haar man sinds een paar jaar een ouderdomsuit‐
kering, wat hun een vast inkomen biedt. Haar kinderen werken allemaal in de sisal.
Niet alle verbeteringen zijn te danken aan de overheid. Mensen hebben zelf ook
hun situatie verbeterd. Zo is de situatie van Atemilson en zijn gezin verbeterd,
omdat ze meer land hebben gekocht, waardoor ze meer kunnen verbouwen. Zij
hebben hun potentie om in het levensonderhoud van hun gezin te voorzien
verhoogd en hun kwetsbaarheid verminderd. Ook D. Teodora heeft haar situatie
verbeterd: “Tomei mais coragem”, ik durf nu meer. Ze zaait meer, werkt op haar
eigen land en niet meer voor anderen. Deze houding is in overeenstemming met het
arbeidsethos waarbij hard werken hoog aangeschreven staat en gezien wordt als een
manier om land ten behoeve van de livelihood te gebruiken. Ook de opmerking dat
ze niet meer voor anderen werkt, is in lijn met het model, waarbij landbouwgerela‐
teerde autonomie hoog aangeschreven staat. Toen ik D. Teodora ontmoette, stond ze
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met de hak in de hand onkruid te wieden. Toen ze aanstalten maakte om mee naar
haar huis te gaan, raapte ze eerst haar kruk op, die tussen de planten lag. Ondanks
dat ze slecht ter been is, bewerkt ze toch haar land.
Figuur 40. Foto “Ik durf nu meer”

Van de 5 huishoudens die in 1997 het kwetsbaarst waren, zijn er in 2008 nog 3 erg
kwetsbaar. Dat zijn de 2 alleenstaande moeders met gezondheidsproblemen en
Marilene’s huishouden vanwege de combinatie van weinig landbezit en relatief
jonge kinderen. Het voorbeeld van Marilene onderstreept het belang van het na‐
tuurlijk kapitaal land. Hoewel zij Bolsa Família ontvangt, een nieuw huis heeft en
vooruitgegaan is op het gebied van kleding en huisraad, is ze zich bewust van hun
voortdurende kwetsbaarheid doordat hun land niet voldoende is om van te leven.
De Bolsa Família verlicht de ergste nood, maar is zowel in theorie, (want het is tijde‐
lijk), als in de praktijk geen maatregel die kwetsbaarheid structureel vermindert.
Zowel landhervorming als het bevorderen van werkgelegenheid in de rurale ge‐
bieden zijn vaker geopperde maatregelen voor een structurele verbetering. Het
vergroten van het landbezit heeft mijns inziens de voorkeur omdat dit naast het
vergroten van de inkomstenmogelijkheden ook méér de eigenwaarde en zelfstan‐
digheid vergroot, dan de kans om in loondienst in Coité te werken. Daarom is het
niet verwonderlijk dat de kans op het beschikken over voldoende land een van de
belangrijkste motieven voor de landhervorming was, zoals we verderop zullen zien.
De female headed households van D. Teodora en D. Maria Francisca zijn extra
kwetsbaar door een gebrekkige gezondheid. Dit vermindert hun menselijk kapitaal,
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terwijl ze dit al ontberen door de afwezigheid van een partner. Tevens vermindert
het hun financieel kapitaal, vanwege de kosten voor medicijnen en doktersbehande‐
ling en de daarmee gemoeide tijd, die ze anders ten gunste van hun livelihood in
zouden kunnen zetten.
Te weinig toegang tot de asset land en het beperkt aanwenden van menselijk
kapitaal vanwege ziekte zijn de voornaamste oorzaken voor de voortdurende
kwetsbaarheid van sommige huishoudens. De toename van het financieel kapitaal
in de vorm van de Bolsa Família en de ouderdomsuitkeringen verminderden de
kwetsbaarheid van andere.
Door het verstrijken van de jaren is ook het moment van de huishoudcyclus
voor de huishoudens met kleine kinderen veranderd. Hierdoor is de kwetsbaarheid
afgenomen.
De Bolsa Família functioneert goed bij het verminderen van de kwetsbaarheid
van gezinnen met kleine kinderen. Misschien moet de toelage voor jongeren (vanaf
15 jaar) verhoogd worden. We zullen namelijk zien, dat rond deze leeftijd veel
jongens met school stoppen; dat de lonen van jongeren in de sisal concurreren met
de Bolsa Escola, en dat het belang van onderwijs voor de arbeidsmarkt toeneemt.
VERANDERING VAN DE LOKALE GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN
De maatschappij werd democratischer. Er kwam meer oog voor de noden en nood‐
zaak van bescherming van de zwaksten en dit leidde tot programma’s van sociale
bescherming. Het is de vraag of deze moral economy state zoals Scott het noemt de rol
van de bestaande lokale gemeenschapsvoorzieningen vervangt en doet verdwijnen
(Scott 2005). Zou voor deze nieuwe voorzieningen hetzelfde gelden als voor hulp:
“(….) aid may actually undermine the social networks that provide people with
safety nets (…)” of “(…) violate local structures and undermine local economic
systems.” (Hilhorst 2007:8‐10)?
Eerder zagen we al dat sociale conventies in het landschap geschreven kunnen
zijn (Christensen et al. 2001:78). Nog een voorbeeld hiervan:
Op weg naar D. Eunice komen we langs een huis dat opvalt vanwege zijn
armoedige staat. Lirão denkt daarom dat de bewoners erg arm zijn en uit
compassie maakt hij een opmerking hierover tegen D. Eunice (juni 2008). Zij
antwoordt daarop: “Die, die zijn niet arm, dat is desdeixo, verwaarlozing, des‐
interesse. Er zijn 3 salarissen in dat huis en de vrouw heeft een zus in Salvador
die in goeden doen is.”
Braulio is milder in zijn bewoordingen, maar impliceert dat er mensen in de
gemeenschap zijn die er door eigen toedoen in vergelijking met de rest, minder
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goed voorstaan. Bij de landhervorming was de startpositie van alle 105
huishoudens hetzelfde. Volgens hem is 70% van de mensen er op vooruit
gegaan. 15% van de mensen is bijzonder succesvol en 15% van de mensen não
tem jeito, dat wordt nooit wat en gaat het slechter mee. Die hebben bijvoorbeeld
alle van het project gekregen geiten verkocht (juni 2008).
Dit zijn 2 voorbeelden van het nog steeds heersende arbeidsethos dat ook in de
hoofdstukken over sociale relaties en landbouw al aan de orde kwam. Volgens D.
Eunice is er door de 3 minimumlonen in het gezin en de mogelijkheid om een be‐
roep te doen op een rijkere zus, geen reden waarom het huis er zo armoedig uit ziet.
Dit kan alleen aan het falen van de bewoners liggen. Ook volgens Braulio ligt de re‐
den waarom het 15% slechter gaat in het falen van deze gezinnen om op een ver‐
standige manier om te gaan met het bij de landhervorming gekregen land en de die‐
ren. Braulio zegt niet expliciet dat het deze mensen ontbreekt aan inzet. Hij vertelt
echter wel, dat hij, die zichzelf tot de succesvollere rekent, tegenwoordig zelfs op
zondag werkt, en dat deze inzet bijdroeg aan stijgende opbrengsten in de afgelopen
jaren. Uit dit discours blijkt dat de mensen vinden dat, gegeven bepaalde middelen,
zoals land en dieren (natuurlijk kapitaal), of 3 minimumlonen en familierelaties
(financieel kapitaal en sociaal kapitaal), zij deze op een verstandige manier moeten
aanwenden om hun levensomstandigheden op een gemiddeld peil te brengen.
Betekent dit dat nu er van overheidswege sociale bescherming bestaat, men het
niet accepteert als er mensen in de gemeenschappen armer zijn dan de de rest? De
mensen zeggen dat er tegenwoordig geen mensen meer om eten vragen aan de
deur. Is het niet meer nodig of geven de mensen niet meer? D. Eunice is er duidelijk
in: “Nu onder [de Braziliaanse president] Lula heeft iedereen te eten.” De mores
vóór het bestaan van sociale overheidsbescherming was, dat gemeenschapsleden als
het enigszins mogelijk was, mensen met gebrek aan de meest noodzakelijke zaken,
bijstonden. Nu er vanwege de sociale voorzieningen, geen huishoudens meer zo
arm zouden moeten zijn, dat ze geen eten meer hebben, lijkt dit systeem afgeschaft.
In 1997 bestonden er gender‐verschillen in de bereidheid om te geven aan
mensen die langs de deur eten kwamen vragen. Vrouwen gaven wel iets, terwijl
mannen dat veroordeelden “omdat je hen leert om lui te blijven.” Omdat deze
noodzaak in 2008 minder is, lijken ook vrouwen daartoe minder bereid.
Door sociale zekerheid neemt de goederenruil af. In hoofdstuk 6 zagen we Sr.
Osmar en D. Antónia die voor hun levensonderhoud afhankelijk waren van sociaal
kapitaal. Deze afhankelijkheid is door de uitkeringen afgenomen. Sociaal kapitaal
blijft echter op andere gebieden nog erg belangrijk, bijvoorbeeld om betrouwbare
arbeidskrachten te vinden, samen te werken in de landbouw en voor toegang tot
andere kapitalen. Daarom denk ik dat de invloed van uitkeringen op sociale relaties
beperkt is. Dat mensen zoals we hierboven zagen kritisch zijn, is in over‐
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eenstemming met hun model en is geen verandering van sociale relaties. Daarbij
komt dat er voortdurend (ook al decennia eerder) kleine veranderingen
plaatsvinden in de sociale relaties. Niets voor niets zei Seu Roque in 1996 al dat “de
vriendendienst niet meer bestaat en dat niemand elkaar meer helpt.” Dit was
volgens hem veranderd omdat er vroeger nog geen pensioen bestond.
D. Maria Francisca uit Pinda zou wellicht door anderen geclassificeerd worden
als een van de mensen die het minder goed doet. Zelf geeft ze aan dat haar verslech‐
terde gezondheid haar grootste probleem is. Uit de onderstaande voorbeelden con‐
cludeer ik echter dat dit huishouden sociaal kapitaal ontbeert. Wanneer ze er na het
zaaiseizoen, achter komt dat ze in aanmerking had kunnen komen voor goed
zaaigoed, merkt ze verontwaardigd op: “Waarom zegt niemand dat tegen mij? Nu is
het al te laat om nog te zaaien. Ik kwam vorige week nog een familielid tegen die bij
de vakbond werkt, en daarvan weet, en die heeft mij niets verteld.” De vraag is
inderdaad waarom deze verwant niet de moeite neemt om haar in te lichten. Op
mijn vraag of ze nog hulp van familie krijgt, antwoordt ze: “Ik krijg nog minder
hulp van familie dan vroeger, het enige wat de familieleden vragen is: ‘Zijn je zoons
aan het werken?’” Dit duidt erop dat er waarschijnlijk nog meer mis is met de
sociale relaties van dit huishouden. Heeft het niet voldaan aan het arbeidsethos en is
de sanctie van de gemeenschap, dat het uitgesloten wordt van hulp en informatie?
In dit voorbeeld zien we dat mijn stelling (uit paragraaf Het eenheidsmodel in lokaal
discours in hoofdstuk 6) dat het relatieve model boven het objectieve model gaat, niet
opgaat. Maar in dit geval lijkt juist de eenheid, die de basis vormt voor het relatieve
model, in gevaar. Blijkbaar weegt dan het gemeenschapsbelang zwaarder dan het
individuele belang van een gemeenschapslid.
Het huishouden van Maria Francisca is het enige dat niet aangesloten is op
waterleiding en geen elektriciteit meer heeft. Ze vertelde dat ze niet precies wist wat
ze moest doen om op waterleiding aangesloten te worden. Ze had gehoord dat ze
stukken pvc‐buis zou moeten kopen. Hier lijkt te gelden: gebrek aan sociaal kapitaal
is gebrek aan goodwill, is gebrek aan informatie, is sociale uitsluiting. Dat D. Maria
Francisca nog geen waterleiding heeft, zou door de gemeenschap ook als gebrek aan
initiatief beoordeeld kunnen worden. Ze zou toch informatie kunnen inwinnen. Het
kan haar niet ontgaan zijn dat in de buurt waterleiding aangelegd werd. Aangezien
water nog steeds een goed is dat je niemand mag ontzeggen, kan ze hiervoor nog
streeds bij haar buren terecht.
Het lijkt erop dat de mensen het bestaande hulpsysteem via sociale netwerken beter
bewaken. Anderzijds lijkt het systeem van Bolsa Famila ook rekening te houden met
het bestaan van deze sociale netwerken. De uitkering is namelijk niet hoog: het
minimumloon was R$ 415 en de bijdrage van Bolsa Famila voor een gezin met
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schoolgaande kinderen was R$ 11280 plus de bijdrage voor keukengas à R$ 100. Door
de uitkering laag te houden, stimuleert de overheid indirect de eigen verantwoorde‐
lijkheid. Bijkomend gevolg hiervan is dat de verhoudingen in de gemeenschap geba‐
seerd op eenheid en de arbeidsmoraal niet verstoord worden. Anders zou iemand
die niet zijn best doet, gemakkelijk overheidsgeld kunnen krijgen, wat degene die
wel hard werkt, en zijn best doet onrechtvaardig zou vinden.
Ook Hilhorst (2007:9‐10) schetst deze mogelijke uitkomst bij Tsunami overleven‐
den in Sri Lanka:
Tsunami survivors in Sri Lanka were educated about their rights and people’s
aid satisfaction was monitored. However, it turned out that these initiatives
defined people as clients of service providers, with consumer rights, instead of
addressing them as citizens, with citizen rights. I came to see the distinction as
crucial: making the difference of individualizing and atomising aid, or
embedding aid in local social structures, and making people responsible and in
charge of their own disaster. Equipped with the language of consumer rights
people simply demanded more aid and social conflicts over aid kept erupting.
People were not encouraged to act like citizens with entitlements as well as
moral obligations to play a role in the protection of more vulnerable people and
the reconstruction of the community.
Kortom, volgens Hilhorst is het bij hulp belangrijk om te appelleren aan de eigen
verantwoordelijkheid als burgers en de hieraan verbonden rechten en plichten,
waardoor het gevaar op institutionalising dependency en een ontwrichtte gemeen‐
schap beperkt wordt. Het bestaande discours in Coité beschermt de gemeenschaps‐
waarden door mensen te veroordelen die aantoonbaar te weinig doen om hun situa‐
tie te verbeteren.
Eerder al concludeerde ik, dat er nauwelijks verschillen zijn in de staat van de
huizen op het platteland. Dit is in lijn met de gerichtheid op eenheid: de mensen
vermijden zich te onderscheiden. Dit verklaart ook waarom ik opmerkte dat de
douche, het toilet en de wastafel van D. Ginolina en Sr. Martinho er zeer netjes uit‐
zagen, van een hogere standaard dan de rest van hun huis. Deze “luxe” is van
buitenaf niet zichtbaar. In een studie over Noord‐Engelse boeren had een boer die
niet rijk wilde lijken, zijn BMW jaren in zijn garage verstopt om zich door zijn
rijkdom niet te vervreemden van de gemeenschap (Christensen et al. 2001:77).
De op eenheid gerichte gemeenschappen van Coité dulden geen grote verschillen in
uiterlijk van huizen, ook niet in negatieve zin. In de ogen van D. Eunice voldoen de
bewoners van het armoedig uitziende huis niet aan het heersende arbeidsethos en
verdienen ze daarom geen compassie. Het arbeidsethos is een regulerend mecha‐
80

€ 45,23.

354

Na 11 jaar: meer assets, minder conformisme en peasants… bestaan nog

nisme om in een gemeenschap met Scotts subsistence ethic, te voorkomen dat men
misbruik maakt van de verplichting om degene te helpen, die niet in zijn levens‐
onderhoud kan voorzien. Hiermee is niet gezegd dat in de gemeenschappen van
Coité dit bestaansethos nog volledig in de vroegere vorm bestaat, aangezien er al
andere instituties zijn waarop mensen bij nood een beroep kunnen doen, zoals
sociale bescherming van overheidswege.
Het functioneren van de sociale netwerken is niet veel veranderd. Helpen van
familie of vrienden in landbouwactiviteiten gebeurt nog op kleine schaal. Het lid‐
maatschap van gemeenschapsverenigingen is afgenomen. Deze afname is te begrij‐
pen, zoals ik in hoofdstuk 6 schreef, door de problemen hieraan verbonden. Nu er
steeds meer sociale voorzieningen en faciliteiten van overheidswege zijn, verliezen
de gemeenschapsverenigingen hun bestaansreden. Dat de vereniging in Gangorra,
waar in 1997 ook al veel leden waren, nog functioneert, is een teken van sociale
cohesie.
Verder is het gebruik van machines voor bijvoorbeeld het dorsen van bonen
toegenomen, waardoor het elkaar helpen bij het slaan van bonen alleen nog gebeurt
voor kleine hoeveelheden, tot ongeveer 2 zakken bonen. Het komt nog steeds voor
dat bij het rooien van de maniokwortels, bij het schillen van de maniok en het
verwerken ervan buren elkaar helpen. Ook cliëntelisme werkt soms nog, zoals uit
het volgende voorbeeld blijkt:
Het dak van het huis van Marilene en José uit Riacho lekte, “het was zo lek als
een zeef.” De moeder van een wethouderskandidaat woonde er in de buurt.
Deze wethouder in spé die de staat van haar huis kende, zei: “Als ik win, dan
geef ik jullie een huis.” Hij kwam zijn belofte na en Marillene hoefde er niet voor
te betalen. Het geld kwam volgens haar van de federale regering. Het huis
bestaat in 2008 4 jaar. Het heeft een badkamer, een keuken met aanrecht, 2
slaapkamers en een woonkamer. Het oude huis staat er nog en gebruiken ze als
opslagruimte. Ook anderen hebben toen een zelfde huis gekregen.
Samenvattend: onder invloed van de toegenomen sociale bescherming van de
overheid bewaakt men het bestaansethos meer. De kleine veranderingen in sociale
relaties zijn onderdeel van een voortdurende, geleidelijke verandering. De peilers
arbeidsethos en eenheid staan nog fier overeind.
VERBETERINGEN IN ONDERWIJS, KREDIETEN, HUISVESTING, VERVOER EN
INPUT
Er zijn op het platteland meer lagere scholen en er zijn 3 nieuwe middelbare scholen
in de buurtschappen Aroeira, Juazeirinho en Lagoa do Meio. De leerlingen en
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ouders zijn tevreden over het onderwijsniveau. Niet iedereen kan de onderwijs‐
kosten opbrengen. Voor kinderen op de lagere school betalen ouders een kleine
bijdrage voor schoolbenodigdheden, voor de middelbare school moeten ouders alles
betalen. Leerlingen helpen armere leerlingen door boeken te delen en samen te
studeren. De toegang, bereikbaarheid en faciliteiten van de scholen zijn verbeterd.
Lesuitval door afwezigheid van docenten is afgenomen.
Het scholingsniveau van de boerenkinderen is laag. Voor veel banen is mini‐
maal de middelbare school nodig. Zonder deze, rest voor jongens alleen werk als
landarbeider. Slechts weinigen volgen na de middelbare school vervolgonderwijs.
De hoge kosten hiervan zijn een belemmering en bovendien is de basis die de
jongeren hebben meestal onvoldoende om toegelaten te worden tot een vervolgop‐
leiding. D. Judite’s zoon bijvoorbeeld wilde de opleiding voor politieagent volgen,
maar haalde de toelatingstest niet. Er is in feite weinig veranderd sinds zijn vader
Sr. João in de jaren 70, ontdekte dat hij zich in São Paulo door gebrek aan opleiding
moeilijk kon handhaven.
Gender‐verschillen blijken uit de waarde die mensen aan onderwijs hechten.
Vrouwen benadrukken het belang van onderwijs meer dan mannen. D. Maria
Francisca uit Lajinha vertelt vol trots dat al haar kinderen een opleiding gevolgd
hebben en ziet dat als haar verdienste. De kroon op haar werk is haar kleindochter
die op de universiteit zit. De notie dat vooral vrouwen hun kinderen stimuleren in
het onderwijs, werd bijvoorbeeld in televisiespotjes van de Bolsa Família gebruikt.
In de reclamespotjes werden uitsluitend vrouwen in hun moederrol aangesproken,
gericht op het gezinswelzijn, op het stimuleren van onderwijs van de kinderen en
hoeder van het huishoudbudget. De vader speelde er geen rol (Klein 2007)175.
Dit houdt verband met de associatie van de man met rurale waarden en van de
vrouw met urbane waarden, zoals Bourdieu (2006) in zijn artikel uiteenzet. Het is
niet verwonderlijk dat als vrouwen een urbane levenswijze verkiezen boven een
rurale dat ze onderwijs zien als een manier om dit te bereiken. Ook in de studie van
Carneiro over een rurale gemeenschap in de deelstaat Rio Grande do Sul (RS), blijkt
dat meer boerendochters een (universitaire) vervolgopleiding ambieerden dan
boerenzonen. Slecht 7% van de boerendochters die met een boer wilden trouwen,
wilde als boerin werken, terwijl 47% van de boerenzonen verder wilde in de land‐
bouw (Carneiro 2001:11).
Het discours over het belang van een opleiding is niet eensluidend. Dit duidt er
op dat het belang van onderwijs verandert. Ansell (2009:107) haalt Vološinov (1973)
aan die stelt dat een verandering van een “speech genre” (…) “the most sensitive
index of social changes” is. Waarschijnlijk geldt dit ook voor het veranderende be‐
lang van een opleiding. De mensen hebben echter nog geen vast idee gevormd over
de huidige situatie. Bij jongens komt voortijdige schooluitval aanzienlijk meer voor
dan bij meisjes. Jongens stoppen vaak tussen hun 15e en 17e jaar met de middelbare
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school. Ouders vinden wel, dat ze de school moeten afmaken, maar als hun zoon
toch stopt, maken ze er geen punt van. D. Francisca uit Lajinha meent dat haar
oudste dochter er niet in slaagt beter werk te vinden omdat ze haar school niet afge‐
maakt heeft. Maar volgens Sr. Osmar en D. Evanice haalt dat niet zoveel uit, want
zelfs met een diploma is er geen werk in Coité. D. Maria Francisca: “Mijn zonen
zouden eigenlijk verder moeten studeren maar landwerk en studie gaan niet sa‐
men.” Na het werk op het land, komen ze laat thuis en zijn ze moe. Uit deze voor‐
beelden blijken verschillende meningen over het belang van onderwijs. Omdat hier‐
over nog geen vast idee bestaat, reageren ouders ambivalent op de mededeling van
hun zoon dat hij gaat stoppen. Dit hangt ook samen met het idee dat voor landwerk
onderwijs niet noodzakelijk is.
Het houdt ook verband met de kloof tussen wat de kinderen op school leren en
de boerenrealiteit.
Dat onderwijsmodel, in het bijzonder dat gericht is op de boerenbevolking,
kwam niet altijd tegemoet aan de bijzonderheden, en ook niet aan de
levenswijze van elk individu. Het stimuleerde zo een economische groei die niet
altijd duurzaam is en veroorzaakte zo een groeiende rurale exodus en het
identiteitsverlies van de personen die van en op het land leven (Silva 2008).
Wat de kinderen op school leren draagt er toe bij dat ze kiezen voor een bestaan
buiten de landbouw. Het dichten van die kloof en aansluiten bij de leefwereld van
de plattelandskinderen is een van de voornaamste doelstellingen van pedagogia da
terra, een initiatief dat bij de school van Nova Palmares tijdelijk ingevoerd werd
(Silva 2008).
Uiteindelijk zal de ontwikkeling in Coité waarschijnlijk dezelfde zijn als in
Carneiro’s studie uit Rio Grande do Sul (RS). Daar is onderwijs voor arbeidskansen
erg belangrijk. Waar vroeger land‐erven belangrijk was, is nu studie een investering
voor de toekomst en een alternatief voor landbouw. Daardoor krijgen urbane
arbeidsmogelijkheden meer aanzien en boerenarbeid minder (Carneiro 2001:10). Het
is de vraag of deze tendens voor Coité onomkeerbaar is en resulteert in een
marginale positie van de landbouw of dat hij omkeerbaar is met een bloeiende
boerengemeenschap als resultaat.
Bij het volwassenenonderwijs worden er tegenwoordig meer cursussen aange‐
boden. Deelnemers in de landhervorming kregen cursussen zoals geitenhouderij,
het selectief verwijderen van begroeiing om erosie tegen te gaan en het beheer van
het eigendom. Van die laatste cursus heeft Braulio het meeste geleerd: “Als je gaat
slapen, moet je al weten wat je de volgende dag gaat doen. Vooruit plannen is
belangrijk176.” Ook de werkgeversvakbond organiseerde cursussen voor vrouwen:
likeur maken van vruchten zoals cajá en passievrucht. Of cursussen om maniok‐
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producten te maken, zoals bolacha de goma, een soort koekje, en snacks zoals pizza en
coxinha. Fiuza et al. (2009) signaleren ook dat bij extension mannen toegang krijgen
tot technologische kennis terwijl vrouwencursussen beperkt zijn tot bovengenoem‐
de activiteiten. Deze brengen weinig inkomsten voort. Daarom pleiten ze voor toe‐
gang van vrouwen tot techniekcursussen.
De toegang tot financieel kapitaal is toegenomen. Het is eenvoudiger kredieten
te krijgen. Dit kan positief, maar soms ook negatief zijn. De kredieten worden
verstrekt door het stimuleringsprogramma’s voor de gezinslandbouw PRONAF
(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) en door reguliere
banken. PRONAF bestaat sinds 1995. Tijdens mijn eerste onderzoeksperiode maakte
er nog geen informant gebruik van. Bij de landhervorming waren de leningen
belangrijk voor landbouwinput. In 2008 hadden verschillende huishoudens van de
onderzoeksgroep krediet. Deze kan in termijnen afgelost worden. Sr. João bijvoor‐
beeld, gebruikte zijn krediet ter waarde van R$ 280081 uit PRONAF B om palma aan
te planten, hekken te maken en tanques te maken. D. Maria Francisca uit Pinda heeft
krediet gekregen voor schapen die, aangezien haar land niet groot genoeg is, grazen
op het land van haar zoon 177. PRONAF loopt nog steeds en de boer moet de aan‐
vraag via de landarbeidervakbond indienen.
D. Teodora heeft een lening bij de bank Bradesco om een schuld van levens‐
middelen af te lossen bij marktverkopers. Eerst heeft ze een lening gekregen van R$
1500,00 daarna nog een van R$ 700,00. Elke maand wordt R$ 180,00 van haar
ouderdomsuitkering van R$ 415,00 ingehouden, waardoor R$ 235,00 per maand
overblijft. Hoeveel rente ze betaalt, weet ze niet. In haar geval is het de vraag of dit
krediet haar kwetsbaarheid vermindert of juist verhoogt, nu ze maandelijks 43% van
haar ouderdomsuitkering aan rente en aflossing betaalt. Ze lost met de lening haar
schulden af, maar er komen weer nieuwe voor in de plaats. Ten slotte is het mogelijk
om krediet te krijgen om het huis te verbeteren; hiervan heeft Sr. Pofirio in 2005
gebruik gemaakt.
PRONAF C was voor de deelnemers aan de landhervorming. Het voorzag in
financiering van 20 uur van een graafmachine voor het graven van een kleine tanque
voor regenwateropslag voor het vee. Verder voorzag het in krediet voor de koop
van geiten of schapen, hekken, aanplant van palma (vijgcactus) en het maken van
een veekraal. Elk deelnemend gezin kreeg via PRONAF C een lening van R$
13.000,0082. De eerste 3 jaar daarvan waren aflossingsvrij en dan volgden er 7 jaar
voor het aflossen van de totale som. In 2007 was het jaarbedrag R$ 1120,00 en in
2006 was het bedrag ongeveer gelijk. Voor de landhervorming geldt in het bijzonder
dat de toegang tot assets bij de deelnemers erg is toegenomen. Vooral voor Sr. João,

81
82

€ 1130,00.
€ 5250,00.

358

Na 11 jaar: meer assets, minder conformisme en peasants… bestaan nog

D. Maria Francisca en de landhervormers betekent krediet een verruiming van hun
kansen en daardoor een potentiële vermindering van hun kwetsbaarheid.
Verder zijn er initiatieven ter verbetering van de huisvesting. Het federale
programma van rurale woningen (habitação rural) heeft tot doel te voorkomen dat
mensen naar de steden trekken. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een
huis ter waarde van R$ 8500,0083, is een band met een gemeenschap, het bezit van
een halve ha land en de intentie om op het land te blijven wonen. Het land kan ge‐
schonken worden door familie of vrienden. Ten minste 15 fruitbomen planten is ook
een eis. De aanvraag verloopt via de landarbeiders vakbond. De totale som dekt het
materiaal en arbeidsloon. De aanvrager betaalt 1 minimumloon, verdeeld over 3
maanden. Vereist is dat de aanvrager de metselaar, die hij zelf uitzoekt, meehelpt bij
de bouw die onder begeleiding van een ingenieur staat. Voor mensen wier huis een
opknapbeurt nodig heeft, kan het ook voordelig zijn om een aanvraag te doen voor
dit project. De verbetering van de badkamer van een eenvoudig huis kost al gauw
R$ 1000,0084 en weegt niet op tegen de eigen bijdrage van 1 minimumloon (à R$
415,00) voor een heel huis. In dit programma zijn kapitalen ook uitwisselbaar. De
geldelijke bijdrage (financieel kapitaal) wordt vervangen door menselijk kapitaal in
de vorm meehelpen bij de bouw.
Het openbaar vervoer is verbeterd. Er zijn nu minischoolbussen voor vervoer
naar de scholen in de buurtschappen en naar de scholen in Coité. Deze gratis school‐
bussen worden door de overheid betaald. Verder rijdt er een lijntaxi van 7.00 uur ’s
morgens tot 19.00 uur, van maandag tot en met vrijdag, die de mensen bij hun huis
aanhouden of men kan deze lijntaxi telefonisch reserveren. Het tarief is naar gelang
de afstand. Een enkele reis van Maxixe naar Coité kost R$ 1,5085. Vroeger was er een
belbus die alleen ’s morgens om 7.00 uur uit de buurtschappen en ’s middags om
13.00 uur uit Coité vertrok. De minibussen rijden de hele dag door.
Op landbouwgebied zijn de zaadbank van de EBDA (Bahiaans bedrijf voor
landbouwontwikkeling) en de oogstverzekering nieuw. Het zaad vragen de boeren
via de vakbond aan. Voor 5 literblikken zaad betalen ze na de oogst 6 literblikken
terug. Dit is gunstig volgens de boeren. De hoeveelheid landbezit bepaalt de totale
hoeveelheid zaad die een boer mag kopen. Sinds 1 jaar bestaat er in Coité de
oogstverzekering Plano Safra. Deze kan men afsluiten bij het secretaria da agricultura
(landbouwsecretariaat) in Coité. Het is een initiatief van de deelstaatregering, zegt
men. Elders in Bahia bestaat het al langer. De jaarpremie is R$ 5,5086. Het geldt
alleen voor de bonen‐ en maïsoogst. In augustus komt een inspecteur de oogst
beoordelen. De uitkering is afhankelijk van het gezaaide areaal en het percentage
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verloren oogst. De zaadbank en de verzekering zijn eenvoudige maatregelen, die de
kwetsbaarheid van boeren sterk vermindert.
Samenvattend: ondanks verbeteringen in (toegang tot ) het onderwijs zijn er
geen aanwijzingen dat in de toekomst meer jongeren een vervolgopleiding zullen
afronden. De voornaamste obstakels zijn een slechte basisopleiding, de hoge kosten
en het veronachtzamen van het belang ervan. De boerengemeenschap is niet eens‐
gezind over het belang van het afronden van de middelbare school. Dit hangt samen
met de toenemende vraag naar gediplomeerde arbeidskrachten, weinig arbeids‐
aanbod in de steden in het binnenland, de bestaande mogelijkheid om als land‐
arbeider te werken; de irrelevantie van dit diploma vroeger en een onderwijssys‐
teem met waarden, die botsen met de rurale waarden. De komst van kredieten bete‐
kende niet altijd een vermindering van de kwetsbaarheid. Toegang tot woningver‐
beteringen en toegenomen mobiliteit door verbetering van openbaar vervoer
droegen hier wel aan bij.
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
De levenstandaard is toegenomen. In enkele buurtschappen zijn nu openbare
telefoons. Tevens is het aantal mobiele telefoons erg toegenomen. Bijna elk boeren‐
huishouden heeft er één en is daardoor telefonisch bereikbaar voor gemigreerde
familieleden. Ook kan men de belbus oproepen.
Er zijn meer mensen in de gemeenschappen met een eigen transportmiddel
zoals een brommer of een oude auto. Typerend voor het belang van deze asset is de
wens van D. Teodora om zelf te beschikken over een oude auto. Ze zou dan com‐
fortabeler naar Coité kunnen: een reis die ze frequent maakt en haar, omdat ze
slecht ter been is, veel moeite kost.
De toegang tot landbouwmachines is vergroot, bijvoorbeeld tot een bemes‐
tingsmachine. De meeste maniokmeelhuizen zijn nu elektrisch. Vroeger duurde het
een week om 10 zakken maniokmeel te maken, nu is dat binnen een dag klaar. Het
gebruik van de dorsmachine voor bonen is toegenomen.
De landprijzen in Coité zijn sinds 1997 erg gestegen. De prijzen variëren aan‐
zienlijk. Zo geeft men in 2008 een landprijs in Lajinha van R$ 5000,0087 voor een
tarefa met gras en R$ 4000,00 voor een tarefa met slechte sisal. In Pinda, zegt D.
Judite, zijn de prijzen R$ 7000,00 tot R$ 8000,0088 per tarefa, daar ontvingen ze in
2000 al R$ 3000 voor 1 tarefa. Anderen noemen een landprijs van R$ 1000,0089 in de
rurale gebieden, verder van de stad. In hoofdstuk 4 zagen we landprijzen van €
39,00 tot € 260,00 in 1997 en hier zien we (zie voetnoot) in 2008 van € 404,00 tot €
€ 2019,00.
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3231,00, bijna het tienvoudige. De inflatie was in de periode 1999 tot en met 2007
gemiddeld 7,2% per jaar (Ministério da Fazenda 2008). In de media, (zoals op 21
februari 2008 op de website van Veja en van Biodiesel), waren er ook berichten over
forse stijgingen van de landprijs in die periode. De meeste boeren verkopen hun
land ondanks de gestegen prijzen niet. Het is immers hun bestaansmiddel. Kopen
wordt echter moeilijker door de hoge prijzen. De toegang tot land neemt hierdoor
af.
Het aanbod van landarbeiders lijkt niet veel veranderd, maar de meningen zijn
hierover verdeeld. Sommigen zeggen dat ze geen arbeider kunnen vinden en
anderen zeggen dat het geen probleem is. De mensen hebben niet altijd geld om een
arbeider te betalen. D. Teodora zegt: “Ik heb dit jaar al meer dan 10 dagen een
arbeider betaald.” De mensen, die als landarbeider werk zoeken, zeggen dat het
moeilijk is. Hoewel het in de winterperiode makkelijker is om landbouwwerk te
vinden, heeft José bijvoorbeeld als ik daar eind juni ben, een week geen werk gehad.
Het dagloon van een mannelijke landarbeider is in juni 2008 R$ 12,0090 tot R$ 15,00.
Voor een vrouw is het de helft. Indien de landarbeider ver weg woont, krijgt hij van
zijn werkgever meestal ook ontbijt en het middagmaal.
Er zijn inmiddels amper vrouwen die als landarbeider werken, omdat de nood‐
zaak minder is geworden door Bolsa Família. Het lage dagloon van een vrouw loont
de moeite niet meer. Woortmann (1997) gaf ook al aan dat het Braziliaanse
campesanato, indien mogelijk, vrouwen vrijwaart van zwaar werk. Vanwege dit lage‐
re landarbeidsterloon geldt wat Razavi (2009:212) schrijft: “But for the vast majority
of women smallholders, landless agricultural labourers (…) market mechanisms are
not likely to provide a channel for inclusion.” Razavi vervolgt met:
“(…) the ‘distress’ character of women’s labour market engagement – the fact
that women often engage in casual wage labour or other income‐generating
activities off‐farm when needs have to be met urgently (for example when a
debt has to be repaid or medical expenses have to be covered) – has been
identified as a key factor that leads to a low reserve price” (Razavi 2009:216).
Bolsa Família blijkt een adequaat antwoord op het hard werken tegen een laag loon
van de vrouwen en maakt dit overbodig.
Volgens de meeste mensen is de werkgelegenheid in Coité toe‐ en in São Paulo
afgenomen tussen 1997 en 2008. Toch zijn er nog kinderen naar São Paulo gemi‐
greerd voor werk. Van D. Maria Delmira woonden in 1997 4 kinderen in São Paulo,
in 2008 zijn het er 10. De projecten uit de afgelopen jaren betekende werkgelegen‐
heid, bijvoorbeeld in de bouw van cisternes, waarbij een metselaar R$ 40,00 tot R$
50,00 per dag kan verdienen. Nieuwe industrieën in Coité zijn: de schoenenfabriek
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Via Uno; een teenslipperfabriek; een koekjesfabriek en Cotese, die sisaltapijten
maakt. Dit zijn voorbeelden van wat Alves (2002:13) de decentralisering van de in‐
dustrie van Zuid en Zuidwest Brazilië naar het binnenland van het Noordoosten
noemt. Deze bedrijven zijn op zoek naar fiscale voordelen en ongeorganiseerde
goedkope arbeid. Door de toenemende urbanisatie van Coité is er meer werk in de
bouw. Ook zijn er meer banken, winkels, supermarkten en horeca voorzieningen.
Of de armsten hiervan profiteren is de vraag. D Teodora merkt op: “Het was de
bedoeling dat de schoenenfabrieken werkgelegenheid zouden bieden aan arme
jongeren. Maar de jongeren die er nu werken, zijn niet arm en de industrie neemt
geen ongeschoolde mensen aan.” Ook zegt ze dat van de algemene verbeteringen in
het centrum van Coité, vooral de rijken profiteren: “Coité sempre melhora, mas é
pros ricos.” Dit lokale model van D. Teodora sluit naadloos aan op studies van de
UNDP (2007) waaruit blijkt dat de armsten niet automatisch profiteren van econo‐
mische ontwikkeling. Volgens UNDP is daarvoor pro‐armen beleid noodzakelijk.
De werkzaamheden van de boerenkinderen zijn: tandartsassistent, fysiotherapeut,
receptioniste, fabrieksarbeider, restauranthouder en schoonmaakster. De enige zoon
van D. Teodora met een voltooide middelbare school is metselaarsknecht.
De grootste verandering in de sisallandbouw is dat er 150 landbezittende huis‐
houdens bijgekomen zijn die sisal verbouwen en er geiten en schapen houden. In
2008 zijn de mensen redelijk tevreden over de sisalprijs, van R$ 0,83 tot R$ 0,87.
Conab betaalt zelfs R$ 0,94. De sisalboeren verkopen niet aan de APAEB omdat ze
niet aan haar hoge kwaliteitseisen kunnen voldoen. Het sisaloppervlak is rond 2002
afgenomen. De sisal was toen in Coité minder dan 50%. In 2008 is de sisal 70% van
wat het ooit was. Er zijn sinds de 11 jaar na 1997 geen echte droogtes geweest. De
slechtste jaren waren volgens de meeste mensen 2003 en 2007.
POLITIEK, INSTITUTIES EN DE RELATIE MET DE GEMEENSCHAP
Het politieke klimaat is veranderd. In 1997 was de regering van president Cardoso
aan de macht. In 1999 begon zijn tweede regeringstermijn. In januari 2003 werd Luiz
Inácio Lula da Silva Braziliës eerste president afkomstig uit de arbeiderspartij PT.
Na 2 termijnen van Lula, heeft de vrouwelijke Dilma Roussef, ook van de PT, in
januari 2011 het presidentschap van Lula overgenomen. Lula’s regering was bijzon‐
der omdat er nooit eerder een regering was met zo’n progressief stempel en een
president van zo’n eenvoudige afkomst. Symbolisch voor de persoonlijke betrok‐
kenheid van Lula was de uitspraak bij zijn inauguratie: “Als op het einde van mijn
regeringstermijn elke Braziliaan 3 keer per dag te eten heeft, dan heb ik mijn levens‐
missie vervuld” (Hall 2006:690). Doordat de regering Lula andere prioriteiten stelde,
kwam er meer geld beschikbaar voor grote delen van de arme bevolking. Sr. Pedro
verwoordt het zo: “A assistencia dos poderes publicos é melhor que antes.”
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Niet alleen de regering is progressief, vanaf januari 2007 heeft de deelstaat Bahia
voor het eerst een PT‐gouverneur: Jaques Wagner. Eind 2010 is hij voor 4 jaar her‐
kozen. Ook op gemeenteniveau was deze progressieve wind voelbaar in 2008. De
PT‐kandidaat haalde bij de verkiezingen van 2008 42% van de stemmen, tegen 48%
voor de burgemeesterskandidaat van de conservatieve PP (zoals op 25 februari 2011
vermeld op de website Apuração). Deze politieke ontwikkelingen zijn een weer‐
spiegeling van maatschappelijke veranderingen. Er is democratisering en een toene‐
mende rol voor de civil society178. Maatschappelijke veranderingen hebben hun in‐
vloed op de politiek en vice versa.
Het eerste wat opvalt na een bezoek aan de landarbeidervakbond van Coité in
2008 is dat er meer belangenorganisaties en instituties actief zijn, zowel binnen als
buiten de vakbond. De vakbond heet inmiddels ‘vakbond van landarbeiders en
gezinslandbouwers uit de gemeente Conceição do Coité’, afgekort SINTRAF Coité.
Sinds 1996 heeft hij een vrouwencollectief en sinds 1999 bestaat het vrouwen‐ en
jongerensecretariaat. De Delegacia de Defesa da Mulher, een politiepost voor
vrouwen, werd in 2008 opgericht. Hierdoor kunnen vrouwen gemakkelijker aangif‐
te doen van huiselijk geweld en mishandeling. Sinds 2005 bestaan vanuit de
vakbond verschillende vrouwengroepen in de gemeenschappen die hapjes of hand‐
werkproducten verkopen.
Naast de rol van de vakbond in de uitvoering van uitkeringen zoals aposen‐
tadoria (ouderdomsuitkering), salário‐maternidade (zwangerschapsuitkering),
auxílio‐doença (ziekte‐uitkering), pensão por morte (weduwe‐ of weduwnaar‐
pensioen) is sinds 1997 zijn rol door toenemende projecten voor de rurale bevolking
uitgebreid. Evenals zijn rol in het kredietprogramma PRONAF, speelde de vakbond
ook bij de uitvoering van de projecten Um milhão de cisternas179, Prosperar180,
PETI181 en MOVA‐Brasil182 een rol.
Door zijn betrokkenheid bij projectuitvoering werd het vakbondskader door‐
drongen van de einddatum van projecten en streefde het naar het vastleggen van
projectdoelen in beleid. Dit hield verband met het streven van de vakbond van
“permanecer de homem e mulher no campo.” Deze tendens signaleert Edelman ook:
bij de tegenwoordige peasant‐bewegingen is aan het recht op bestaanszekerheid het
recht om boer te blijven toegevoegd (Edelman 2005).
Hoewel de rol van de vakbond bij de landhervorming groot was, is de relatie tussen
de vakbond en de boerenpopulatie die niet bij de landhervorming betrokken was,
niet veranderd. De meeste boeren zijn slechts lid om gemakkelijker toegang te
hebben tot de ouderdomsuitkering. Niemand van de onderzoeksgroep is een actief
vakbondslid.
Er zijn nieuwe organisaties opgericht waarin het vakbondskader deel heeft.
FATRES (vereniging van steun aan landarbeiders en gezinslandbouwers van de
sisalregio en van semi‐aride Bahia) is in 1996 opgericht door landarbeidervakbonds‐
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leiders van de sisalregio. FATRES heeft als doel om de problemen van de land‐
arbeiders in de regio (droogte, uitkeringen voor verminkten in de sisal, uitroeien
van kinderarbeid, toegang tot land), op de kaart te zetten. CODES SISAL (Conselho
Regional de Desenvolvimento Rural Sustentável da Região Sisaleira do Estado da
Bahia) is opgericht in 2002. Deze regionale raad bestaat uit organisaties die werk‐
zaam zijn in de sisalregio: van publieke organen zoals gemeenten, gouvernementele
en niet‐gouvernementele organisaties zoals bankagentschappen, landbouwontwik‐
kelingsorganisaties (waaronder FATRES), tot landbouwscholen en civil society zoals
verenigingen, stichtingen en coöperaties. Het doel is de duurzame rurale ont‐
wikkeling van de sisalregio te coördineren. De raad streeft naar een evenwichtige
vertegenwoordiging van zowel overheid als civil society.
De genoemde wisselwerking tussen politieke veranderingen en een grotere
participatie van mensen in instituties, creëerde een situatie die een betrokkene bij
een boerenproject in Rio Grande do Sul typeert met “As coisas começaram a fluir”,
de dingen begonnen te stromen (Fialho 2008:210). In het aangehaalde citaat over een
initiatief van een organische koffiemarkt, op pagina 58 van Naves, bleek al dat de
netwerken en nieuwe organisaties essentieel zijn voor het slagen van een dergelijk
nieuw initiatief omdat zij bijdragen aan het transformeren van de dominante regels
en ideeën.
Ook in Coité heeft er een kruisbestuiving plaatsgevonden op verschillende
gebieden. Een aantal van de nieuwe organisaties heeft de landbezetting gesteund en
de vakbond kreeg een impuls door de succesvolle landhervorming. De boerenvak‐
bond heeft hierin een belangrijke rol gespeeld, vooral omdat Urbano, een vooraan‐
staand vakbondslid, participeerde in de landbezetting, die dicht bij zijn buurtschap
plaatsvond. We zien bij de landhervorming een overlap van de participanten‐
netwerken en de netwerken van de organisaties die het proces initieerden. De orga‐
nisatie (de vakbond) en netwerken (van de landbezetters) hebben een rol gespeeld
om, zoals Naves (2008:171) het formuleert, de dominante regels en ideeën (de
onaantastbaarheid van landbezit) te betwisten en landhervorming voor te stellen.
Voor de toegenomen banden en interactie tussen boeren, belangenorganisaties,
overheidsinstanties en andere actieve organisaties, geldt echter ook wat Hilhorst
schrijft over hulporganisaties: “Aid agencies are part of the field of actors that
together constitute the realities of crisis and survival, and the motives and attitudes
of agencies deserve the same attention as the life worlds of local actors” (Hilhorst
2007:4 [mijn onderstreping]). De boerenvakbond heeft bijvoorbeeld als doel be‐
langen van gezinslandbouwers te behartigen, maar uit de interviews bleek dat veel
boeren slecht geïnformeerd zijn over de voor hen bestemde voorzieningen. Wanneer
ik het met Lirão hier over heb, dan vertelt hij dat ze die klacht vaak horen, maar dat
dit soort informatie elke dag rond 6.30 uur ’s morgens via Radio Sisal verspreid
wordt en dat het ook via luidsprekers wordt omgeroepen. Een ander lid van de vak‐
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bond reageert geprikkeld wanneer ik opmerk dat de mensen niet goed geïnfor‐
meerd zijn over de voorzieningen waar ze gebruik van kunnen maken.
Waarom bestaat er dit verschil tussen vakbond en doelgroep? Ze hebben
immers dezelfde boeren achtergrond. Verwachten de actieve vakbondsleden deze
actievere houding ook van de anderen om recht te hebben op de voorzieningen?
Immers als ze ’s morgens vroeg op het juiste tijdstip de radio aanzetten, dan zouden
ze wel geïnformeerd kunnen zijn. Disciplinary power en exclusiemechanismen spelen
hier een rol. Daardoor worden sommige boeren en boerinnen minder vertegen‐
woordigd dan anderen. Hoang (2006) benadrukt ook het belang van sociale net‐
werken en de invloed van machtsrelaties. De vakbond was door de kritiek wel
bekend met het discours, maar de machtsrelaties hielden die situatie in stand.
Een ander voorbeeld van exclusiemechanismen zien we bij de samenwerking
van vakbond en gemeente. De vakbond heeft voor veel projecten de handtekening
van de gemeente nodig. Die krijgen ze niet omdat het discours en de motieven van
de vakbond en de gemeente te veel uiteenlopen. Aangezien de vakbond deze prak‐
tijk veroordeelt, is hier geen sprake van disciplinaire macht. Ook dit kan via
entitlement‐mapping geanalyseerd worden. Het laatste voorbeeld is het vakbondsdis‐
cours dat er onder Lula weinig landhervorming is, omdat hij veel waarden deelt met
de sociale beweging. Deze zet zich minder af tegen de overheid en bereikt daarom
minder. Het tegendeel bleek echter uit landhervormingcijfers in hoofdstuk 3.
Een dergelijke analyse naar motieven en houdingen die Hilhorst voorstelt, kun‐
nen we ook toepassen op de overheid. Deze heeft volgens de bewoners in Nova
Palmares twee gezichten. Het INCRA, als federaal instituut voor landhervorming,
financierde de volgende voorzieningen in de nieuwe nederzetting. Er kwam elek‐
triciteit in 2004, waterleiding in 2006, een school in 2007, een lijnbus en vuilnisop‐
haaldienst. Volgens de bewoners was het een voordeel dat de nederzetting niet
onder de verantwoordelijkheid van de gemeente viel, anders zou er niet zoveel
vooruitgang zijn geweest.
De gemeentelijke overheid steunde de landhervorming van Nova Palmares
volgens de bewoners niet. Dit is te begrijpen door aandacht voor de bestaande
machtsstructuren: de burgemeester vertegenwoordigt de lokale elite en bezit zelf
land; hij is gebaat bij het in stand houden van patroon‐cliënt verhoudingen tussen
burgermeester en burgers en geeft de voorkeur aan het verlenen van persoons‐
gerichte hulp, zoals geld voor medicijnen. In het vorige hoofdstuk liet ik zien hoe dit
tot uiting komt in de interactie tussen hem en de boeren bij het stemmen vragen. Uit
een infrastructuur voor een gemeenschap van landbezetters die weinig met hem
gemeen hebben, kan hij weinig persoonlijk gewin halen. Het INCRA, als onderdeel
van de federale overheid onder Lula, heeft het algemene belang meer in het vizier
en is niet ingebed in de lokale machtsverhoudingen. Resultaat is, dat de infrastruc‐
tuur in Nova Palmares, een dorp dat pas sinds 2000 bestaat, beter is dan in sommige
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oudere wijken van Coité. Hier behartigt een centraal orgaan beter de plaatselijke
belangen dan een lokaal orgaan.
Ten slotte twee contrasterende gebeurtenissen die de ambivalente rol van het
INCRA in de regio illustreren. In 1997, bezocht ik het INCRA in Salvador voor
secundair materiaal. Toen ik het gebouw verliet, was er op de binnenplaats een
protest bezig van de MST (landlozenbeweging). De mensen dreigden het complex te
bezetten zodat er niemand meer uit kon. Tientallen rumoerige, eenvoudig geklede
mensen, met allerlei potentieel gevaarlijke landbouwwerktuigen, protesteerden
tegen het INCRA. Hier stonden landlozen tegenover het INCRA. Een ander beeld
van het INCRA blijkt uit de herdenkingsvideo van de nederzetting Nova Palmares.
De INCRA‐functionaris die betrokken was bij de vorming en het verloop van het
kamp vertelt hierin positief over het proces en de goede samenwerking. Dit zegt
veel over de positieve rol van het INCRA. Het stond hier blijkbaar achter de eisen
van de landlozen. Het blijkt dat samenwerking niet automatisch onmogelijk is
tussen de sociale beweging en het INCRA.

LANDHERVORMING: FAZENDA BERIMBAU

In hoofdstuk 5 kwam de grootgrondbezitter Teócrito al ter sprake. Ik schreef dat hij
in zijn leven veel land vergaard had, maar dat hij in de loop van de tijd veranderde
van een goede patrão (baas), in een verbitterde man, die als vergelding voor
vermeend aangedaan onrecht, arbeiders uit de buurt geen werk op zijn land meer
gunde. Teócrito was wederom onderwerp van discussie tijdens mijn bezoek aan
Coité in 2008.
De fazenda van Teócrito stond in 1998 al enige tijd te koop. In feite werd het land
al 15 jaar amper gebruikt. Het werd beheerd door een vaqueiro en er graasden
runderen. Sinds 1996 bestond er een groep mensen met plannen voor een landbe‐
zetting. Dit was Teócrito en zijn vaqueiro ter ore gekomen en zij probeerden er achter
te komen wie er bij betrokken waren. De groep bestond uit 12 personen, waaronder
2 vrouwen en landarbeidervakbondsleden uit Coité en omstreken. De groep had
geen leider, ze noemden elkaar bij hun bijnaam. In het geheim vonden de voor‐
bereidingen plaats en de selectie van de gezinnen.
Op zondag 11 januari 1998 werd iedereen om tien uur s ’avonds gewaarschuwd.
Meer dan 100 personen kwamen bij elkaar bij Lagoa Grande. De mensen droegen
rugzakken met kleding, eten en kookgerei. Vanhier liepen ze in een stoet naar de
fazenda, waar ze rond 24.00 uur aankwamen. Rond middernacht op 12 januari
bezetten 189 families, in totaal 800 personen, fazenda Berimbau. De landarbeidervak‐
bonden, FETAG (nationale organisatie voor mensen werkzaam in gezinslandbouw),
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MOC (movimento de organização comunitária, beweging voor gemeenschapsorga‐
nisatie), FATRES en de pastoors van Coité en buurgemeente Ichú waren er ook.
De aanwezige organisaties instrueerden de deelnemers om niets aan te raken
van het eigendom, niemand bij naam maar bij bijnaam te noemen, niet met mensen
van buiten te spreken, geen alcohol te drinken en altijd in een groep en nooit alleen
te lopen. Toen het licht werd, begon men met de bouw van het kamp. De palen
kapten ze van de lange sisalsteel die hij ontwikkelt voordat hij afsterft. Met zwart
landbouwplastic maakten ze tenten.
De deelnemende gezinnen waren merendeels afkomstig uit Retirolândia (55%),
voor een kwart uit Coité en de rest kwam uit de nabij gelegen gemeenten Valente,
Santa Luz, São Domingos en Ichú. De fazenda ligt op de grens met de gemeente
Retirolândia. Vanwege de onbekendheid met een landbezetting en de angst voor
represailles deden weinig mensen mee uit Baton, het buurgehucht van de nieuwe
nederzetting. De meeste deelnemers wisten via familieleden die in andere landbe‐
zettingen meegedaan hadden, hoe het er aan toe zou gaan. De eerste landbezet‐
tingen in de regio hadden plaatsgevonden in Santa Luz, in Cancanção en in Itiuba.
Teócrito had geen maatregelen getroffen. Er circuleerden wel geruchten dat er
iets zou gebeuren. De vaqueiro probeerde druk op de mensen uit te oefenen. Een
paar maanden nadat ze hun kamp opgebouwd hadden, in april of in mei moesten
ze 3 dagen het kamp verlaten. Toen ging een ploeg van het INCRA met de vaqueiro
het land onderzoeken. Het resultaat was een rapport over de geschiktheid van het
land voor landbouw, een analyse van de bodemsoort en een uitspraak of het land
verlaten was.
Doordat Teócrito geen bezwaar aantekende tegen de verkoop van het land,
bespoedigde hij het proces. Hij was inmiddels ver in de 70. Het jaar daarop is hij
overleden. In augustus 1998 werd het land onteigend en in december van dat jaar
werd de emissão de posse gegeven: de verklaring dat de mensen het land mochten
bewerken. Zie het decreet van 29 juli 2005 betreffende de landhervorming in Figuur
47, pagina 410 de bijlage. Het totale proces nam minder dan een jaar in beslag. Dit is
relatief zeer snel.
De omvang van het land was 7800 tarefas (3391 ha). Het gebied waar de mensen
wonen is 3463 ha groot. De 102 gezinnen bezitten elk 34 ha183. Het minimale perceel
dat bij landhervorming toegekend wordt, de módulo, is bij wet bepaald en verschilt
per gemeente. Dat is het minimale oppervlak, dat een huishouden nodig heeft, om
met landbouw in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. In Coité is de módulo
115 tarefa (50 ha). De 7800 tarefas waren echter niet voldoende om aan de deelnemen‐
de 102 gezinnen 115 tarefa toe te kennen. Nadat een bezetting van een andere fazenda
op niets uitliep, hebben de mensen uit Nova Palmares samen met lokale NGO’s de
overheid ervan overtuigd dat de helft van de module ook voldoende was. De orga‐
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nisatie had te veel gezinnen gevraagd om mee te doen. Ze dacht echter dat het land
groter was dan 10.000 tarefa.
Van het totale, onteigende land, werd volgens wettelijke voorschriften één
derde, ongeveer 2300 tarefas, bestemd als natuurreservaat. Verder was een deel
bestemd voor gemeenschappelijk gebruik en voor de nederzetting met voor
Figuur 41. Foto Nova Palmares

zieningen zoals een voetbalveld. Er
was ook een açude met een lengte van 2
km, waar tegenwoordig tilapia, kar‐
pers, traíra en tambaqui in gekweekt
worden. Uiteindelijk kregen 102 gezin‐
nen 60 tarefa land. In 2008 wonen er 150
gezinnen, daarbij zijn ook gezinnen
van de kinderen van de deelnemers
aan de landhervorming. Mensen die
niet meededen, hebben geen recht om
er te wonen. Om speculatie met land
en woningen tegen te gaan, krijgen de
mensen pas 15 jaar na de landhervor‐
ming hun eigendomspapieren. Van de
initiële 189 gezinnen die in de landbe‐
zetting participeerden, zijn in de tussentijd tientallen gezinnen afgevallen. Deze
hebben daar achteraf meestal spijt van, want het landhervormingsproces is erg snel
verlopen. Hadden ze volgehouden dan waren ze binnen korte tijd ook landeigenaar
geweest.
De organisatie voor de bouw van de nederzetting lag bij de in 1999 opgerichte
APPPANP (Vereniging van kleine producenten en assentados91 van het project Nova
Palmares). De naam Nova Palmares is een eerbetoon aan de quilombo (een neder‐
zetting van gevluchte slaven) Palmares. Hoewel slechts enkele deelnemende boeren
van Afro‐Braziliaanse afkomst zijn, sprak dit voorbeeld blijkbaar tot de verbeelding.
Overigens zijn er veel landhervormingsnederzettingen met de naam Palmares. Ook
straten hebben de bewoners van Nova Palmares vernoemd naar mensen die ze als
hun voorbeeld beschouwen, zoals de vermoorde activist Chico Mendes. In 1999
begonnen de mensen met het vrijmaken van caatinga voor de nederzetting. Na de
toewijzing van het land werkte iedereen in de sisallandbouw. Behalve de reguliere
verdeling van de opbrengsten uit de sisaloogst, reserveerden mensen ook een per‐
centage van de oogst voor de vereniging.

91

Mensen die bij landhervorming land toegewezen krijgen.
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In 2000 kreeg elk gezin een stuk land toegewezen. Het meten van de percelen land
en het verloten ervan nam veel tijd in beslag. Het perceel dat de huishoudens
toegewezen kregen voor hun woning werd eveneens door loting vastgesteld. De
huizenbouw begon ook in 2000. Veel mensen hebben veel geld gestoken in het
veranderen van hun huis in vergelijking met het oorspronkelijke plan. Daarom zijn
er veel huizen nog niet afgebouwd.
De basisvoorzieningen in Nova Palmares zijn binnen relatief korte tijd aan‐
gelegd. Elektriciteit kwam er in 2004 en waterleiding in 2006. In 2007 is er een school
gekomen. Telefoon was er nog niet. Een informatiecentrum met 10 computers met
internet was er ook, maar werkt nog niet. Bestrating en riolering ontbraken nog. Er
was al wel al een lijnbus en een vuilnisophaaldienst.
Uit de hier boven geschetste verworvenheden blijkt dat landhervorming of de
democratisering van het land zoals Leite & de Ávila (2007:777) het noemen, niet
alleen toegang tot land betekent, maar ook tot andere assets die de kwetsbaarheid
van de livelihoods verminderen. Daarom stellen Leite & de Ávila (2007:800): “In feite
is de landhervormingnederzetting een mechanisme om toegang te krijgen tot land,
tot specifiek overheidsbeleid (zoals ruraal krediet), tot product‐ en arbeidsmarkten
en tot sociale instrumenten (…).”
Inmiddels is er een tweede landbezetting in de gemeente Coité, die al 5 jaar
duurt. Deze heet Primeiro de Maio. Hoewel een aantal deelnemers en de leiding van
deze landbezetting ervaring heeft opgedaan met die van Nova Palmares, verloopt
hier het proces veel moeizamer, voornamelijk omdat de landeigenaar niet mee wil
werken aan de onteigening.
GUNSTIGE OMSTANDIGHEDEN
Hoewel ik tijdens mijn interviews in 1997 van mensen in de buurt van fazenda
Berimbau hoorde dat er plannen bestonden om het land van Teócrito te bezetten,
verwachtte ik in 2008 geen compleet nieuwe nederzetting. Behalve het gerucht, was
er verder niets dat daarop wees. Er was geen eerdere landhervorming in de buurt
geweest; de MST was niet actief in Coité en er was geen retoriek of mobilisering die
in deze richting wees. Wat is er dan gebeurd?
Voor de ontwikkelingen in Coité zou ik de metafoor kunnen gebruiken van
zaad dat jaren onder de grond van de caatinga blijft liggen, tot het moment dat de
omstandigheden bijzonder goed zijn, en het zaad na jaren van rust uitkomt, groeit,
bloeit en vruchten afwerpt. Bij het ontkiemen van het zaad is er een samenloop van
gunstige omstandigheden zoals een juiste hoeveelheid regenval, bodemvochtigheid
en temperatuur en een krachtig zaadje met specifieke eigenschappen. Zo bleken ook
de voorwaarden voor landhervorming in 1998 gunstig te zijn. Enerzijds waren dat
omstandigheden van structurele aard waardoor landhervorming een optie werd en
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anderzijds lag het aan specifieke motieven en ervaringen van de deelnemers. Toen
deze twee samenkwamen, resulteerde dit in de landhervorming.
De 5 structurele veranderingen die ten grondslag lagen aan de landhervorming
waren ten eerste, dat er meer belangenorganisaties in Coité actief waren; ten tweede
dat er een actievere sociale beweging was; ten derde dat het hegemonische discours
dat kleinschalige landbouw in het Noordoosten niet rendabel is, veld verloor; ten
vierde dat er een progressievere federale overheid was (INCRA was hiervan een on‐
derdeel) en ten vijfde dat het belang van patroon‐clientrelaties afgenomen was. De
oude vormen van linking sociaal kapitaal veranderden in nieuwe. Deze verande‐
ringen lijken op degenen die ik behandeld heb in de paragraaf Politiek, instituties en
de relatie met de gemeenschap184. We moeten echter niet vergeten dat Lula nog niet aan
de macht was in 1998. Toch vond er al democratisering plaats, en nam de rol van de
civil society toe. Dit bleek ook uit de oprichting van het vrouwencollectief van de
vakbond in 1996, de oprichting van FATRES in dat zelfde jaar en de start van het
PETI project tegen kinderarbeid in 1997.
Op landelijk niveau zien we tussen 1994 en 1999 een enorme groei aan landher‐
vormingnederzettingen. Hun aantal neemt met factor 4,6 toe. Het aantal gezinnen
dat via landhervorming land toegewezen krijgt, neemt met factor 3 toe (Deere
2001:31 en 2003:263). In veel regio’s is de MST de drijvende kracht, in het Noord‐
oosten zijn dat voornamelijk de boerenvakbonden (Deere 2001:24, 2003).
Wat bepaalt of een huishouden meedoet met een landbezetting? Ten eerste moet
het huishouden kennis hebben van het initiatief en erbij betrokken worden. Het
sociaal kapitaal van de huishoudens was een belangrijke voorwaarde voor partici‐
patie. Het speelde een rol bij de rekrutering van potentiële deelnemers. Bij de meeste
huishoudens waren het vrienden en verwanten waar ze een goede band mee had‐
den, hun bonding en bridging sociaal kapitaal, dat hen specifieke informatie gaf over
de gang van zaken bij een landbezetting. De sociale relaties zijn ook een steun in het
besluitvormingsproces: wij zijn niet de enigen die handelen tegen de bestaande
normen in. Ook Macedo (2005) toont het belang aan van netwerken van vriendschap
en verwantschap bij de mobilisatie van mensen voor een landbezetting. Zowel de
aard van de sociale relatie (intimi), als de aard van de informatie (uitgebreide en
vaak op eigen ervaring gebaseerde) zijn hierbij van belang.
Ten tweede is voor participatie in landhervorming specifieke informatie en
kennis van belang. Veel mensen die de landbezetting van fazenda Berimbau van
dichtbij meegemaakt hebben of deelnemers eraan kennen, hebben hun mening over
landbezettingen herzien en zouden voortaan wel meedoen. Ze hebben gezien hoe‐
zeer het leven van de deelnemers veranderd is. Van het buurtschap Baton, vlak bij
Nova Palmares, neemt nu de helft van de inwoners deel aan de landbezetting van
Primeiro de Maio. Mensen uit Baton maken een derde uit van de gezinnen die in het
kamp wonen, hoewel Baton ver weg ligt. Volgens een communiqué van het MOC
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(2006) waren er 26 gezinnen in een landbezetting in de gemeente Ourolândia, waar‐
van de meerderheid afkomstig was uit Coité (minstens 600 km daar vandaan). Deze
deelnemers hebben hoogstwaarschijnlijk mensen in hun sociale netwerk met
gedetailleerde kennis over de landhervorming in Nova Palmares.
Ook tijdens de periode dat men in het kamp woont, kan het sociaal kapitaal het
verschil maken waarom sommigen mee (blijven) doen en anderen niet. Bijvoorbeeld
wanneer men er onder eenvoudige omstandigheden woont en als morele steun op
momenten dat men moedeloos is.
Ten derde spelen persoonlijke eigenschappen slechts een kleine rol in hoeverre
iemand het avontuur aan wil gaan en bereid is tegen de algemene norm in te gaan.
Potentiële deelnemers moeten besluiten of de kans op voldoende landbezit opweegt
tegen de voornaamste twee nadelen: ten eerste de veroordeling van de gemeen‐
schap, (zie de paragraaf Beeldvorming: de sem‐terra) ten tweede de onzekere en een‐
voudige omstandigheden waarin ze een langere periode moeten leven (zie de
paragraaf Het leven in het kamp Primeiro de Maio).
Dat is geen eenvoudige afweging. Het dominante model over landbezit, de legi‐
timiteit van landbezit en het belang van land als bestaansvoorwaarde zijn essentieel
voor het begrip waarom sommigen wel en anderen juist niet deelnemen aan land‐
hervorming. Dit alles moet beschouwd worden in een context van centrale waarden
zoals het arbeidsethos en de eenheid in de gemeenschappen.
Het is vanwege deze omstandigheden begrijpelijk dat er meningsverschillen
binnen het huishouden over deelname aan landhervorming voorkwamen. Van de 9
mannen die tijdens mijn bezoek aan het kamp Primeiro de Maio aanwezig zijn,
kregen er 4 aanvankelijk steun van hun vrouwen en 5 niet. D. Antónia uit Baton
wilde meedoen met de landbezetting Nova Palmares, maar haar man niet. Nu heb‐
ben ze daar spijt van en doen ze mee met de landbezetting van Primeiro de Maio,
ver weg van hun gemeenschap. Als ze meegedaan zouden hebben, met de eerste
landbezetting, dan zouden ze in hun gemeenschap hebben kunnen blijven wonen.
D. Antónia neemt van het huishouden het voortouw in het kamp. Zij komt de
verplichte aanwezigheid na en slaapt regelmatig in de tent. Haar man steunt haar
nu wel, maar vanwege zijn gezondheid is hij niet aanwezig.
De motivatie voor deelname aan een landbezetting kan verschillen per genera‐
tie. Geen van de ongetrouwde zonen uit het huishouden van D. Antónia voelde er
iets voor, om met een eigen tent mee te doen met de landbezetting. Hun huishouden
bestaat uit man, vrouw, 10 kinderen en 1 kleinkind. Hoewel gezinnen de voorkeur
krijgen boven vrijgezellen, zou het gunstig zijn als een paar van de zonen zelfstan‐
dig mee zouden doen. Immers, als de landhervorming slaagt, dan zijn er in dit huis‐
houden veel mensen die van het land moeten leven. Ze zouden niet de enige vrij‐
gezellen zijn die mee doen.
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Ook kunnen er gender‐verschillen in deelnamemotivatie bestaan. De vrouwen‐
participatie bij de landhervorming was groot. In de herdenkingsvideo schetsen de
makers een beeld van een gelijke inbreng van mannen en vrouwen. Bij de bijeen‐
komsten waren veel vrouwen aanwezig. Mogelijk waren hun motieven voor partici‐
patie dezelfde als van de vrouwen uit de vrouwenbeweging in Ibiraiaras: dat ze zich
belangrijk en gewaardeerd voelen in de beweging en dat ze daar hun ambities kun‐
nen realiseren. “That’s where we feel like we can do something” (Rubin 2009:452).
Het is van belang de verschillende motieven van de actoren bij de landhervor‐
ming van elkaar te onderscheiden. Wanneer we de verschillende lokale modellen
naast elkaar zetten, wordt duidelijk welke synergie er plaatsgevonden heeft. Dit ver‐
klaart waarom één van de landbezetters aan de voormalige landeigenaar refereert
als vader Teó, zonder een spoor van ironie.
Het voornaamste motief van deelnemers aan landbezettingen is het grijpen van
een unieke kans op voldoende landbezit. Toevoeging van “voldoende” is noodzake‐
lijk omdat ook landbezitters mogen meedoen. Macedo (2005) vraagt deelnemers bij
voorbereidende vergaderingen van een landbezetting naar hun motieven:
Man 55 jaar:
“(…) ik ben van plan een boerderij te verkrijgen om te werken, iets te bereiken.
(…) mijn motief is werken, te strijden om te leven hè? Ik heb alleen nog een
boerderij nodig, een werkplek voor mij, om vooruit te kunnen komen, om een
sprongetje vooruit te komen.”
Man 26 jaar:
“(…) ik ben van plan om naar het land te gaan om te kunnen werken, om te
overleven.”
Man 43 jaar:
“Ik ben hier met het oog op een stuk land om te bewerken.”
Man 50 jaar.
Hij benadrukt dat hij vanwege zijn boerenachtergrond wel zeer geïnteresseerd is
om mee te doen, maar hij wil zijn vrouw en kinderen die deze achtergrond niet
hebben, niet meeslepen in de onzekere onderneming. Pas als het gestabiliseerd
is, dan is hij van plan ze over te laten komen: “Ik ben erg geïnteresseerd. Ik ben
geboren en getogen in de koffieteelt, ik kom uit Espirito Santo, maar mijn
kinderen hebben nog nooit een hak in de handen gehad, mijn vrouw is geboren
en getogen in Rio (...)”(Macedo 2005:481).
Op mijn vraag aan D. Antónia uit Primeiro de Maio wat ze denkt met haar land te
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doen als het toegewezen wordt, hoeft ze niet lang na te denken. “Ik ga dan sisal
aanplanten en gras, ik ga een roça maken met maïs, bonen, watermeloen, zoete
aardappelen, en palma. Ik ga een moestuin aanleggen met groente en ik ga geiten,
schapen en kippen houden.”
De bovenstaande uitspraken weerspiegelen de wens om land te bezitten, om een
plek te hebben waar men kan werken om te overleven, om vooruit te komen. Ook
zien we hier het belang van landbezit voor de boerenidentiteit. In het kamp zei een
man tegen me dat hij altijd gedacht had: “Als hier eens sprake zou zijn van een
landbezetting dan zou ik mee willen doen.” Hij voegde eraan toe: “Omdat ik weinig
opleiding heb, is dat mijn enige kans om vooruit te komen.” In de bovenstaande
voorbeelden komt het belang van landbezit, de verschillende betekenissen die de
mensen er aan hechten en ook de noodzaak van een bepaalde, minimale
hoeveelheid land om vooruit te komen in het leven naar voren. Uit de trotse
verklaringen van de bewoners “Ik was eerst werknemer en nu ben ik landeigenaar”
en “Baton was vroeger bekend als chiqueiro (een vuile plaats voor dieren) en als
muito apagada” blijkt ook het streven naar autonomie en vooruitgang mee te spelen.
Deze elementen heb ik eerder uitgewerkt in hoofdstuk 4 bij het belang van
landbezit.
De (il)legitimiteit van landbezit was een ander motief. Braulio vertelde mij dat
hij vooral meedeed met de landbezetting omdat hij van jongs af aan, al vanaf zijn
tiende, op Teócrito’s land gewerkt had, maar er sinds enige jaren niet meer mocht
werken. Na een juridisch arbeidsconflict van Teócrito met een aantal voormalige
arbeiders, waar Braulio’s broer getuige was, trok Teócrito vooral arbeidskrachten
van buiten Coité aan, zonder band met de fazenda. Zijn vader, Sr Valdemiro, zegt
hierover: “Vroeger toen ik jong was, tinha muito conforto na fazenda, muito trabalho
maar vanaf ‘91, ‘92, ’93 toen was er geen werk meer, não tinha apoio maïs nenhum.”
Hij gebruikt de term comfort voor de hoeveelheid werk. Met geen steun bedoelt hij
dat er geen werk meer was. “Steun” duidt op een persoonlijke relatie tussen land‐
eigenaar en arbeider.
Teócrito kwam zodoende zijn reciproque verticale verplichtingen ten opzichte
van Braulio niet na. Deze plicht, ingebed in de traditionele patroon‐cliëntverhou‐
dingen betekende dat hij door zijn positie als sisaleigenaar werk behoorde te ver‐
schaffen aan mensen die daar, vanwege hun in het verleden getoonde loyaliteit, het
meeste recht op hadden. Door dit loyaliteitsgebrek ten opzichte van arbeiders die
van jongs af aan op zijn land werkten, werd de legitimiteit van zijn landbezit
betwist. Immers, zoals Scott (1976) in Sivaramkrishnan (2005:323) schrijft: “The only
justification for economic inequality is the benign, community‐serving use of power;
elites, to validate their power, must do their duty185.” Dit ligt ook in de lijn van
Scotts betoog over de moral economy.
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“Scott’s vision”, zo stelt Edelman (2005:334), “of peasant economy as embedded
in a framework of intra en interclass reciprocal relations echoes Polanyi’s
rejection of the presumption that economy constitutes an analytically
autonomous domain apart from social institutions. Scott maintains that village
level systems of reciprocity produce, over long historical time, widely held
moral expectations.”
Als de drempel overschreden wordt van wat cultureel acceptabel is, dan kan dit
leiden tot rebellie of collectief verzet. De legitimiteit van het landbezit van een groot‐
grondbezitter ligt in zijn sociale plicht ten opzichte van gemeenschapsleden die
banden met dat land hebben.
Land is dus, om met Borras, Carranza en Reyes (2006) in Wolford (2009:292) te
spreken, niet iets dat mensen wel of niet bezitten, maar het is een sociale relatie.
Voldoet de eigenaar aan de normen die gelden voor deze sociale relatie (in dit geval
werk geven aan mensen), dan is het landbezit van de eigenaar legitiem. Echter,
worden die normen geschonden, dan verandert de legitimiteit van het landbezit.
Teócrito heeft zich door zijn deloyaal gedrag de woede van een aantal ex‐arbeiders
op de hals gehaald waardoor zijn recht op het land ter discussie gesteld wordt. De
veranderde houding en de familiegeschiedenis van de landbezitter Teócrito zijn
voorbeelden van zoals Scott het formuleert: “(…) no abstract force, collectivity, or
system even arrives at the door of human experience, except as it is mediated by
concrete, particular human ‘carriers’. Not the landed aristocracy in general, but a
particular lord of the land, with his own family history, his own personality, in this
particular place” (Scott 2005:398).
Er hadden echter wel meer ex‐arbeiders dan Braulio reden om Teo deloyaal
gedrag te verwijten. Voor deze mensen was de drempel om de vroegere baas af te
vallen toch nog te groot en wellicht voelden ze zich minder dan Braulio, persoonlijk
uitgesloten. Dit blijkt uit het kleine aantal deelnemers uit Baton waar de landbezet‐
ting plaats vond. D. Antónia’s man Sr. João wilde ook niet meedoen. Hun landloze
huishouden was afhankelijk van zowel het arbeidsaanbod als de sociale relaties in
hun gemeenschap. Veel van hun kinderen werkten in de sisal op Teócrito’s land. Dit
alles weerhield Sr. João ervan om mee te doen met de landbezetting. D. Antónia
wilde wel meedoen, maar kon haar man niet overtuigen. Na de succesvolle landher‐
vorming bij Baton, doen ze wel mee in het kamp van Primeiro de Maio.
Hoezeer patroon‐cliëntverhoudingen een stempel drukten op de verhoudingen
in de gemeenschappen blijkt uit de opmerking van Braulio: “Er zijn nu nog mensen
in Nova Palmares die aan Teócrito refereren als pai Teó (vader Teó). Braulio zegt:
“Het is niet Teócrito die voor het land gezorgd heeft, daar hebben we zelf voor
gestreden.” Toch is deze titel van pai wel te begrijpen, juist omdat Teócrito geen
juridische stappen ondernomen heeft en meegewerkt heeft aan het hele proces.
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Zodoende is Teócrito toch zijn verplichtingen tegenover zijn voormalige werk‐
nemers nagekomen.
In tegenstelling tot het discours van de MST, dat refereert aan de onrecht‐
vaardige landverdeling, en streeft naar uma sociedade justa e igualitária (Deere
2001; Macedo 2005), is dit discours in Coité, zelfs bij het kader van de landbezetting,
vrijwel afwezig. Behalve in het geval van Braulio, is protest bij de landbezettingen in
Coité onder de deelnemers meestal geen motief.
BEELDVORMING: DE SEM‐TERRA
Het dominante model is dat landbezit onvervreemdbaar is, ongeacht de hoeveel‐
heid, mits de landeigenaar zich aan de ongeschreven, sociale wetten houdt en bij
voorkeur het land gebruikt of laat gebruiken. Land is belangrijk omdat het de basis
is om te kunnen werken, verbonden is met de boerenidentiteit en een waardevast
patrimonium, vandaar dat er begrip bestaat voor de ambitie om veel land te
bezitten. Vanwege deze mores is de beslissing om mee te doen aan een landbezet‐
ting niet eenvoudig. Ditzelfde concludeert Macedo ook: “Parece sensato reconhecer
que a decisão de acampar não é simples, pois é marcada pelas representacões
tradicionais sobre a propriedade privada (…) (Macedo 2005:490). De hegemonie van
dit model is in principe niet in tegenspraak met de belangen van de kleine boer. Het
model beschermt immers ook zijn of haar bezit.
Een gevolg van dit model is dat men het bezetten van andermans eigendom
afkeurt. Wanneer ik een boerenzoon zonder land vraag of hij ooit overwogen heeft
om mee te doen met een landbezetting, antwoordt hij: “Deus me livre (God behoed
me), invadir a terra dos outros não é bom” (het binnenvallen van het land van
anderen is niet goed). Een jonge boer met weinig land zou ook niet meedoen met
een landbezetting: “Ir na terra dos outros não acho legal” (naar het land van ande‐
ren gaan vind ik niet oké). In zijn gemeenschap zijn er 2 jongens die meedoen met
een landbezetting in Jacobina. Ze hebben kans op 20 ha land, maar desondanks zou
hij niet mee doen. De mensen uit de buurtschappen in de buurt van Nova Palmares,
zoals Baton, Boa Vista en Mateus bekritiseerden de landbezetting fel en noemden de
deelnemers vagabundos: klaplopers of vagebonden.
Ook vragen mensen uit Coité aan de deelnemers van het kamp Primeiro de
Maio: “Waar woon je en vindt de eigenaar dat niet slecht? Wil de eigenaar niet dat
jullie weggaan?” De mensen uit een buurgehucht van Primeiro de Maio zeiden: “Ik
ga nog liever door de caatinga dan dat ik hier langs jullie loop.” Toen mensen zagen
dat de coördinator van Primeiro de Maio met de landeigenaar sprak, becommen‐
tarieerden zij dat met: “Que cara de pau” (letterlijk houten gezicht) “wat een stalen
gezicht ofwel schaamteloze vertoning!” Deelname aan een landbezetting kan ook ie‐
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mands baan kosten. Zo zette een baas zijn werknemer voor het blok: “Of je woont in
het kamp óf je werkt bij mij.” Zelfs familieleden uitten kritiek op landbezetters: “Is
Figuur 42. Foto het kamp Primeiro de Maio

mijn neef (sobrinho) nu een landdief
geworden?” De moeder van een
van de jongens van het kamp van
Primeiro de Maio moest huilen
toen ze hoorde dat haar zoon daar
ging wonen.
In het bovenstaande discours
vallen een paar dingen op. Het op
het land gaan van anderen wordt
met de negatieve term invadir aan‐
geduid. De kwalificaties die de
mensen gebruiken voor landbezet‐
ten zijn “niet goed”, “niet legaal” en “slecht”. De bezetters worden ontmenselijkt
door te zeggen dat men nog liever door de doornige struiken (caatinga) gaat (de na‐
tuur) dan dat men de landbezetters tegenkomt. Andere typeringen van land‐
bezetters waren klaplopers, vagebonden, dieven en “zonder schaamte”. Dit discours
duidt op het niet legitieme karakter van landbezetten, de morele veroordeling en
dat men er niets mee van doen wil hebben.
Behalve dat de mensen ongevraagd deze kritiek te horen kregen, waren roddels
en geruchten ook een manier om de illegaliteit van de actie te veroordelen. “Rod‐
del”, zo schrijft Naves, “is een discursieve manier van lokale actoren om zich te ver‐
dedigen tegen initiatieven die de lokale machtsverhoudingen veranderen” (Naves
2008:163‐164). Zij laat de problemen zien van boeren die, tegen de bestaande mores
in, ecologische landbouw bedrijven. Deze boeren hebben met dezelfde problemen te
maken als deelnemers aan landbezettingen. Bij roddels over de ecologische boeren
werden vooral gevallen benadrukt van boeren die mislukten. Deze werden gekwali‐
ficeerd als desleixados (nalatig) en lui zonder capaciteiten. Zelfs positieve resultaten
werden door roddel zo gedraaid, dat de legitimiteit ervan in twijfel getrokken werd.
Boeren die zonder bestrijdingsmiddelen goede resultaten bereikten, deden vast iets
verkeerds. Tijdens de landbezetting van fazenda Berimbau gingen er geruchten dat
de eigenaar een vliegtuig met bommen zou sturen. Als er een vliegtuig overvloog,
dan vluchtten de mensen allemaal weg. Dit soort geruchten zijn ook een voorbeeld
van de dubieuze legitimiteit van de actie en de vermeende consequenties voor de
mensen die zich niet aan de bestaande mores houden. Refereren aan landbezet‐
tingen als confusão (trammelant) versterkte de illegaliteit van de actie door de ver‐
binding te leggen tussen 2 hegemonische modellen: de onaantastbaarheid van land‐
bezit en de eenheid van de gemeenschap. Voor de leiding van landbezettingen ver‐
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eist deze sterke moraal sensitiviteit, ook bij het spreken over landbezettingen. Toen
ik sprak van de landbezetting (ocupação) van Primeiro de Maio, corrigeerde Lirão
mij: “Het is geen bezetting, maar een kamp (acampamento), en het blijft een kamp
totdat het gereguleerd is en dan heet het een nederzetting (assentamento).” Een der‐
gelijk discours weerhield veel mensen ervan mee te doen bij de landbezetting Nova
Palmares. “Hoe meer mensen echter vastbesloten zijn dat zij beter bezig zijn en trots
op hun veranderde leefwijze zijn, des te minder zal de discrepantie zijn tussen beeld
en werkelijkheid (...)” (Elias en Scotson 2000 in Naves 2008:164).
De deelnemers aan een nieuw initiatief in Naves’ studie (2008) ontwikkelden
soortgelijke wapens tegen deze roddels. Ze verspreidden heroïsche verhalen, van
verzet, van strijd, succes en overwinning met als belangrijkste hoofdrolspelers de
kleine ecologische boeren. Een voorbeeld van deze heroïsche verhalen bij Nova
Palmares is de video die men 10 jaar na dato samenstelde, waarin de hoogtepunten,
zoals de mars naar de fazenda, de bouw van de eerste barakken en het uiteindelijke
resultaat, de moderne nederzetting met ieder zijn eigen stuk land, uitgelicht werden.
Dit alles werd begeleid door heroïsche muziek en achtergrondcommentaar vol strijd
en overwinning. De hoofdrolspelers hadden een prominente plaats in de video.
Het doel van deze zogenaamde “prijzende roddels” is volgens Elias en Scotson
de plaats van handeling af te bakenen, ideeën en overwinningen te verspreiden en
banden te versterken tussen de deelnemers aan de ervaring (Elias en Scotson 2000 in
Naves 2008:164). In de video voeren de landhervormers deels het discours van de
sociale bewegingen. Ze hebben het voor elkaar gekregen met “muita luta, união,
persistencia e solidaridade.” “Nu is er de overwinning na veel strijd.” In de video
wordt de eigen strijd en eenheid meer benadrukt dan onrecht injustiça dat bij de
militantes van de MST een rol speelt, zoals Macedo (2008:480) laat zien. Het bena‐
drukken van de strijd luta, past ook bij het boerenbestaan en het boerenwerk. Dit
ziet men immers ook als een strijd zoals we in het landbouwhoofdstuk zagen.
De uiteindelijke overwinning is een belangrijke verworvenheid voor de indivi‐
duele landbezetters en voor de sociale beweging. Zij zorgde voor trots en schiep
nieuw elan. Dit nieuwe elan is volgens mij een van de belangrijkste veranderingen
in Coité. De trots kwam tot uiting in het enthousiasme waarmee de mensen de ge‐
schiedenis van de landhervorming vertelden, en ook in de videoregistratie. Het
nieuwe elan bleek ook uit de mentaliteitsomslag van in eerste instantie notoire
tegenstanders, naar bereidheid om mee te doen aan het kamp Primeiro de Maio. Een
van de inwoners van Nova Palmares vertelt vol trots: “Eu era funcionário agora sou
dono de terra” (Ik was een werknemer en nu ben ik een landeigenaar). Naves (2008:‐
160) laat een soortgelijke ontwikkeling zien bij de boeren die ecologisch gingen ver‐
bouwen en een eigen markt oprichtten om hun producten te verkopen. “Dit resul‐
taat betekent veel voor de boeren, niet alleen economisch, maar ook vanwege de
waardering van hun werk en het verwerven van meer respect van de gemeenschap.
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Ze hebben ook een ontwikkeling doorgemaakt van consument naar verkoper. Hier‐
door is hun status binnen de gemeenschap toegenomen.” De verworvenheden van
de landhervorming liggen niet alleen in eigen land, een huis, en de kans om vooruit
te komen in het leven maar ook in een hogere sociale positie in de gemeenschap.
Cavalcanti et al. (2006:221‐222) vergelijken de mentaliteit van landloze landar‐
beiders die al lang wonen in het Complexo Forestal de Mucuri en de landbezetters,
vaak met urbane achtergrond, die er recentelijk wonen. Zij troffen meer apathie en
berusting onder de landarbeiders en meer engagement en trots bij de landbezetters.
Deze hebben ook meer contact met externe instanties en de overheid en wonen bij
elkaar. Dit is volgens mij te verklaren omdat de agency bij de landbezetters groter is
dan bij de landarbeiders. De laatste groep continueert zijn bestaanswijze, terwijl de
landbezetters gebroken hebben met hun oude bestaan. Dit was een bewuste keuze
die doordringt tot hun livelihood‐strategieën. Wanneer we zo verder redeneren is het
waarschijnlijk dat de bewoners van Nova Palmares meer initiatief tonen dan de
boeren uit de andere gemeenschappen, hoewel de laatsten meer autonomie hebben
dan de landarbeiders uit de genoemde studie.
De vooroordelen in de gemeenschap kwamen ook voort uit onwetendheid. De
mensen weten vaak niet dat de eigenaar bij landhervorming schadeloos gesteld
wordt. Landbezetters zijn selectief in informatieverstrekking vanwege de enorme
weerstand van de mensen. Zo blijft de landhervorming, om met Naves (2008:163) te
spreken, een ‘gesloten ervaring’, alleen voor insiders bedoeld. De band tussen de
deelnemers versterkt hierdoor. Onder elkaar noemen ze zich posseiro, iemand die
zich land toeëigent, in plaats van sem‐terra, landloos, zoals de anderen hen noemen.
Dit klinkt armoedig en is niet altijd correct. Niet alle deelnemers zijn landloos. Ook
in Coité is landhervorming een ‘gesloten ervaring’, beperkt tot een kleine kring
mensen. Terwijl mensen van de landarbeidervakbond prominent betrokken waren
bij de landhervorming van Nova Palmares, zijn weinig mensen uit de rurale
gemeenschappen van het succes hiervan op de hoogte. Mensen die ervan gehoord
hebben, weten niet dat men uiteindelijk het land gekregen heeft. De afwezigheid
van deze informatiestroom is betekenisvol in een gemeenschap waar veel informatie
mondeling doorgegeven wordt. De lokale pers interesseert zich er niet voor. In het
kamp Primeiro de Maio is in zijn 5‐jarig bestaan nooit een journalist geweest.
De modellen over onvervreemdbaar landbezit en eenheid in de gemeenschap
verklaren waarom de landhervorming tot stand kwam door de vakbonden in plaats
van door de MST. Het discours van de MST is radicaler dan dat van de vakbond.
Hoewel vakbondsleden een vooraanstaande rol speelden bij de landhervorming,
spreekt de vakbond zich hierover niet uit. In een voorlichtingsfolder van de landar‐
beidervakbond in Coité staat niets over landhervorming, terwijl een van de doelstel‐
lingen “a permanencia do homem e da mulher no campo” is. De vakbond met zijn
basis in de lokale gemeenschappen, is zich bewust van de diep gewortelde notie van
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de onvervreemdbaarheid van landbezit met als resultaat de afkeuring van land‐
hervorming. Daarom refereert de vakbond in haar folder hier niet aan. De initiatief‐
nemers in de landhervorming moesten vermijden dat de deelnemers de landhervor‐
ming zagen als een potentieel gevaar voor de eenheid. Aangezien de MST vaker in
het nieuws komt met televisiebeelden van ruzie en conflicten bij landbezettingen,
meestal ver weg, willen betrokkenen bij de landbezetting in Nova Palmares en
Primeiro de Maio niet met deze beweging geïdentificeerd worden. Een voorbeeld
van de negatieve beeldvorming van de MST is dit citaat (uit Folha de São Paulo van
23 september 2009) van José Sarney, president van de senaat, die opkwam voor de
MST en zei: “We begaan een fout als we de landlozen proberen te criminaliseren en
demoniseren. De excessen, en die bestaan, moeten gestraft worden, evenals het
respect186 voor eigendom, maar we moeten niet radicaliseren.
VOORBEREIDINGEN EN PROCEDURE VAN EEN LANDBEZETTING
Volgens Sigaud (2000) in Macedo (2005) is het landhervormingskamp een speciale
sociale vorm, met specifieke uiterlijke kenmerken: tenten van zwart plastic, de vlag,
en met een eigen sociale organisatie. Ook is landbezetten slechts een manier om tot
landhervorming te komen187. Hoewel landbezettingen uiterlijk op elkaar lijken,
spelen in elke landbezetting andere processen een rol. Het verschil in voortgang bij
Nova Palmares en Primeiro de Maio is hiervan een voorbeeld. Ook het wettelijk
kader verandert in de loop van de tijd. Tijdens de landbezetting van Nova Palmares
was het geoorloofd om het kamp op te zetten op het betwiste land. Tegenwoordig
mag het kamp officieel niet op het land van de grootgrondbezitter gemaakt worden.
Dat dit symbolische pressiemiddel niet meer bestaat, kan een reden zijn voor de
stagnatie van de landbezetting van Primeiro de Maio.
De criteria waaraan landhervormingsland moet voldoen zijn: het land moet on‐
productief zijn, de eigenaar moet meer dan één stuk land hebben en de totale groot‐
te van het land moet in overeenstemming zijn met het aantal deelnemers en de ge‐
meentelijke módulo mínimo da terra. Is het te klein dan kan men een ander stuk land
bezetten, en de stukken bijeen voegen. Het minimale aantal deelnemende gezinnen
is 30. We zagen al dat het minimum module in Coité 115 tarefa is. Verder is bij land‐
hervorming 30% van het land bestemd als natuurreservaat. Op basis van deze
gegevens moet een stuk land dat in aanmerking komt voor landhervorming in de
gemeente Coité minimaal 4600188 tarefa zijn.
Allereerst is onderzoek nodig bij het Forum (Foro) welk stuk land voor bezetting
in aanmerking komt. Alleen bepaalde mensen, waaronder functionaressen van
FATRES, mogen dit onderzoek doen. Bij het Forum staat eigendom geregistreerd en
is de omvang van het eigendom en het aantal percelen van een landeigenaar te
achterhalen. Ook staat er, of het land onproductief is. De registratie bij het Forum is
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niet altijd correct. Het komt voor dat een stuk land geregistreerd staat als 700 tarefa,
terwijl het in werkelijkheid 3000 tarefa is. Dit is een vorm van grilajem189. Dit kan
voordelig zijn omdat het land minder snel bezet wordt en de eigenaar minder belas‐
ting over zijn land betaalt. Girardi (2008) vermoedt dat, grootgrondbezitters hun
landbezit meer naar waarheid gaan opgeven, omdat ze dan sterker staan in de
juridische procedure bij een eventuele landbezetting. Ook de beperking voor land‐
hervorming tot onproductief land bevordert de declaratie van land als productief.
Het wordt moeilijker om geschikt land te vinden omdat grootgrondbezitters
meer op hun hoede zijn. Ze verdelen hun land eerder onder hun kinderen en hou‐
den maar 1 perceel voor zich, dat niet in aanmerking komt voor landhervorming.
Wanneer geschikt land gevonden is, worden er mensen gerekruteerd voor de
landbezetting. Voorwaarde voor deelname is dat de mensen geen criminele antece‐
denten hebben. Gezinnen hebben voorrang op vrijgezellen. Landloos zijn is geen
voorwaarde. De mensen die gevraagd worden om mee te doen, weten niet, welke
fazenda ze zullen bezetten om geheimhouding te garanderen. In de loop van de tijd
vallen er mensen af en komen er mensen bij. Nieuwelingen komen bij voorkeur uit
landbezettingen in de buurt.
Zodra het kamp gemaakt is, kan het INCRA haar onderzoek starten. Vanaf het
moment dat het INCRA erbij betrokken is, mag de eigenaar er geen machines meer
op zetten om de schijn te wekken dat het land productief is. Het INCRA onderzoekt
of de eigenaar meer dan één fazenda heeft, de staat van het land en bepaalt de
waarde van het land inclusief de aanwezige voorzieningen. Alles telt mee in de
waardebepaling: van een hekwerk, een oud huis, tot een waterreservoir. Nadat het
INCRA het rapport heeft opgemaakt, vraagt het aan de landeigenaar of deze het
land wil verkopen. De eigenaar kan bezwaar aantekenen. Het INCRA en de land‐
eigenaar proberen tot overeenstemming te komen over de landprijs. Deze maakt het
INCRA niet openbaar. Wanneer het INCRA en de landeigenaar over de prijs tot
overeenstemming komen,akkoord worden dan volgt onteigening. Het land komt in
handen van de staat. Vervolgens wordt het land toegekend aan de huishoudens.
Hierna is het geld voor de huizenbouw er meestal redelijk snel.
HET LEVEN IN HET KAMP PRIMEIRO DE MAIO
In juni 2008 woonden er 37 huishoudens, terwijl ze begonnen met 112. Dat er in de
loop van de tijd mensen afvallen, daarmee wordt in het begin al rekening gehouden.
Elke tent moet voortdurend bewoond zijn. Een aantal gezinsleden woont en slaapt
een week lang in de tent en de week erop lossen andere gezinsleden hen af. Tijdens
de periode van aanwezigheidsplicht mogen de mensen niet naar Coité gaan. Deze
aanwezigheidsplicht verhindert het mensen met een baan meestal om mee te doen
met een landbezetting. De meeste deelnemers zijn gezinnen. 5 hiervan wonen er
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permanent. 4 vrijgezellen met familie in het kamp doen mee met een eigen tent.
Het dagelijkse leven in het kamp is volgens de bewoners goed en vrij relaxt. De
mensen hebben minder omhanden dan als ze een echt huis en land zouden hebben.
Figuur 43. Foto dagelijks leven in het kamp

Figuur 44. Foto koken inhet kamp

De mensen krijgen, zolang ze in tenten wonen en het land niet toegewezen is, van
het INCRA een voedselpakket met basisvoedselproducten, uitgezonderd vlees en
koffie. De mensen vissen soms in het water‐
bassin. Eten koken ze buiten, onder een
afdakje. Hiervoor sprokkelen ze hout in de
caatinga. Ze vegen het gebied rond de tent
schoon tegen ongedierte. Kleding wassen
ze in grote teilen. Ze douchen in een ge‐
ïmproviseerde douche van een plastic zeil
op een paar grote stenen. Hun behoefte
doen ze in de caatinga. Water halen ze uit
de tanque, lopend met een emmer of met de
Figuur 45. Foto keukengerei in de tent

auto en ze bewaren het in olievaten. De mensen zeggen dat ze niets tekort komen.
Wat ze hebben, delen ze met elkaar. Hoewel de mensen positief zijn over het
kampleven, zijn de omstandigheden er zeer eenvoudig190. Soms lekt het dak. Er is
geen licht en ‘s avonds is het heel donker. Water is een probleem en het verkrijgen
van medicijnen voor sommigen ook. Er zijn geen mensen ziek geworden. Degenen
die ziek zijn, waren dat al voor ze naar het kamp gingen.
Inmiddels komt er dagelijks een schoolbus bij het landhervormingskamp. Deze
vervoert ongeveer 8 kinderen uit het kamp naar de school in het buurtschap Claros.
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De bus brengt ook de kinderen naar de middelbare school in het dorp Salgadália.
Eerst was er geen schoolbus in die regio. Nu profiteren ook de kinderen uit de
buurtgemeenschappen van de schoolbus.
Transport naar het kamp Primeiro de Maio is duur. Vanaf Baton is het 35 km.
Dit kost R$ 7,5092 voor een enkele reis. Er rijdt een belbus. Onderweg naar het kamp
zien we 2 mannen onder de brandende zon op de rulle zandweg langzaam fietsen.
Ruim 3 uur later komen zij bij het kamp aan. Voor noodgevallen, bijvoorbeeld
ziekte, staat er altijd 1 auto bij het kamp. De mensen willen geen risico lopen dat ze
vanwege de heersende vooroordelen geen hulp krijgen uit de omliggende gemeen‐
schappen.
De kampbewoners vergaderen geregeld over de voortgang van het proces, maar
ook over de onderlinge verhoudingen. Juist vanwege de vooroordelen nodigen de
kampbewoners ook mensen uit de omliggende gemeenschappen uit bij vergade‐
ringen. De genodigden mogen ook meedoen met het kamp, maar willen dat niet en
zeggen dat ze voldoende land hebben. Na verloop van tijd verandert de mentaliteit
van de buurtgenoten. Dan knopen ze een praatje aan. Inmiddels zijn er al 5 jaar
verstreken. Vooral tegen het eind van het jaar wacht iedereen met spanning af. Als
het jaar eindigt zonder dat er vooruitgang geboekt is, dan is het niet altijd eenvou‐
dig om de moed erin te houden.

CONCLUSIE

De eerste, grote verandering in dit hoofdstuk, de landhervorming, is verklaarbaar
vanuit het grote belang van land. Vanuit de lokale modellen met de nadruk op
eenheid, arbeidsethos en bestaansethos en de waardendriehoek van Woortmann
(1997) (land, werk en familie), kunnen we begrijpen waarom land zo belangrijk is
voor de boeren. Land is volgens de lokale modellen zo belangrijk omdat het werk,
identiteit en status verschaft. Bovendien is land het voornaamste middel om in het
levensonderhoud te voorzien en vooruit te komen in het leven. Ook bij de weinige
jonge bestaansboeren is landbezit heel belangrijk. De landhervorming vond via de
lokale, sociale bewegingen plaats en niet via de MST. Dit kwam doordat deze
sociale bewegingen kennis hadden van de lokale modellen zoals de onvervreemd‐
baarheid van land en het belang van de eenheid van de gemeenschappen. Het
discours van de MST was te radicaal en paste niet in de lokale context. Een
belangrijke constatering is dat het motief van de landbezetters de noodzaak van
land was en niet de onrechtvaardige landbezitsverhoudingen. De grootgrondbezit‐
ter Teócrito was het doelwit van de landhervorming omdat hij zijn patronagever‐
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plichtingen tegenover de arbeiders niet meer nakwam. Deze waren van jongs af aan
loyaal aan hem geweest. Hierdoor verloor hij de legitimiteit van zoveel landbezit.
Land is ook volgens het livelihood‐kader de belangrijkste asset voor de boeren.
Bij de landhervorming zijn er 2 hegemonische modellen die uitgedaagd worden.
Op het eerste, de onvervreemdbaarheid van land, ging ik hierboven al in. Het
tweede is dat een bestaan in de landbouw ouderwets is, ploeteren betekent en
gedoemd is tot mislukken. Hoewel we in deze dissertatie tal van voorbeelden van
dit model gezien hebben, blijkt het bestaan ervan geenszins als we afgaan op het
enthousiasme waarmee de landbezetting van Nova Palmares ondernomen werd.
De tweede grote verandering in dit hoofdstuk is de verbetering van de levens‐
omstandigheden. Het livelihood‐kader geeft ons veel aanknopingspunten voor de
analyse van de geconstateerde veranderingen. Hieruit blijkt dat door de toename
van verschillende soorten kapitalen de kwetsbaarheid op een aantal terreinen
afgenomen is. De toegang tot het natuurlijk kapitaal land is door landhervorming
toegenomen. De toegang tot fysiek kapitaal in de vorm van waterleiding en beter
transport is toegenomen. Ook de toegang tot financieel kapitaal in de vorm van
Bolsa Família en kredieten is toegenomen. Bovendien zal de toegang tot beter onder‐
wijs het menselijk kapitaal vergroten. De grootste verbeteringen in de levensomsta‐
ndigheden: waterleiding en Bolsa Família, zijn niet op de landbouw maar op het
huishouden gericht en blijken effectief in het aanzienlijk verbeteren van de levens‐
omstandigheden van de boerinnen en de boeren. De oogstverzekering, zaadbank en
de toegang tot krediet, zijn verbeteringen die wel specifiek op de landbouw zijn
gericht. Deze sluiten goed aan bij de wijze van landbouw bedrijven van de boeren
en kunnen daardoor de kwetsbaarheid van de boeren verminderen. Ik concludeer
dat dit beleid van fine tuning (afstemming op een specifieke situatie) werkt om de
kwetsbaarheid van de boeren te verminderen. Wederom, net als in hoofdstuk 3,
blijkt dat kwetsbare boeren in het semi‐aride gebied geen water nodig hebben. Een
gezinstoelage is effectiever om hun kwetsbaarheid te verminderen en naar eigen
inzicht hun leven op te bouwen.
Beide benaderingen (livelihood‐kader en lokale modellen) zijn echter minder
goed bruikbaar om het ontstaan van deze verandering te verklaren. Dat komt omdat
de agenten hiervan minder zichtbaar zijn dan bij landhervorming. Waterleiding en
Bolsa Família zijn gekomen door een veranderd overheidsbeleid en een veranderd
politieke klimaat, dit kunnen we binnen het livelihood‐kader plaatsen. Hierbij hebben
de bevolking en sociale bewegingen zeker een rol gespeeld omdat deze verande‐
ringen passen bij de gezinslandbouw. Deze rol is echter minder zichtbaar dan bij de
landhervorming. Door de lokale modellen op het lokale bestuur toe te passen,
begrijpen we waarom een federale instantie als het INCRA meer voorzieningen ver‐
schaft dan de gemeentelijke overheid die ingebed is in bestaande patroon‐cliënt‐
verhoudingen.

383

Hoofdstuk 7

De veranderingen betekenden ook nieuwe impulsen voor en een toenemende
populariteit van de sisallandbouw. Ook dit kunnen we analyseren met de lokale
modellen en het livelihood‐kader. Vanuit het lokale model verdraagt sisal hitte en
weinig neerslag, waardoor verminderde neerslag minder effect op sisal heeft dan op
voedselgewassen. Sisallandbouw heeft minder een imagoprobleem dan voedsel‐
landbouw. In Nova Palmares wonen veel jongeren die van de sisalverbouw leven,
zowel als arbeider als landeigenaar. Dit komt onder andere door de werkgelegen‐
heid die de sisalverbouw biedt. De werkzekerheid is er groter, want het hele jaar
zijn er mensen nodig om de sisal te verwerken. De voedsellandbouw biedt vooral in
de 3 wintermaanden veel werk, afhankelijk van de gewassen en het weer. Bij voed‐
sellandbouw is de werkzekerheid vooral groot is als een jonge boer zelf land heeft.
Edelmans (2005:336) conclusie dat een intensievere betrokkenheid bij verschil‐
lende soorten markten een toename van de kwetsbaarheid betekent, door een ge‐
brek aan controle over tal van factoren, is meer van toepassing op sisal‐ dan op
voedsellandbouw. Het lokale model van de sisallandbouwers benadrukt echter juist
de autonomie. Braulio is nu eigen baas: “Sou patrão de mim e agora tenho
segurança no amanhã.” Voor hem weegt het eigen landbezit het zwaarst. De
pathway van sisallandbouw is de wijze voor Braulio om in zijn levensonderhoud te
voorzien. Zolang dat goed gaat, zal hij zich daar voor inzetten, incidentele verliezen
accepterend. Mocht hij zo toch niet in zijn levensonderhoud kunnen voorzien, dan
zal hij wat anders proberen met zijn land. Het contrast tussen het vertrouwen dat de
sisalboeren hebben in de sisalverbouw en de analyse van Edelman dat dit soort
marktlandbouw de kwetsbaarheid erg doet toenemen, roept vraagtekens op191. Meer
onderzoek hiernaar is nodig. Dit lijkt een voorbeeld van de stelling van Wildawsky
(Blom 1997) in hoofdstuk 2 dat risico niet altijd negatief is en dat juist een weigering
om risico’s te nemen en naar zekerheid te streven een riskante beslissing kan zijn.
Afhankelijkheid van de wereldmarktprijs kan immers ook rijkdom betekenen en
bovendien bestaat er een minimumprijsgarantie.
Het livelihood‐kader laat zien dat bij de sisallandbouw (vooral in Nova Palmares)
de lobby van sisalboeren beter is dan van de voedselverbouwers. Ook zijn de
sisalboeren beter georganiseerd. Doordat vertegenwoordigers van de sisalboeren
deel uit maken van CODES, FATRES en FETRAF, kunnen ze op de hoogte zijn van
de verschillende discoursen over de sisaleconomie. Ik weet niet of een soortgelijk
discours als dat van Edelman hier ook een stem heeft. Het momentum voor de sisal
is gunstig in 2008. Het risico van een lage sisalprijs is minder erg nu het systeem van
Bolsa Família bestaat, waardoor een bestaansminimum gegarandeerd wordt.
Onder andere hierdoor denkt Sr. João er over om sisal te verbouwen. We zagen
al in hoofdstuk 4 dat hij veranderde van voedselverbouw op zijn tabuleiro zand‐
grond naar veeteelt elders, naar plannen voor sisalverbouw vanwege het probleem
met de watervoorziening voor zijn vee. In dat hoofdstuk zagen we dat zijn hoofd‐
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motief voor sisalverbouw het mogelijke rendement was. De in de voorgaande alinea
genoemde factoren zullen hier ook een rol hierbij gespeeld hebben. Het proces dat
Sr. João doormaakt, is een voorbeeld van human agency, volgens de defininitie van
de Haan (2000:22) “the capacity of people to integrate experiences into their
livelihood strategies and to look for outlets for ambitions and solutions to
problems.”
De lokale modellen en het livelihood‐kader verklaren ook waarom er bij de
bestaansboeren geen grote veranderingen plaatsgevonden hebben. De oudere
boeren hebben meestal genoeg land en een ouderdomsuitkering. Deels blijven ze op
het land wonen en deels verhuizen ze naar hun huis in de stad. De oudere boeren
doen het rustiger aan en planten minder. De oudere boerinnen beperken hun land‐
bouwwerkzaamheden en richten zich op de huishoudelijke taken. Voor de jongere
voedselverbouwers zonder voldoende land blijft de situatie moeilijk. Zelfs met een
aantal tarefa land zijn ze toch nog aangewezen op de Bolsa Família. Alleen de deel‐
tijd boer Valdí kan zich zonder die steun redden.
Ook het discours over het belang van onderwijs kunnen we begrijpen met
behulp van het livelihood‐kader en het lokale model. Vanuit het livelihood‐kader blijkt
dat onderwijs, als onderdeel van menselijk kapitaal, een asset is dat positief kan
werken op de livelihood strategies. Vanuit het lokale model blijkt dat de meningen
over het belang van onderwijs uiteen lopen. Dit discursieve conflict duidt er op dat
het lokale model over het belang van onderwijs aan het veranderen is. Geleidelijk
aan lijkt men er meer waarde aan te hechten. Uit de practice blijkt een ambivalente
houding over het belang van onderwijs: ouders zeggen wel dat onderwijs belangrijk
is, maar ze maken er niet echt een punt van als de zonen voortijdig de school ver‐
laten. Carneiro (2001) beschouwt onderwijs als een nieuw soort kapitaal, een
investering in de toekomst.
Wat betekent de toenemende geschooldheid voor de moral economy? Als ge‐
schooldheid migratie betekent dan doet het afbreuk aan de eenheid van de gemeen‐
schap, en aan het belang van de familie. Dit is in overeenstemming met het ant‐
woord dat D. Eunice mij geeft op de vraag welke verbeteringen ze nu nog zou
wensen: “Ik zou willen dat mijn kinderen dichterbij zouden wonen.” De noties van
eenheid, elkaar helpen, het belang van de familie en arbeidsethos veranderen. Dit
lokale model wordt minder noodzakelijk naargelang het belang van landbouw
afneemt en naarmate sociale bescherming van de overheid toeneemt. Echter, dit
betekent niet automatisch dat dit lokale model verandert. Vooral migratie van
kinderen voelen de mensen als een verlies, ook al hebben ze de arbeidskracht van
hun kinderen voor de landbouw niet meer zo nodig als voorheen.
Vanuit het livelihood‐kader kunnen we begrijpen dat de nieuwe sociale bescher‐
ming van overheidswege in de vorm van Bolsa Família een toename van het finan‐
ciële kapitaal van de huishoudens betekent. Dit heeft een veranderend discours
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onder de vrouwen tot gevolg over de noodzaak om bij anderen aan te kloppen voor
hulp. De mannen waren al minder geneigd om mensen die langs de deur komen te
helpen. Nu zijn er echter ook veel vrouwen die zeggen dat bedelen niet meer nodig
is. Dit duidt erop dat het lokale model van bestaansethiek heroverwogen wordt
door de mensen.
Ook in dit hoofdstuk heb ik laten zien dat juist de combinatie van de twee
theoretische pijlers van mijn proefschrift, de lokale modellen en het LK, de twee
voornaamste veranderingen sinds 1997, de landhervorming en de verbetering van
de levensomstandigheden kunnen verklaren. Het gebruik van beide geeft meer
inzicht dan het gebruik van één ervan. De reden waarom deze theoretische pijlers
goed op elkaar aansluiten is omdat kwetsbaarheid in beide gevallen aan de basis
van het model ligt. Het bestaansethos uit het lokale model zorgt ervoor dat de
boeren er veel aan doen om de kwetsbaarheid van hun gezin te verminderen en in
het livelihood‐kader gaan we vooral na welke aspecten en assets de kwetsbaarheid
van de huishoudens beïnvloeden. Een van de kritiekpunten op het livelihood‐kader
was dat er onvoldoende aandacht besteed wordt aan betekenisgeving. Ik heb laten
zien dat door naast het livelihood‐kader ook de lokale modellen te gebruiken, dit het
inzicht in de livelihood‐strategieën aanzienlijk vergroot. Dit betekent bovendien dat
er door deze kennis voorstellen tot verandering mogelijk zijn die binnen het cultu‐
rele repertoire passen. Een ander punt van kritiek op het livelihood‐kader was dat
deze te weinig aandacht besteedde aan politiek en structuur. In dit hoofdstuk heb ik
laten zien dat de democratisering van de maatschappij leidde tot belangenorganisa‐
ties, een van de factoren van de succesvolle landhervorming. Het succes van deze
onderneming was op zijn beurt een potentiële motor tot verandering. Dit hele pro‐
ces was ook een voorbeeld van het belang van organisaties, sociale netwerken en
instituties in dit veranderingsproces, conform de livelihood‐benadering.
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CONCLUSIE
In het theoretisch hoofdstuk van deze dissertatie werd aangetoond hoe een evalua‐
tie van verschillende benaderingen leidde tot de keuze voor het livelihood‐kader en
de lokale modellen om de empirische data te analyseren. Een belangrijk lokaal mo‐
del van de boerengemeenschap in Coité is het bestaansethos. Hierin is het idee uit
peasant‐studies verwerkt dat peasants trachten te voorkomen dat hun huishouden
uitkomt onder een critical disaster level en dat het de gemeenschapsplicht is dit te
voorkomen. Deze notie vertoont veel overeenkomsten met het begrip moral economy
van Scott. Dit begrip werd binnen de antropologie veel bediscussieerd. Toch is dit
bestaansethos of moral economy een van de belangrijkste kenmerken van de gemeen‐
schappen in Coité. De lokale modellen zijn gericht op eenheid, bestaansethos en
arbeidsethos. Mijns inziens is het wantrouwen tegenover het bestaansethos in een
gemeenschap onterecht mede omdat de moral economy binnen het huishouden mees‐
tal niet vreemd gevonden wordt, terwijl de gemeenschap, na het huishouden toch
het tweede verband is waarin men leeft.
In de jaren 70 waren er veel studies vanuit de benadering van risico en onzeker‐
heid. Voor een dergelijke benadering is hier niet gekozen omdat het moeilijk blijkt te
beoordelen of een keuze van mensen of groepen een keuze voor meer of minder
risico of onzekerheid is. Bovendien is het duidelijk dat mensen meervoudige doelen
nastreven waarvan de keuze moeilijk te bepalen is. Ook de leden van hetzelfde huis‐
houden blijken verschillende doelen te kunnen hebben. Binnen de coping studies
was er een discussie over het verschil tussen omgaan met alledaagse problemen en
met hazards. Dit verschil is alleen kwantitatief maar niet kwalitatief anders en ook
hier is het onduidelijk of dit bewust of onbewust is.
Vanwege de vele haken en ogen in de hierboven genoemde benadering, is het
livelihood‐kader met zijn nadruk op een analyse vanuit kwetsbaarheid, een beter
alternatief. Bovendien vind ik de holistische en systematische benadering van het
livelihood‐kader analytisch waardevol. Het is dan mogelijk om de toegang tot assets
en kapitalen uit het livelihood‐kader via entitlement mapping te analyseren. Een vrouw
erft bijvoorbeeld land. Vaak komt het op naam van haar echtgenoot. Of deze het
land kan benutten, hangt af van zijn sociale kapitaal in de gemeenschap. Kan hij na
de eerste regen arbeiders vinden om met hem het land zaaiklaar te maken? Kortom,
of het land benut kan worden, kan op tal van punten mis gaan. Dit entitlement
mapping is beslist een meerwaarde van de livelihood‐benadering. Tevens erkent het
livelihood‐kader ook de rol van sociale relaties, instituties en organisaties.
In dit proefschrift zien we dat het livelihood‐kader noodzakelijk is voor het
begrip van een practice in een bepaalde context. Tevens zien we dat de lokale model‐
len nodig zijn om te begrijpen wat de mensen doen en waarom ze dat zo doen. De
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combinatie van het livelihood‐kader en de lokale modellen blijken bepaalde practices
beter te verklaren dan het gebruik van slechts één van deze analytische perspec‐
tieven. Door de hele studie heen worden voorbeelden gegeven van het voordeel van
de combinatie van het livelihood‐kader en de lokale modellen. Deze modellen,
gericht op eenheid, bestaansethos en arbeidsethos, hebben te maken met de
beperkte middelen (die blijken uit het livelihood‐kader) en daarom bestaat de
noodzaak om een beroep te kunnen doen op andere leden van de gemeenschap.
Voldoen aan het arbeidsethos was gezien de beperkte middelen de enige manier om
te overleven. Migratie is een alternatief geworden, daardoor hoeft men niet meer zo
hard te werken, maar daardoor is er wel minder eenheid.
Ook hebben we in deze studie gezien dat mensen dikwijls bewuste en welover‐
wogen beslissingen nemen. Dit is niet nieuw, maar helaas is het idee nog te vaak dat
de lokale bevolking te weinig kennis heeft en dit hun practice verklaart. Het is eerder
zo dat wij te weinig weten van de situatie en de lokale modellen van de mensen. In
mijn optiek is een lokaal model een interpretatie van een bepaalde situatie waarin
wereldbeeld en ervaring verwerkt zijn en deze beiden steeds opnieuwgeïnterpre‐
teerd worden
Mensen weten echter niet altijd waarom ze iets doen. We kunnen hier achter
komen door metaforen, fateful moments en discursive conflict. Bestaat er een dialoog
over een practice dan kunnen deze discursieve middelen een indicatie zijn voor ver‐
anderingen van het lokale model. Een van de resultaten van discursieve middelen is
het creëren van draagvlak. Bij de landhervorming bleek dit creëren van draagvlak
slechts tot de insiders beperkt te zijn, het richtte zich niet op de verdere gemeen‐
schap, die hierdoor niet op de hoogte was van de landhervorming.
Het semi‐aride gebied van het Noordoosten van Brazilië bleek omvangrijk te
zijn: zo groot als Nederland, Frankrijk en Spanje samen. De neerslag en regen‐
periode in het gebied is divers en er heersen hoge temperaturen. Voor de bevolking
van ruim 30 miljoen is landbouw de voornaamste activiteit. De meerderheid van de
boeren bezit er niet meer dan 5 ha land. De bevolking is kwetsbaar door te weinig
toegang tot land, inkomsten, gezondheidszorg, onderwijs en drinkwater. Dit
resulteert in een voor het Noordoosten laagste human development indicator (HDI)
van Brazilië. Verhoudingsgewijs heeft de microregio, waartoe de onderzoeksge‐
meente Coité hoort, weinig grootgrondbezit. Er is een tendens tot migratie van
vrouwen en jongeren. Droogte blijkt in Brazilië tot nu toe de ramp geweest te zijn
met de meeste economische schade en de meest getroffen mensen.
Nieuw zijn de voorspellingen dat het Noordoosten van Brazilië op mondiaal
niveau het gebied zal zijn waar de klimaatverandering de grootste invloed zal
hebben op de landbouwopbrengsten. Volgens bepaalde voorspellingen zullen grote
delen van het Noordoosten ongeschikt worden voor de verbouw van maïs en
bonen.
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Conclusie

Er is bij onderzoekers echter nog te weinig bekend over het Noordoosten en de
Sertão. Laat staan dat de regionale verschillen bekend zijn. De algemene kenmerken
verhullen de regionale complexiteit in economieën, landschap, cultuur en livelihood‐
strategieën. Er bestaan wel enkele discoursen over de problematiek van het Noord‐
oosten. Het meest opvallende discours is dat het plotseling door droogte getroffen
wordt. Dit noemde ik het spook‐van‐de‐droogte discours. De problemen in het
Noordoosten waren in het verleden groot en tegenwoordig leven er nog steeds
mensen onder het bestaansminimum. Maar de sertanejos zijn niet gebaat bij de
associatie van het Noordoosten met droogte en hongersnood. Enerzijds omdat het
verlammend werkt en anderzijds omdat hierdoor de sertanejo een karikatuur wordt.
Het leidt bijvoorbeeld tot de foutieve veronderstelling dat de landbouw in de Sertão
geen bewuste keuze is, maar dat de mensen dit doen bij gebrek aan betere alter‐
natieven. In de hoofdstukken 4 en 5 laat ik de agency en de visie van de boeren en
boerinnen op het landleven in de Sertão zien. Het beleid in het verleden was gericht
op het bestrijden van droogte door waterwerken en noodmaatregelen. Technische
maatregelen genoten prestige en tot op de dag van vandaag is dit ‘water‐en‐tech‐
niek‐is‐de‐oplossing‐discours’ nog steeds krachtig. Een actueel voorbeeld is het
project van de transposição van de São Francisco rivier dat onder president Lula tot
uitvoering is gebracht.
Mijn stelling is dat water niet het probleem van de Sertão is en dat de echte
oplossing gericht moet zijn op het verminderen van kwetsbaarheid. Hiervoor is een
pro‐pobre (specifiek op armen gericht) beleid van fine tuning nodig. Toegenomen
landhervorming en het verminderen van de inkomstenongelijkheid door uit‐
keringen zijn positieve maatschappelijke ontwikkelingen. Deze zien we ook bij de
onderzoekspopulatie in hoofdstuk 7.
In 2008 bestond nog geen discours over klimaatverandering in de Sertão, noch
bij de bevolking noch bij organisaties die hen vertegenwoordigen. Verdiepen we ons
echter in de geschiedenis van het semi‐aride gebied, dan blijkt dat mensen een grote
bijdrage geleverd hebben aan het verergeren van de semi‐ariditeit. Opmerkelijk is
dat men zich hiervan al in de 18e eeuw bewust was. Toen al besefte men dat door de
veelvuldige houtkap in het binnenland de natuurlijke omgeving steeds droger
werd.
Voor de vraagstukken van voedselcrisis en klimaatverandering is kennis nodig
over de landbouw van de boeren in de Sertão. Vandaar dat in hoofdstuk 5 aan de
hand van de landbouwcyclus de huidige landbouw‐practice geanalyseerd wordt.
Aangezien er weinig antropologische studies over de landbouw in dit gebied
bestaan, is hiernaar meer onderzoek nodig. Veranderingen en opties moeten altijd in
samenspraak met de mensen bekeken worden. Zij weten wat ze interessant vinden
of wat past bij hun situatie. Rekening houden met de multiple objectives van de
boeren is ook een voorwaarde. Een aantal van deze doelen zagen we in dit boek:
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eenheid, elkaar helpen, land in stand houden en uitbreiden, minder hard werken
dan hun ouders, met een beetje land starten.
Ook wij als buitenstaanders moeten ons met verschillende disciplines buigen
over klimaatverandering en voedselcrisis, antropologen, klimatologen, agronomen,
economen en biologen samen. Klimatologen zouden moeten aangeven wat voor
patronen in temperatuur, zonnekracht en neerslag de boeren kunnen verwachten.
Agronomen zouden oplossingen moeten bieden voor problemen in de landbouw
zoals insectenplagen. Economen zouden suggesties moeten doen voor het creëren
van werkgelegenheid in het binnenland. Biologen zouden moeten aangeven hoe
desertificatie tegengegaan kan worden. Dit soort samenwerking loopt vaak stroef
vanwege de ook hier multiple objectives van de verschillende disciplines. Antropolo‐
gen zouden hier een bemiddelende rol moeten spelen tussen de insiders en out‐
siders. Voor zowel de noodzakelijke veranderingen in de practices van de boeren als
de samenwerking tussen de disciplines geldt:
Much previous work on adapting to climate change ignores the context in which
people must evaluate the risks of changing their livelihood strategies or the risks
of avoiding change. New adaptive strategies to climate change do not appear de
novo and in a vacuum: actors decide whether the new experience is comparable
with anything they have experienced of culturally known and classified in the
past. If yes, the adaptive behaviour will probably repeat the previously used,
proved scripts. If no, differences in the new experience will trigger more
complex assessment to see whether the new experience can be fitted to the
existing cultural categories and behaviour or requires more contextual
assessment. If the latter is the case, the person/family must evaluate whether the
benefits of producing new scripts and routines outweigh the costs, whether risk
and uncertainty are increased and how large the pay‐off will be if the new
routine is useful versus potential failure of a well‐tried routine. These risks are
assessed depending on the constraints of the individual as a member of a
household and a community, and the external constraints he/she faces
(Brondizio en Moran 2008:1805).
Kortom, de mensen hebben voorkeur voor bepaalde pathways, die binnen het
culturele repertoire passen. Omdat mensen handelen vanuit eerdere ervaringen en
culturele kennissystemen, is het onontbeerlijk om deze mee te nemen bij voorstellen
voor veranderingen. We moeten ook rekening houden met het draagvlak van
vernieuwingen. Het discours is vaak een indicatie hiervoor. Doen we dat niet, dan is
niet alleen de culturele duurzaamheid in gevaar maar ook de economische en
ecologische. Innovaties zijn echter altijd mogelijk, alles is immers ooit een innovatie
geweest.
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Het natuurlijke en menselijke kapitaal, samen met het sociale kapitaal, zijn de voor‐
naamste kapitalen voor de gezinslandbouw. Land blijkt onontbeerlijk als
startkapitaal om vooruit te komen. Kwetsbaarheidverschillen binnen de onder‐
zoekspopulatie liggen aan verschillen in toegang tot land, runderen en kleinvee.
Water blijkt voor de landbouw geen belangrijk kapitaal, het is een consumptiegoed.
Het menselijke kapitaal hangt vooral af van de omvang van migratie en de kwaliteit
van onderwijs en gezondheidszorg. Een leidend principe is het arbeidsethos: hard
werken is een noodzaak bij beperkte assets.
In diversificatie komen het natuurlijke kapitaal en het menselijke kapitaal, ofwel
land en kennis, samen. Diversificatie in de landbouw bestaat al lang. Om het land te
benutten als productiemiddel zijn landbouwkennis en ervaring onontbeerlijk. Heeft
men geen land dan rest er niets anders dan self‐exploitation. Zowel kennis vergaren
door experimenteren, als land vergaren is een langdurig proces. Land is ook een
cultureel kapitaal. Bovendien gaat de landbouw‐practice samen met de eenheid en
het bestaansethos in de gemeenschap
Dit proefschrift beschreef conflicting discourses tussen de lavrador (bestaansboer)
en de sisalboer. De bestaansboeren streven naar onafhankelijkheid. Een onafhan‐
kelijke boer classificeert men als sterk. In het verleden had deze lavrador relatief
weinig te duchten van droogte, tenminste tijdens de winterplantperiode. Zelf
signaleert de lavrador ook een verandering in regenval. Volgens de sisalboer is de
lavrador echter wel afhankelijk, namelijk van het weer. Voor de sisalboer weegt de
werk‐ en daardoor ook inkomstenzekerheid zwaarder dan het nadeel dat hij met
sisalteelt afhankelijk is van de wereldeconomie. Dit staat in contrast met de
kwetsbaarheid die Edelman signaleert door meer inbedding in markten. Andere in
belang toenemende kapitalen zijn financieel kapitaal in de vorm van (ouderdoms)‐
uitkeringen; fysiek kapitaal zoals een huis in de stad en menselijk kapitaal zoals
onderwijs van de kinderen.
Bovendien werd er ingegaan op conflicting discourses met betrekking tot de
gezinslandbouw. We zagen gender‐ en generatieverschillen in de waardering voor
het landleven. De ouderen en de mannen waardeerden dit het meest. Dat de jonge‐
ren de landbouw de rug toekeren, hangt ook samen met de negatieve beeldvorming
in de Braziliaanse maatschappij over de gezinslandbouw. Het heersende beeld van
een leven vol ploeteren voor een schaars inkomen en een ouderwetse manier van
bestaan, doet veel boerenzonen en ‐dochters besluiten om niet in het voetspoor van
hun ouders te treden. Ook zijn er tegenwoordig andere alternatieven met meer
rendement voor de jongeren. Resultaat hiervan is al decennia lang een gestage
migratie naar grote steden door de jongeren. Bij bejaarde boeren zien we, dat ze in
toenemende mate verhuizen van hun huis op het land naar een huis in Coité, met
meer gemakken en betere faciliteiten. De migratie van de boerenzonen en –dochters
is in strijd met het lokale model dat gezinsleden zoveel mogelijk bij elkaar wonen.
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Het impliceert ook een culture drain. Nu voor een baan in de stad een voltooide
middelbare schoolopleiding een vereiste lijkt, ontstaat er onder de boeren discussie
over het belang van onderwijs, eerder was dit geen onderwerp van gesprek.
De kwetsbaarheid van de onderzoekspopulatie wordt door de volgende punten
bepaald: ten eerste is de hoeveelheid land waartoe de boeren toegang hebben essen‐
tieel. Dit is grotendeels het landbezit van de boeren en ook land dat hen (gratis) ter
beschikking staat. Ten tweede is de hoeveelheid agrarische middelen zoals vee,
vaste gewassen en de kwaliteit van het land van belang. Ten derde bepaalt het soort
landbouw dat men bedrijft de kwetsbaarheid: voedsellandbouw of sisalverbouw.
Ten vierde is de ratio van het aantal leden van het huishouden versus de arbeids‐
krachten in het huishouden en de eigen capaciteit om te werken van betekenis. Ten
vijfde beïnvloeden de opbrengsten uit andere landbouwwerkzaamheden (dar dia)
ook de kwetsbaarheid. Ten zesde zijn opbrengsten uit andere niet‐landbouw werk‐
zaamheden van invloed. Ten zevende is de hoogte van ouderdoms‐ en arbeids‐
ongeschiktheidspensioenen belangrijk. Ten slotte moet meegewogen worden of er
één of twee hoofden zijn in het huishouden.
In 1997 constateerde ik dat de volgende belemmeringen de kwetsbaarheid beïn‐
vloeden: het transport, het water voor het huishouden en het financiële kapitaal. In
2008 bleek de situatie voor de boeren op alle drie de punten verbeterd te zijn.
In het hoofdstuk over de landbouwcyclus heb ik laten zien hoe men de kapi‐
talen inzet voor de practice van de gezinslandbouw. Deze vindt plaats binnen de
driehoek land, landarbeid en het gezin. De landbouw‐practice creëert ideeën en
boeren. In en door zijn werk is de boer een voorbeeld voor de jongeren. Ook ideeën
worden doorgegeven, zoals bij de sisalarbeidster die tijdens het werk legenden
leerde. Men experimenteert al doende en doet ervaring op in de landbouw.
Dit staat in contrast met de beeldvorming dat de landbouw in de Sertão een
overblijfsel is uit voorbije tijden en een instinctief verworven kennis zonder agency.
Dit beeld klopt alleen van een afstand, zoals een termietenheuvel vanaf een afstand
ook niet beweegt. Dit hangt ook samen met een hegemonisch discours van een
onrendabele landbouw en boeren die wars van veranderingen zijn. Dit discours is
bevoogdend en denigrerend.
Ik pleit ervoor dat we de peasant kennis of o saber camponês moeten kennen voor
klimaatverandering en de toekomst van de landbouw in dat gebied. Dit is belangrijk
omdat er amper aandacht is voor deze saber camponês. Het enige voorbeeld is de
studie van Woortmann en Woortmann (1997). Het is belangrijk om peasant‐kennis te
waarderen, want verdwijnt deze met de oudere boeren, dan verliest men een schat
aan locatiespecifiek inzicht. Het vastleggen van deze kennis is ook een reden voor
het beschrijven van de landbouwcyclus van één jaar in hoofdstuk 5.
Uit dit proefschrift blijkt dat er geen kapitalen op zich zijn, maar dat er mogelijk‐
heden van kapitalen zijn. Welke mogelijkheden men ziet en benut ligt behalve aan
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de toegang ertoe ook aan de lokale modellen. Daarbij komt dat de lokale modellen
ook weer deels gevormd zijn door deze mogelijkheden van kapitalen. Vanwege de
rol van de lokale modellen in het benutten van de hulpbronnen, ligt kennis geco‐
deerd in rituelen en symbolen. Omgevingskennis is ingebed in de boerencultuur.
Daarom bestaan er overeenkomsten tussen de lokale modellen en de landbouw‐
practice. Zo als men samenleeft met de ander en hem accepteert, zo leeft men ook
met de droogte en past men zich aan. Dit is het model van de oudere boeren en boe‐
rinnen.
Het voornaamste kenmerk van de landbouw is de diversificatie die ik typeerde
als dieptestrategie. Men past de gewassen aan de grond aan. Men gaat uit van wat
men heeft. Het voordeel is dat de boer onafhankelijk is. Dit was ook wel noodzake‐
lijk, gezien zijn beperkte middelen en het uitblijven van overheidssteun. Op deze
wijze was hij in zijn livelihood zelfredzaam.
De landbouw is er voor het gezin en het gezin moet er op gezette tijden voor de
landbouw zijn. De boer produceert voor zijn huishouden en niet voor de markt,
zelfs als hij producten verkoopt. Het is niet onverstandig het eigen voedsel te ver‐
bouwen, dit past in het onafhankelijkheidsstreven. Inmiddels is dit in het lokale
model geïncorporeerd als het streven naar voedselautonomie.
In de sisal zien we een industriële taakverdeling. In de arbeidsverhoudingen is
men afhankelijker dan een bestaansboer, soms lijkt de beloning op uitbuiting. Deze
activiteit vindt plaats in de marktsfeer. Toch is er een paradox. Juist door het geld
dat een vrouwelijke arbeider hier verdient, hoe weinig het ook is, krijgt ze zelf‐
beschikkingsrecht over geld. In de bestaanslandbouw echter betaalt men het werk
van de dochter (nog) niet.
De huidige stand van zaken van de gezinslandbouw is dat de boerenvakbond
zowel de dieptestrategie als de breedtestrategie in de vorm van de sisallandbouw
steunt. De boeren staan nog steeds achter het boerenbestaan. De productiviteit van
de gezinslandbouw blijkt goed te zijn.
In hoofdstuk 6 zagen we het belang van sociaal kapitaal om zich te handhaven
in de gezinslandbouw. Het sociale kapitaal heeft waarde: ten eerste in de directe
hulp in het levensonderhoud; ten tweede op het gebied van arbeid; ten derde door
kennis ingebed in netwerken; en ten vierde om de andere kapitalen te ontsluiten.
Overigens geldt ook voor de andere kapitalen dat ze elkaar ontsluiten. Met geld
(financieel kapitaal) koopt een boerin een huis in de stad (fysiek kapitaal) voor het
onderwijs van de kinderen (menselijke kapitaal). Daarom is de formulering sociaal
kapitaal, in tegenstelling tot eerder genoemde kritiek, allerminst een ongelukige
metafoor.
Ook bij het sociale kapitaal laat dit proefschrift zien dat het livelihood‐kader en lokale
modellen samenkomen. Of men voldoet aan het lokale model van eenheid en
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arbeidsethos bepaalt vaak de mate van sociaal kapitaal en dit bepaalt of men een
beroep op het bestaansethos kan doen. Het onderscheid in bonding, binding, en
linking sociaal kapitaal is informatief. Kwetsbare huishoudens blijken vaak een
tekort aan linking kapitaal te hebben. Ook is van belang dat sociaal kapitaal ook
negatief kan zijn. Dit zagen we bij een female headed household waarbij drankzuchtige
kinderen voortdurend een beroep op hun moeder deden. Bovendien bleek dat de
bijdrage van vrouwen aan het sociaal kapitaal onderbelicht is. De vrouw voedt de
kinderen op. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar we zouden het moeten zien als een
bijdrage aan het sociaal kapitaal van het huishouden.
Voor het meten van sociaal kapitaal refereerde ik aan het begrip goodwill in de
economie. Een relatieve indicatie van sociaal kapitaal is de uitdrukking fazer media
waarbij dit laatste een indicator is van de verhouding tussen 2 personen. Is de
verhouding goed, dan is de media groot. Ik liet zien dat vruchten belangrijk zijn om
de media tussen huishoudens op peil te houden. En dat men deze vruchten, als het
even kan, schenkt, om zijn sociaal kapitaal te vergroten, in plaats van het verkopen
ervan in de marktsfeer. Verkopen levert enkel contant geld op.
Sociale relaties veranderen door migratie, mechanisatie en sociale zekerheid.
Deze veranderingen in gemeenschap en maatschappij worden weerspiegeld in ge‐
meenschapsinstituties zoals wederzijdse hulp in het digitoro. Hierdoor is het digitoro
in de loop van de tijd veranderd. Door de introductie van meer uitkeringen wordt
het bestaansethos heroverwogen. Boeren zien een vrij recente overheidsinstitutie
zoals het ‘Ministério’ niet altijd als een positieve ontwikkeling omdat het veran‐
deringen in de sociale relaties in de gemeenschap teweegbrengt.
Om de veranderingen tussen 1996‐1997 en 2008 te verklaren, hebben we zowel
het lokale model als het livelihood‐kader nodig. De eerste verandering, de landbezet‐
ting, was geheel tegen de mores van eenheid. We kunnen dit alleen begrijpen door
het grote belang van land, dat bleek uit het livelihood‐kader. Land, zagen we in deze
dissertatie, is niet alleen het voornaamste middel om te voorzien in zijn levens‐
onderhoud, maar bepaalt ook de identiteit en cultuur van de boer. Het lokale model
verklaart de vorm van landhervorming, namelijk via de boerenvakbonden. Zij
kennen het lokale model van onvervreemdbaarheid van landbezit en het belang van
eenheid in de gemeenschappen. Uit de lokale modellen blijken ook de motieven van
de landbezetters: de noodzaak van land en het niet voldoen aan patronageverplich‐
tingen van de landbezitter. Landhervorming daagt 2 hegemonische modellen uit: de
onvervreemdbaarheid van land en dat een bestaan in de landbouw ouderwets is.
De tweede verandering, een verbetering van de levensomstandigheden, kan het
beste met het livelihood‐kader begrepen worden. We zien dan dat door toename van
kapitalen de kwetsbaarheid afneemt. Uit mijn analyse blijkt dat het beleid van fine‐
tuning (Bolsa Família, oogstverzekering, krediet) werkt, en dat er geen water voor
de landbouw nodig is. De lokale modellen en het livelihood‐kader verklaren ook
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waarom er bij de bestaansboeren geen grote veranderingen zijn: vanwege hun
leeftijd zijn ze bezig met afbouwen.

DE LEVENSVATBAARHEID VAN DE GEZINSLANDBOUW IN SEMI‐ARIDE
BRAZILIË

Deze dissertatie heeft verschillende discoursen weergegeven over de levensvatbaar‐
heid van de gezinslandbouw, van negatief tot gematigd positief. De landbouw‐
practice spreekt voor zich: het is mogelijk een bestaan in de landbouw op te bouwen
want de peasant‐kennis over grond en gewassen is groot en aangepast aan de speci‐
fieke situatie. Ik typeerde deze kennis als nauwkeurig en vernuftig. Het nauw‐
keurige bleek uit de wijze van het planten en de nadruk op caprichado, accuraat. Het
vernuft bleek uit de transformatie van de potentieel dodelijke maniok in een van de
belangrijkste gewassen. Een ander voorbeeld was het boerenkennismodel dat
droogte (geen neerslag in de winter) weinig voorkomt. Dit bleek in overeenstem‐
ming met de neerslagstatistieken.
Door de beeldvorming van een ouderwetse landbouw en doordat boerinnen het
harde werk bekritiseren, zijn er steeds minder jongeren die landbouw bedrijven. De
sisallandbouw vormt mede dankzij de landhervorming hierop een uitzondering.
Reflectie over de toekomst van de gezinslandbouw is niet alleen van belang voor de
boeren, maar voor de hele maatschappij omdat de gezinslandbouw een groot aan‐
deel heeft in de voedselproductie. Mijn suggesties voor de gezinslandbouw zijn de
volgende.
Ten eerste is het verhogen van de productie belangrijk, ook vanwege de voed‐
selcrisis en de noodzakelijke buffer voor de klimaatverandering. Volgens Brondizio
& Moran (2008:1806, 1807) zijn er tekenen dat de droogtefrequentie verandert van
eens in de 10 à 20 jaar naar eens in de 5 jaar. Een hogere productiviteit per tarefa is
echter bij de huidige manier van landbouw bedrijven moeilijk te realiseren. Hogere
productie en meer rendement zijn echter niet onbelangrijk voor de boer. Hij ver‐
koopt vooral maniok, want hiervan is de opbrengst per tarefa het hoogst. Als de
productie al verhoogd kan worden, gaat dit waarschijnlijk ten koste van de ecologi‐
sche duurzaamheid en diervriendelijkheid.
De productie kan wel enigszins verhoogd worden door een intensiever gebruik
van het areaal. De boer gebruikt minder dan de helft van zijn land voor gewassen‐
verbouw. Boeren met 50 tarefa gebruiken zelfs slechts 1/3 van hun land voor de
voedselgewassen. Dit komt omdat hij verbouwt voor zijn gezin. Hij weegt de
mogelijke opbrengst af tegen de arbeidsintensiviteit. Hij ontbeert echter financiële
middelen en arbeidskrachten om meer te verbouwen. Door migratie is het aanbod
van arbeidskrachten, die bovendien duur zijn, beperkt. Daarom maakt men vooral
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gebruik van de arbeid van gezinsleden. Dat is een extra last voor de vrouwen. Een
deel van het areaal is nodig voor de periode dat het land braak ligt. Bovendien is er
meer onderzoek nodig naar overige belemmeringen voor de surplusproductie van
zowel akkerbouwgewassen als van groentegewassen. Denk hierbij ook aan gender‐
specifieke belemmeringen (bijvoorbeeld vrouwennetwerken, kinderopvang),
infrastructuur, grondsoort, concurrentiepositie en input. Als de omstandigheden
gunstiger worden gaan de boeren wel surplus voor de markt produceren.
Hoe kunnen de boeren meer produceren met weinig financiële middelen en
mensen en er toch voor zorgen dat vrouwen er bij betrokken blijven? Hiervoor kan
een mechanisatie die de landbouw lichter maakt en niet duur is, een oplossing zijn.
Dit zou je gender‐insluitende mechanisatie kunnen noemen. De participatie van
vrouwen in het landbouwproces moet behouden blijven. Nu gaat deze participatie
samen met medebeslissingsrecht en relatief gelijkwaardige gender‐verhoudingen.
Mechanisatie waarvoor samenwerking in de gemeenschap vereist is, zoals in de
maniokverwerking, verdient de voorkeur.
Ook moeten we denken aan mechanisatie in het huishouden. Wanneer de
vrouw minder hoeft te werken in het huishouden, kan dit ten goede komen aan de
landbouw. In het vorige hoofdstuk zagen we de tijdbesparing die een koelkast bete‐
kende. Wellicht is een communale wasmachine ook een optie voor het verminderen
van de werkdruk van de vrouwen. Bij een afname van de werkdruk houden de
vrouwen ook plezier in het boerenbestaan. Dit is ook een voorwaarde om de
mensen op het platteland te houden.
De voedselproductie voor de markt zou geprikkeld kunnen worden met een
lening voor land, kleinvee en runderen. Vanwege het arbeidsethos, de liefde voor de
landbouw en de Sertão en het streven naar autonomie verwacht ik interesse voor
een dergelijke lening. Wanneer de marktproductie omgezet wordt in de lening voor
land, worden hiermee problemen vermeden die er in gemeenschappen kunnen
ontstaan door de toename van contant geld. Ansell signaleert dat meer contant geld
in omloop, sociale ongelijkheid kan doen toenemen (Ansell 2009:106).
Is er wel zoveel land in de gemeente Coité? Uit een berekening192 blijkt dat zelfs
al zou al het land verdeeld worden, geen realistisch scenario, er slechts voor onge‐
veer de helft van de boerenhuishoudens voldoende land beschikbaar is. Toch is
meer verdeling van het landbezit mogelijk193. Meer land betekent meer middelen,
minder kwetsbaarheid en minder ploeteren.
Meer land is voordeliger dan meer financieel kapitaal. Door meer landbezit
worden boeren minder kwetsbaar, maar zijn ze toch wederzijds afhankelijk om het
land te kunnen benutten. Dit is een voordeel, want hierdoor blijft het model van
eenheid en arbeidsethos gehandhaafd. Het bestaan van de kans op droogte is ook
een voordeel, hierdoor blijft men op eenheid gericht.
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Als meer land beschikbaar is voor de gezinslandbouw, neemt het landgebruik toe.
Een toename van de voedselverbouw betekent een toename van de werkgelegen‐
heid. Jongerenmigratie wordt minder noodzakelijk. De kennis in de netwerken blijft
behouden en de culture drain stopt. Dit is belangrijk omdat het herstellen van ver‐
dwenen contextgerelateerde kennis moeilijk is. Denk hierbij aan het mogelijk ver‐
dwijnen van kennis over het duiden van het weer. De gezinnen blijven in de
gemeenschappen, het sociale kapitaal neemt toe en de lokale economie krijgt een
impuls.
Ten tweede is voor de economische duurzaamheid behalve meer productie,
verminderen van de kwetsbaarheid van de gezinslandbouw van belang. Dit kan op
tal van manieren. We moeten onderzoeken wat semi‐aride inhoudt voor boeren en
hoe we de hieraan gerelateerde kwetsbaarheid verminderen kunnen. Klimatologen
moeten aangeven wat klimaatverandering betekent en het ontleden in geleidelijke
temperatuurstijging en minder neerslag. We moeten weten in welke periode er
minder neerslag zal zijn. Wordt het het hele jaar warmer of alleen in de zomer? Is
een eventuele temperatuurstijging in de winter wel een probleem? Zal er vaker
droogte zijn en over welke schaal hebben we het dan? Hoe zal de zonnekracht zich
ontwikkelen? En hoe zit het met desertificatie? Vanwege de klimaatverandering zijn
locatiespecifieke regen‐ en warmtevoorspellingen nodig. Boeren moeten zich bera‐
den op hoe ze hun landbouw daarop instellen. Ze moeten verder gaan met
diversificatie en de breedtestrategie. Daarom moeten ze experimenteren met andere
droogteresistente marktgewassen. Diversificatie is voor de toekomst van belang.
Sommige studies voorspellen dat de bodem in de Sertão zo droog wordt dat de
regio ongeschikt wordt voor de verbouw van maïs en bonen. Als men nu al gaat
experimenteren met andere gewassen, dan heeft men daar straks al ervaring mee.
Ze kunnen de boerenkennis in netwerken gebruiken en voortbouwen op de nauw‐
keurige en vernuftige landbouw. Als er nieuwe technologieën geschikt zijn voor de
landbouw in de Sertão, duurt het bovendien volgens Brondizio & Moran (2008:1805)
meestal een generatie eer die ingeburgerd zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meteo‐
rologische observatie en wat dat voor de individuele boeren kan betekenen. De
overheid moet ook investeren in gezondheidszorg voor dier en mens. Verdere
diversificatie binnen de landbouw blijft een goede strategie. Deze strategie noemt de
studie van de FAO als 1 van de 3 opties voor het dryland mixed farming system. De
andere strategieën zijn meer inkomsten van activiteiten buiten de boerderij en de
exit‐uit‐de‐landbouw optie (Dixon 2001), beide belangrijk voor de boeren uit Coité.
Deeltijd landbouw bedrijven zien we steeds meer. Het is wel de vraag wat dit
betekent voor landbouwkennis over het gebied.
De kwetsbaarheid van de huishoudens moet verminderd worden door een beleid
van fine tuning, dat tevens pro‐pobre is (waarbij de situatie van de armen meer
verbetert dan van de anderen). Het huidige landbouwsysteem gericht op onafhan‐
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kelijkheid en zelfredzaamheid is prima. Dit moeten de boeren handhaven. Daarom
moet men er voor oppassen om niet te veel afhankelijkheid te creëren van de Bolsa
Família. In plaats van het verstrekken van financieel kapitaal kan men beter het land
van de boeren vergroten of kwetsbare huishoudens ondersteunen in natura. Dit
sluit bovendien aan bij het bestaansethos: dan geeft men elkaar ook voedsel en geen
geld. Aandacht is nodig voor de bijzondere kwetsbaarheid van female headed
households. Ze hebben minder arbeidskrachten en soms wordt er te veel een beroep
op ze gedaan.
Naast vergroting van de boerderijen zou de marktproductie ook omgezet
kunnen worden in assets die kwetsbaarheid verminderen. Te denken valt aan zonne‐
panelen, cisternes of een studiebeurs. De oogstverzekering zou uitgebreid kunnen
worden en kleinveeteelt, inclusief watervoorziening, gestimuleerd. Ook landbouw‐
voorlichting is nodig. We zagen dat boeren meestal weerloos zijn tegen rupsen of
sprinkhanen. Voorlichting moet in samenspraak zijn met de boeren en oog hebben
voor de voordelen van het bestaande systeem.
Wat betekent het voor de gemeenschap als de kwetsbaarheid vermindert? Wat
betekent dit voor de centrale thema’s als eenheid, arbeidsethos en bestaansethos? Ik
ben niet bang dat de eenheid verdwijnt als er een algemene vermindering van de
kwetsbaarheid in de gemeenschap is. De boeren zullen altijd afhankelijk zijn van
hun sociaal kapitaal in de gemeenschap in geval van misoogsten. De voorspelling
dat door klimaatverandering vaker droogte zal voorkomen, noodzaakt hen nog
meer tot eenheid in de gemeenschappen. Bij de Bolsa Família zien we dat mensen
minder solidair zijn met degenen die niet aan het arbeidsethos voldoen. Daarom is
een lening voor land een betere waarborg voor de eenheid van de gemeenschap en
verminderen van kwetsbaarheid dan de Bolsa Família. Met meer land produceren
ze meer en houden ze meer voedsel over voor hun sociale kapitaal.
Ook de sisallandbouw was een positieve innovatie waardoor de opties van de
boeren uitgebreid werden. Sisal als gewas doet het altijd. Het is interessant in com‐
binatie met veeteelt. Het zorgt voor werkgelegenheid en inkomsten voor jong en
oud. Risico’s zijn de marktafhankelijkheid en de monocultuur, fataal in geval van
een sisalziekte. Meer diversificatie bij sisal is wenselijk, bijvoorbeeld geiten houden.
Ten derde is het van belang om de landbouw en het boerenleven aantrekkelijker
te maken. Alleen een imagoverbetering kan mensen op het land houden. Dit is
noodzakelijk voor de voedselproductie, de eenheid in de gemeenschap, het tegen‐
gaan van een culture drain en het in stand houden van positieve waarden zoals
eenheid, arbeidsethos en bestaansethos. Wellicht is hiervoor een echte promotie‐
campagne nodig.
De boerinnen dragen zelf bij aan het slechte imago van de gezinslandbouw. De
boerin geeft de notie van het zware boerenbestaan als hoofdopvoeder door aan haar
kinderen. Het is dan niet verwonderlijk dat de jongere generatie de landbouw

398

Conclusie

massaal de rug toekeert. Daarom is gender‐insluitende mechanisatie nodig die het
werk minder zwaar en meer rendabel maakt. Dit soort mechanisatie is zowel voor
de landbouw als het huishouden nodig zodat het landleven lichter wordt voor
boerinnen en jongeren. De mechanisatie moet op gender‐insluitende samenwerking
gericht zijn. Ook andere maatregelen gericht op het stimuleren van de boerenzoons
om op het land te blijven moeten uitgebreid worden. Ze krijgen bijvoorbeeld al een
tegemoetkoming voor een huis op het platteland. Hun ouders hebben namelijk
locatiespecifieke landbouwkennis die anders verloren gaat.
Verder moet de optie van migratie ook openblijven. Er is onvoldoende land en
niet iedereen heeft de gave van boer of boerin. Maar volgens het lokale eenheids‐
ideaal zou het wel beter zijn als de jongeren in Coité bleven wonen. Migratie
vermindert de eenheid in de gemeenschappen en veroorzaakt culture drain. Om dit
tegen te gaan is beleid nodig. Bijvoorbeeld voor alternatieve werkgelegenheid in de
rurale gebieden zoals kleine industrie of gedecentraliseerde overheidsdiensten.
Meer werkgelegenheid in de steden op het platteland is noodzakelijk, niet alleen
voor de jongeren, maar ook voor deeltijd boeren. Het onderwijs van jongeren moet
gericht zijn op die arbeidsmarkt. Vrouwen moeten gelijk beloond worden bij
gelijkwaardig werk. Zowel in de landbouw als in de stad zijn elan creërende
initiatieven nodig waardoor de mensen trots worden om deel uit te maken van die
gemeenschap.
De boeren mogen ook nu al trots zijn op hun vernuftige landbouwsysteem. De
voedselproductie is gezien het areaal waarover men beschikt, goed. Juist door de
kleinschaligheid komt desertificatie nog niet veel voor. Ook moge inmiddels
duidelijk zijn dat irrigatie een onnodige en kunstmatige ingreep zou zijn in een uit‐
gebalanceerd landbouwsysteem.
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Tabel 28. Mogelijke strategieën
Komt voor
Strategie
bij onderzoeksgroep

Categorie

Mogelijk doel

x

Patronage

x

Krediet, krediet
associaties

x

Liefdadigheid

x

Reciprociteit/reciproque
gift-giving

x

Steun van verwanten

Social resources

(Dreze 1989)

x

Sociale relaties om
voedsel te lenen

Diversificatie;
Vermijden
social resources hongersnood

(Sen 1981),
(Dreze 1989)

Contacten leggen met
andere rurale regio’s of
urbane centra

Social
resources/
Diversificatie

(Dreze 1989)

Delen van jachtbuit/
vangst,
delen van voedsel

Pooling

Reductie van
inkomensvariatie

(Hames 1990)

Diversificatie

Reductie van
oogstvariatie
Onafhankelijkheid
van huishouden

(Cashdan 1990)
p 196,197; (Shipton
1994): 358; (Dreze
1989), Baksh 1990

x

Delen van informatie

x

Diversiteit van
(voedsel)gewassen,
handelsgewassen en
Gewaspatronen

Social resources

Auteurs

(Dreze 1989)
(Dreze 1989)

Social resources

(Dreze 1989)
(Dreze 1989)

Gezamelijke jachtpartijen
x

Diversificatie van
landbouwgrond

Diversificatie

x

Diversificatie van
Landbouwactiviteiten

Diversificatie

x

Vee met verschillende
maturation cycles

Diversificatie

x

Diversificatie
management vee

Diversificatie

x

Combinatie gewassen
en vee

Diversificatie

(Shipton 1994): 358

(Shipton 1994): 358
Vermijden
hongersnood

Dreze, 1989
p 75 en 169
(Dreze 1989)

Diversificatie van
vistechnieken
x

Diversificatie van
arbeidskeuzes

Diversificatie

Vermijden
hongersnood

(Dreze 1989)

x

Diversificatie van
Diversificatie
inkomstenbronnen buiten
de landbouw/werk elders

Vermijden
hongersnood

(Sen 1981) (Dreze
1989); (Shipton
1994): 358

x

Ambachten en handel

x

Exchange

Diversificatie

(Dreze 1989)
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Komt voor
Strategie
bij onderzoeksgroep
Vredespakten tussen
groepen

Categorie

Mogelijk doel

Exchange

Auteurs

Gudeman 2001

Geinstitutionaliseerde gift Exchange
exchange
Lange braakperiode
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Bodemvruchtbaarheid
Minder kosten van
wieden

(Cashdan 1990)
p 196,197

x

Veehouden

opslag

Insurance strategie

Horowitz 1986) en
Ingold (1986:134)

x

Voorraad aanleggen

opslag

Vermijden
hongersnood

(Sen 1981)
(Dreze 1989)

Roken van vis:
conserveren

opslag

x

Sparen van geld

Opslag/
Diversificatie

Vermijden
hongersnood

(Sen 1981)
(Dreze 1989)

x

Surplus garden
production

x

Ruil

(Halstead 1989)

x

Exit uit landbouw

FAO (Put 1998):
391

x

Mobiliteit

(Shipton 1994): 358

x

Migratie

Mobiliteit

x

Diversificatie van
migratieroutes

Mobiliteit/
Diversificatie

Vasten

Dieetaanpassingen

(Dreze 1989)

Verzamelen van wild
voedsel

Dieetaanpassingen

(Dreze 1989)

(Dreze 1989)
Vermijden
hongersnood

(Dreze 1989)

Intrahuishouddistributie

(Dreze 1989)

Exploitatie van
geografische complementarities in het econsysteem
Symbiotische uitwisseling
tussen versch.
gemeenschappen

(Dreze 1989)
(Dreze 1989)
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Tabel 29. Gemiddelde maximumtemperatuur in °C, Coité, 1961‐1990

Maandgemiddelde

3 maanden totaal

Jan

31,7

94,3

Feb

31,3

94,3

Mrt

31,3

94,3

Apr

30

92,6

Mei

28,2

89,5

Jun

26,7

84,9

Jul

26,3

81,2

Aug

27,3

80,3

Sep

29,1

82,7

Okt

30,7

87,1

Nov

31,3

91,1

Dec

31,3

93,3

Bron: Tempoagora 2010.
Tabel 30. Fazer caixa
Maand
Jan

feb

mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Deel‐
nemer nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Totaal
ingelegd

1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1100

2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1100

3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1100

4

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1100

5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1100

6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1100

7

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1100

8

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1100

9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1100

10

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1100

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Deel‐
Initiatief‐
nemer nr
nemer
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Tabel 31. Neerslag gemeente Coité 1935‐1997
Meetstation
Salgadália
Neerslag in mm
jan

feb mrt apr mei

jun jul

Jaar‐
Gemid‐
totaal < delde
351 mm april tm
juli
aug sep okt nov dec Totaal

1935

60,8 16,5 ‐

1936 73,2 211,0 0,0

31,7 8,3

1937 137,7 57,8 21,7 122,4 39,0

2,3

4,9

9,5

40,2 29,3 11,7 31,7 0,0

14,3 4,2

30,0 95,4 72,7 548,0

1938 25,5 48,2 165,4 41,3 132,1 41,8 68,4 20,9 28,2 9,1
1939 85,0 25,0 9,3

46,0 17,9

0

11,8

1

0,0

501,0

0

52,8

0

13,8 3,2

597,9

0

70,9

0

34,2 114,5 33,5 30,8 41,3 10,8 94,3 542,6

0

53,2

0

22,5 35,2 24,9 47,0 15,0 90,0 101,0 688,0

0

22,4

1

1941 49,0 89,0 132,0 145,0 29,0

46,0 54,0 30,0 5,0

7,0

45,0 33,0 664,0

0

68,5

0

1942 115,0 39,0 0,0

56,0 65,0

27,0 47,0 21,0 5,0

35,0 142,0 104,0 656,0

0

48,8

0

1943 42,0 49,0 8,0

74,0 157,0 27,0 72,0 21,0 60,0 36,0 32,0 32,0 610,0

0

82,5

0

1940 0,0

215,1 105,4 5,1

26,8

1944 75,0 0,0

63,0 26,0 36,0

65,0 40,0 15,0 10,0 0,0

1945 0,0

0,0

30,0 37,0 0,0

0,0

25,0 82,0

1946 17,0 3,0

15,0 39,0 66,0

7,0

1947 16,0 6,0

23,0 3,0

40,0 5,0

1948 0,0

45,0 24,0 19,0

0,0

1949 33,0 32,0 1,0

19,0

38,3 34,3

7,0

229,0 35,0 594,0

0

41,8

0

10,0 19,0 132,0 10,0 345,0

1

43,5

0

37,0 12,0 10,0 59,0 47,0 319,0

1

29,8

0

7,0

0,0

48,0 27,0 14,0 0,0

19,0 94,0 40,0 272,0

1

16,8

1

0,0

74,0 123,0 374,0

0

29,5

0

61,0 27,4 16,3 19,2 11,3 318,5 33,7 626,0

0

40,3

0

1950 32,0 26,3 20,9 70,0 40,5

14,0 28,5 8,9

4,2

1,0

45,6 15,0 306,9

1

38,3

0

1951 1,4

0,0

45,0 82,6 41,6

17,2 18,3 9,0

3,6

5,3

4,6

115,2 343,8

1

39,9

0

1952 0,0

0,0

30,3 5,3

7,5

20,0 12,9 2,0

6,6

42,0 123,8 283,9

1

16,6

1

1953 0,0

25,3 2,0

43,4 24,6

19,6 21,7 16,0 21,6 0,0

46,7 80,0 300,9

1

27,3

0

1954 75,6 18,9 4,9

16,7 43,0

15,0 12,9 18,6 3,8

82,8 40,2 332,4

1

21,9

1

1955 71,0 23,0 7,0

33,5 18,7

14,2 21,2 12,0 21,7 25,0 93,0 43,2 383,5

0

21,9

1

6,3

0

27,0

0

1956 3,0

25,9 82,4 5,6

33,5

41,9

0,0

54,3 73,2 16,0 10,0 159,3 76,0 553,9

1957 50,0 14,0 165,8 46,8 62,8

27,3 35,3 24,6 2,0

1958 58,0 126,5 27,6 24,2 37,0

40,6 30,0 1,0

1959 62,5 10,0 12,0 20,1 61,0

8,0

1960 124,2 65,0 294,7 44,5 60,0

30,7 62,0 15,6 15,8 8,1

23,0 14,0 757,6

0

49,3

0

1961 102,0 7,0

37,2 16,0 6,3

25,3 24,5 6,0

0,0

20,5 251,0

1

18,0

1

1962 72,7 0,0

23,0 11,8 47,1

54,3 52,4 50,0 3,4

16,0 121,2 11,5 463,4

0

41,4

0

8,5

2,0

0

34,7

0

1964 143,4 38,4 117,2 158,9 115,3 47,1 42,0 111,3 42,0 74,2 83,2 95,0 1068,0 0

90,8

0

1963 2,5

81,9 28,6 47,6 44,1

11,4 18,0 29,4 487,4

14,3 63,8 1,0

30,7 41,8 5,1
0,0

38,7 31,2 5,1

0,0
6,2

60,5 484,5

74,0 0,0

325,2

24,1 279,5 593,8

0

43,1

0

0

33,0

0

1

30,0

0

1965 84,4 27,2 40,2 53,9 32,9

80,4 29,6 25,9 18,3 52,5 67,5 64,5 577,3

0

49,2

0

1966 69,4 159,1 44,3 161,4 76,5

49,1 57,7 40,4 4,1

45,5 85,5 106,4 899,4

0

86,2

0

1967 4,3

31,4 63,9 61,5 77,2

86,6 14,1 13,2 42,5 48,5 97,2 112,6 653,0

0

59,9

0

1968 54,7 60,0 238,1 14,3 68,9

108,9 75,4 28,2 14,6 33,5 130,7 86,7 914,0

0

66,9

0

1969 81,2 121,7 222,9 76,5 89,7

62,9 25,7 27,4 4,6

0,0

0

63,7

0
1

6,2

121,6 840,4

1970 ‐

116,8 29,1 20,8 7,7

11,6 33,7 27,6 0,0

53,1 190,8 83,3

18,5

1971 0,0

55,7 ‐

21,5 26,8

164,0 25,6 32,7 7,4

11,8 13,7 0,0

59,5

0

1972 68,0 100,3 16,4 12,7 18,4

47,5 11,7 41,0 9,0

37,0 17,1 135,7 514,8

22,6

1

1973 5,2

71,0 20,0 31,0 14,0 22,0 102,0 ‐

38,0

0

0,0

88,4 42,0 19,0

0

1974 115,0 19,0 20,0 71,0 120,8 43,0 20,0 13,0 34,0 12,0 24,0 42,0 533,8

0

63,7

0

1975 172,0 25,0 33,1 99,0 68,6

0

86,3

0

13,3

1

0

36,1

0

0

61,8

0

1976 5,6

‐

10,6 11,2 8,0

1977 181,8 118,8 11,6 52,2 46,4

49,6 127,8 34,6 88,7 49,8 12,0 102,0 862,2
20,0 13,9 7,4

8,6

352,6 174,4 5,4

25,0 20,8 21,6 43,2 59,2 21,8 148,2 750,6

1978 29,2 182,6 98,0 43,3 118,9 51,8 33,0 16,3 0,0
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Meetstation
Salgadália
Neerslag in mm
jan

feb mrt apr mei

jun jul

Gemid‐
Jaar‐
totaal < delde
351 mm april tm
juli
aug sep okt nov dec Totaal

April tm
juli <26
mm

1979 68,0 66,0 25,2 10,2 15,0

35,0 10,0 0,5

16,0 0,0

73,6 23,4 342,9

1

17,6

1

1980 220,0 476,0 60,4 26,4 46,4

11,6 20,4 31,0 23,9 0,0

23,6 14,4 954,1

0

26,2

0

30,0 55,0 701,0

1981 25,6 0,0

364,4 54,2 34,6

46,0 70,8 20,4 0,0

1982 58,4 0,0

0,0

185,0 72,0 22,8 45,0 14,4 0,0

30,8 75,0

0,0

0

51,4

0

17,6 521,0

0

90,7

0

75,0 53,0 696,6

0

42,4

0

1983 53,4 218,6 78,0 95,8 0,0

24,6 49,0 31,2 10,0 8,0

1984 8,4

108,0 53,2 44,4 44,8 32,2 13,4 6,0

12,0 60,0 213,5 86,5

1985 53,6 168,2 52,2 142,2 79,7
jan

feb mrt apr mei

90,8 71,2 57,1 0,0

6,4

682,4

0

162,1 267,8 1151,3 0

jun jul

aug sep okt nov dec Totaal 11

# jaren met
49 49 49 50 50
data
Standaardafw. 52,1 85,8 78,2 46,1 35,1

50

50

Gemiddelde 57,7 65,2 62,1 52,4 50,5

43,4 38,6 25,7 16,6 26,8 69,7 65,2 576,8

50

50

50

51

50

0
0
11

46

37,2 25,6 18,9 18,3 50,5 65,4 59,4

Maxima

220,0 476,0 364,4 213,5 157,0 185,0 127,8 111,3 88,7 352,6 318,5 279,5 1151,3

Minima

0,0

# jaren 0,0 mm 6

115,3
96,0

0,0

0,0

3,0

0,0

2,3

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

4

0

1

0

0

1

7

9

3

3

251,0

Socavão 1986 30,0 27,0 94,5 44,0 7,5

52,5 24,5 52,5 49,5 50,0 50,0 58,0 540,0

0

32,1

0

Socavão 1987 0,0

42,5 45,0 41,5 12,5 0,0

117,5 42,5 664,0

0

77,1

0

123,0 104,5 44,0 25,0 43,0 89,0 71,0 902,0

0

27,5 114,0 127,0 94,0

Maxixe 1988 91,0 45,0 64,0 107,0 95,5

107,5

0

Maxixe 1989 56,5 43,0 221,5 22,0 153,0 44,5 67,5 101,5 46,0 30,5 47,0 446,0 1279,0 0

71,8

0

Cabaceir 1990 24,0 45,0 0,0 9,0 10,0
a
1991 26,5 33,0 95,0 42,5 92,0
Sede
Sede

1992 267,5 281,5 31,0 0,0

Algodão 1993 12,0 0,0
Algodão 1994 0,0

0,0

0,0

37,0 14,0 16,0 30,0 35,0 20,0 27,5 267,5

1

17,5

1

88,5 44,5 61,0 25,0 0,0

0

66,9

0

60,5 42,0 610,5

2,5

60,5 90,0 20,0 36,0 14,0 65,0 80,0 948,0

0

38,3

0

40,0

45,0 0,0

1

21,3

1

25,0 13,0 195,0 55,0

40,0 0,0

15,0 67,5 0,0

219,5

87,5 109,5 0,0

15,0 17,5 70,0 40,0 627,5

0

111,8

0

77,0 52,0

40,0 40,0 0,0

0,0

140,0 25,0 404,0

0

52,3

0

Algodão 1996 50,0 10,0 0,0

175,0 0,0

155,0 45,0 40,0 35,0 0,0

90,0 0,0

0

93,8

0

Algodão 1997

90,0 min 70

Algodão 1995 30,0 0,0

jan
# jaren met
11
data
Standaardafw. 72

0,0

0,0

600,0

2

feb mrt apr mei

jun jul

aug sep okt nov dec Totaal

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

75

67

66

47

37

34

28

16

18

32

120

Gemiddelde 53,4 48,8 57,5 72,6 54,7

2

70,5 53,1 37,9 24,9 18,6 74,2 75,6 642,0

Maxima

267,5 281,5 221,5 195,0 153,0 155,0 109,5 101,5 49,5 50,0 140,0 446,0 1279,0

Minima

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,0 0,0

0,0

0,0

0,0

20,0 0,0

# jaren 0,0 mm 2

2

4

2

1

0

1

2

2

4

0

2

# jaren 0,0
8
totaal
Rang meeste 4
maanden 0,0
mm

11

8

2

2

0

1

3

9

13

3

5

2

4

9

9

12

11

7

3

1

7

6

219,5
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Tabel 32. Verwerkingskosten per zak maniokmeel winter 1996

Minimaal in R$

Maximaal in R$

Loon voor de vrouwen die schillen

1,66

3.00

Loon voor ovenbediener of man
die het meel beweegt om te roosteren
Brandhout

1,00

2,00

?

?

Gebruik maniokmeelhuis

1,00

7,00

Totale verwerkingskosten

3,66

12,00

Gemiddelde verwerkingskosten

7,83

Tabel 33. Prijs per kg van groene sisal in mei 1996, bij een dagproductie van 150 kg

1
2
3
4
5

Functie

#
pers

Prijs per
kg.in R$

Verhouding
verdiensten

sexe

Totaal
in R$

Weekloon, bij
4,5 dag (R$)

cevador
resideiro
cortador
botador
estendedeira

1
1
3
2
1

0,014
0,012
0,005
0,005
0,005

28
24
10
10
10

M
M
V
V
V

0,014
0,012
0,015
0,010
0,005
0,056

9,45
8,10
3,38
3,38
3,38

Tabel 34. Verdiensten verschillende functies sisalproductie

A Dagproductie groene sisal in kg

150

300

450

4,5*A

675

1350

2025

Cevador

0,014*B

9,45

18,90

28,35

Resideiro

0,012*B

8,10

16,20

24,30

Cortadora/ Botadora/ Estendedeira

0,005*B

3,38

6,75

10,13

D

Totaal weekloon arbeiders in R$

0,056*B

37,80

75,60

113,40

E

Weekproductie droge sisal in kg

0,45*B

304

608

911

F

Weekopbrengst machine‐eigenaar in R$

0,13*E

39,49

78,98

118,46

G

Onkosten machine‐eigenaar in R$

0,03*E

9,11

18,23

27,34

F‐D

1,69

3,38

5,06

B

Weekproductie groene sisal in kg
Weekloon in R$

H Weekverdiensten machine‐eigenaar na aftrek
weekloon arbeiders in R$
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0

Gemiddelde prijs US $/t, Bahia *
Gemiddelde prijs US $/t, Brazilë, No 3**
Figuur 46. Braziliaanse sisalprijzen 1976‐2006
*Bron: CER 1991.
**Bron: FAO (2001, 2005, 2006.
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GEZINSLANDBOUW EN PRODUCTIVITEIT
De boeren uit mijn onderzoek zijn zogenaamde gezinslandbouwers. Gezinsland‐
bouw definieert Embrapa93 als een vorm van landbouw waarbij de beslissingen, de
bedrijfsvoering, het werk en het kapitaal onder het gezag van het gezin is (Embrapa
2003). Volgens de Braziliaanse wet exploiteren gezinslandbouwers rurale onderne‐
mingen met voornamelijk gezinsarbeidskrachten als basis, wonen ze op hun land of
in de nabijheid daarvan en hebben ze toegang tot een bepaald maximum aan land
(Didonet 2004)194. In de wettelijke definitie is het grondbezit bij de gezinslandbouw
tot een maximum beperkt. Volgens de definitie van Embrapa kan latifundio ook
onder het gezag van een gezinslandbouwer zijn. Voldoet een boer niet aan de voor‐
waarden van de gezinslandbouwer dan is hij in de meeste gevallen een bedrijfsland‐
bouwer195.
Het gezinsbedrijf is het meest voorkomende model van landbouwbedrijven op
mondiaal en nationaal niveau en ook in het Noordoosten. In Brazilië zijn in 1996
85,2% (4,1 miljoen) van alle 4,8 miljoen agrarische bedrijven gezinslandbouw‐
bedrijven. Daarvan zijn er 49%, meer dan twee miljoen, in het Noordoosten
waardoor in het Noordoosten 88% van alle agrarische bedrijven gezinsbedrijf is
(Embrapa 2003). Het areaal dat de gezinsbedrijven in Brazilië tot hun beschikking
hebben is 31% en 44% in het Noordoosten (IBGE 1996196).
Tabel 35. Akkerbouwproductiewaarde van microfundio, minifúndio en latifundio
Noordoosten en Bahia, 1996
Areaal
Permanente
Tijdelijke
Akkerbouw‐
Akkerbouw‐
gewassen
gewassen
Productie‐
Productie‐
waarde %
Waarde %

Brazilië,
Gemiddeld
Totaal
Alle Akkerbouw
Productie‐
waarde %

Brazilië

Tot 10 ha
10 – 100 ha
Meer d 100 ha

14
43
43

10
29
61

12
36
52

Noordoosten

Tot 10 ha
10 – 100 ha
Meer d 100 ha

25
37
38

26
21
53

26
29
45

Tot 10 ha
17
10 – 100 ha
41
Meer d 100 ha
42
Bron: IBGE 2005 tabel 515, bewerking auteur.

22
23
55

20
27
53

Bahia

93

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
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De basisvoedselgewassen worden voornamelijk op het minifúndio geproduceerd.
Van de landelijke bonenproductiewaarde werd in 1996 27% geproduceerd op micro‐
fundio en 42% op land tussen de 10 en 100 ha groot. De Bahiaanse bonenproductie‐
waarde was voor 35% afkomstig van microfundio en voor 35% van land tussen de 10
en 100 ha groot (IBGE 2005 tab 498). In de microregio Serrinha waartoe Coité
behoort, werd in 1996 56% van de bonen geproduceerd op microfundio en 38% op
land tussen de 10 en 100 ha groot. In de gemeente Coité, werd in 1996 66% van de
bonen geproduceerd op microfundio en 33% op land tussen de 10 en 100 ha groot.
Van de waarde van de landelijke maniokproductie in 1996 werd 35% geproduceerd
op microfundio en 51% op land tussen de 10 en 100 ha groot. Van de maniokproduc‐
tie in Bahia werd 45% geproduceerd op microfundio en 43% op land tussen de 10 en
100 ha groot (IBGE 2005 tab 498). In de microregio Serrinha werd in 1996 65% van de
maniok geproduceerd op microfundio en 33% op land tussen de 10 en 100 ha groot.
In de gemeente Coité werd in 1996 81% van de maniok geproduceerd op microfundio
en 19% op land tussen de 10 en 100 ha groot . Naar mate de schaal van de regio
kleiner wordt neemt het belang van het microfundio voor de waarde van de
basisvoedselproducten toe.
Wat betreft de totale akkerbouwproductiewaarde versus productieareaal zien
we voor 1996 dat de verhoudingen enorm verschillen: op het latifundio in het Noord‐
oosten wordt met 70% van het areaal minder dan 70% van de productiewaarde
gehaald, voor de gezinslandbouw in het Noordoosten zijn de verhoudingen 43:43,
voor het minifundio in het Noordoosten ongeveer 30:55 en voor het microfundio van
Bahia ongeveer 4,6: 20 (IBGE 2007c en IBGE 2005 tab 515). Hoe kleiner de productie‐
eenheid, hoe groter het relatieve deel is van de productiewaarde. Het minifundio is
daarom veel productiever dan het latifundio. Ik concludeer dat de economische
prestaties van de gezinslandbouw in het Noordoosten goed zijn. Zeker gezien de
kleine landbouwpercelen, lage opbrengsten per ha, een laag technologieniveau,
weinig toegang tot kredieten en de ecologische kwetsbare omgeving van de
gezinslandbouw in het Noordoosten (INCRA 2005a).
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Figuur 47. Decreet landhervorming Nova Palmares
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WOORDENLIJST
1 tarefa is 66 bij 66 m of 4356 m2
1 ha = 2,296 ta (Spix en Martius 1981)
Tabel 36. Namen van gewassen

Nederlands/ Engels

Portugees

Latijn

Acerola

Acerola

Aloë vera

Babosa

Malpighia glabra of Malpighia
punicifolia
Aloe vera (L.)

Anijs

Erva doce

Antillen komkommer/ west Indian Maxixe
gherkin
Bosui
Cebolinha

Cucumis anguria
Allium fistolosum

Brazilian Grape Tree

Jabuticaba

Myrciaria cauliflora Berg.

Bruine boon/ witte boon

Feijão/ feijão‐de‐ arrancar

Phaseolus vulgaris L.

Cashew

Caju

Anacardium occidentale L.

Chayote

Chuchu

Sechium edule

Citroengras/ sereh

Capim santo

Citroenmelisse/ citronella

Erva cidreira

Melissa officinalis

Duivenerwt/ pigeon pea

Andu/ Guandu

Cajanus cajan (L. Millsp.)

Gele mombinpruim

Cajá

Spondias mombin

Guave

Goiaba

Lablab, hyacintboon, simboon

Feijão mangalô

Lavendel

Alfazema

Licuripalm

Ouricuri

Limoen197

Limão

Lima198

Lima / limão doce

Maniok/ Cassave

Mandioca/ Aipim/ Macaxeira

Manihot esculenta (Crantz)

Moerbei

Amora

Morus

Munt

Hortelão

Nachtschone

Maravilha

Mirabilis japala

Ogenboon/ vignaboon/ cowpea
Okra

Feijão de corda/‐fradinho/‐
macaçar/‐caupi
Quiabo

Vigna unguiculata ssp
unguiculata
Abelmoschus esullentus

Oliepalm

Dendezeiro

Elaeis guineensis

Passievrucht

Maracujá/ maracujina199

Reuzencactus

Mandacarú

Cereus giganteus

Rode mombinpruim/ jocote (En.)

Serigüela/ cajá vermelho

Spondeas purpurea

Pata de vaca

Pata de vaca/ mororó

Bauhinia fortificata

Lablab purpureus/ dolichos
lablab
Syagrus coronata
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Tala (Spaans)

Jua‐mirim

Celtis spinosa spreng./ celtis tala

Sperzieboon

Feijão vagem

Phaseolus vulgaris L.

Stervrucht

Carambola

Surinaamse kers/ pitanga

Pitanga

Eugenia Michelii Berg

Umbú

Umbú

Spondias tuberosa

Umburana

Umburana

Vijgcactus

Palma

Amburana claudii (Fr. All) A. C.
Smith/ bursera leptophleos
Opuntia ficus indica mill

Wijnruit

Arruda

Ruta graveolens

Wonderboom /castor bean

Mamona

Ricinus communis L.

Zoete aardappel

Batata/batatinha/ batata doce

Ipomoea batatas

Zoete maniok

Aipim

Manihot esculenta

Zoetzak / suikerappel /

Pinha

Annona squamosa/

Zuurzak

Graviola

Annona muricata/ anona
cherimalia Mill.

Bron: Ferreira (1986) en Pijpers 1992
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SUMMARY
This dissertation examines the survival strategies of family farmers in Conceição do
Coité, Bahia, in semi‐arid Brazil in 1997 and 2008 by using the livelihood
framework. It analyses natural capital (land), human capital (work ethic and
knowledge), and social capital (mutual aid). Greater access to these capitals is
essential to reduce the vulnerability of family farmers. Land as a starting capital is
the key to the household’s progress. Water is less important than social capital to
obtain a good harvest.
The combination of this observer‐oriented livelihood approach with actor‐
oriented local models provides insight into the motives of family farmers. Conflicts
are avoided as much as possible in a moral peasant economy that sustains needy
community members. Work ethic is not only a prerequisite for peasant life but also
for economic progress and the maintenance of an existence ethos.
Two main changes occurred between 1997 and 2008. The first one was the
occupation of a sisal plantation. The reasons were societal changes and discursive
conflicts. The latter occurred because the landowner did no longer fulfil his
obligations of patronage to his workers. The inalienability of land became disputed.
This challenge to property rights was inconceivable in 1997, given the importance of
natural capital (land). The local model of unity explains why the labour union, and
not the more radical MST, initiated the land occupation. Furthermore, the
dissertation describes discursive conflicts about the importance of education for
peasant children, mutual aid and the appreciation of country life.
The second major change was a general improvement of living conditions. The
livelihood framework explains this change better than the local models. The
vulnerability of the research population decreased between 1997 and 2008 because
of improved access to income, drinking water, land, education and healthcare.
In order to secure the future of family farming in North‐eastern Brazil, a thorough
rethinking of currant believes about rural livelihood strategies will be important.
Family farms are struggling with a negative image. Yet, farmers are ingenious and
their ecological knowledge is remarkably accurate. Moreover, the productivity of
family farming is relatively high. The vulnerability of family farmers in the semi‐
arid area must be reduced by fine‐tuning policy measures not of water and
technology, but by focussing them on the poor. This has to include improved access
to land, financial support, appropriate education and gender‐inclusive mecha‐
nization.
It is time for a new debate on climate change and family farming because
present climate models are very negative about the semi‐arid region. This
dissertation proposes a locally specific ʹclimate anthropologyʹ to secure Brazilian
family agriculture and food supply.
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RESUMO
Esta dissertação examina as estratégias de sobrevivência dos agricultores familiares
em Conceição do Coité, Bahia, no Semi‐árido do Brasil em 1997 e 2008, usando o
livelihood framework94. Ela analisa o capital natural (terra), capital humano (ética de
trabalho e conhecimento) e capital social (ajuda mútua). Maior acesso a esses
‘capitais’ é essencial para reduzir a vulnerabilidade dos agricultores familiares.
Terra como um capital inicial, é a chave para o progresso do domicílio familiar. A
água é menos importante do que o capital social para se obter uma boa colheita.
A combinação desta abordagem ‘observador orientado’ do livelihood framework,
com modelos locais ou seja ator orientados, fornecem conhecimento sobre os
motivos dos agricultores familiares. Os conflitos são evitados, o máximo possível,
em uma economia camponesa moral que sustenta os membros carentes da
comunidade. Ética de trabalho não é apenas um pré‐requisito para a vida no campo,
mas também para o progresso econômico e a manutenção de um etos de existência.
Duas principais mudanças ocorreram entre 1997 e 2008. A primeira delas foi a
ocupação de uma plantação de sisal. As razões foram as mudanças sociais e conflitos
discursivos. O último ocorreu porque o proprietário não cumpriu mais as suas
obrigações de patronagem para com os seus trabalhadores. A inalienabilidade das
terras se tornou um ponto de discussão. Este desafio aos direitos de propriedade era
inconcebível em 1997, dada a importância do capital natural (terra). O modelo local
de união, explica porque o sindicato dos trabalhadores rurais, e não o MST que é
considerado mais radical, iniciou o acampamento na fazenda. Além disso, esta
dissertação descreve os conflitos discursivos sobre a importância da educação para
filhos de lavradores, ajuda mútua e a valorização da vida no campo.
A segunda grande mudança foi uma melhoria geral das condições de vida. O
livelihood framework explica esta mudança melhor do que os modelos locais. A
vulnerabilidade da população pesquisada diminuiu entre 1997 e 2008 por causa da
melhoria do acesso à renda, água potável, terra, educação e saúde.
Para assegurar o futuro da agricultura familiar no Nordeste do Brasil, uma
profunda reorientacão sobre os atuais moldes de pensamento relacionados com as
estratégias de subsistência rurais será de grande importância. A agricultura familiar
está lutando com uma imagem negativa. No entanto, os agricultores são engenhosos
e seus conhecimentos ecológico de alta precisão. Além disso, a produtividade da
agricultura familiar é relativamente alta. A vulnerabilidade dos agricultores
familiares do Semi‐árido deve ser reduzida por medidas de ajuste fino (fine‐tuning)
da política, não com água e tecnologia, mas com foco nas classes mais pobres. Isto
Descrição dos meios de subsistencia através do capital natural, humano, social, financeiro e
físico.
94
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terá que incluir a melhoria do acesso à terra, apóio financeiro, educação adequada e
uma ‘gender‐inclusive mechanization’ ou seja, uma mecanização também adequada
para as mulheres.
É hora de um novo debate sobre as mudanças climáticas e a agricultura familiar,
porque os modelos climáticos atuais, sobre a região semi‐árida, são muito negativos.
Esta dissertação propõe uma ‘antropologia do clima’, a nível local específico, para
garantir a agricultura familiar brasileira e a oferta de alimentos.

415

BIBLIOGRAFIE
Abramovay, R., org.
1998 Juventude e agricultura familiar: Desafios dos novos padrões sucessórios.
UNESCO.
Agarwal, B.
1990 Social security and the family: coping with seasonality and calamity in rural
India. Journal of Peasant Studies 17(3):341‐412.
Agritempo
2009. Sistema de Monitoramento Agrometeorológico. Geraadpleegd op 2 oktober
2009.
http://www.agritempo.gov.br/publish/mapas/ProbChuva/sobre.htm.
Ahmad, E., J. Dreze, J. Hills and A. Sen, eds.
1991 Social Security in Developing Countries. Oxford: Clarendon Press.
Almanaque Abril
1988 São Paulo: Editora Abril.
Alves, M. O.
2002 Pluriatividade no Sertão Nordestino: uma estratégia de sobrevivência. O
caso do município de Tejuçuoca, estado do Ceará. Revista Raízes 21(1).
Ambrizzi, T.; R. M. d Rocha; J. A Marengo; I. Pisnitchenko; L. M Alves e J. P. R.
Fernandez
2007 Cenários regionalizados de clima no Brasil e América do Sul para o Século
XXI: Projeções de clima futuro usando três modelos regionais. São Paulo:
Ministério do Meio Ambiente.
Anderson, W. A.
1979 Comment on Anthropological Studies in Hazardous Environments: Past
Trends and new Horizon, byWilliam I. Torry. Current Anthropology 20(3):517.
Ansell, A.
2009 “But the winds will turn against you”: An analysis of wealth forms and the
discursive space of development in northeast Brazil. American Ethnologist
36(1):96‐109.
Arce, A. and P. Hebinck
2002 Life Styles and the Livelihood Framework: Problems and Possibilities for
Development Studies. Unpublished paper, Department of Social Sciences,
Rural Development Sociology Wageningen.
Arce, A.
2003 Value contestations in development interventions: community development
and sustainable livelihoods approaches. Community Development Journal
38(3):199‐212.
417

Aroucha, M.
1993 Visão agroecológica do semi‐árido. Lecture given at the Seminario de
Estudo: Semi‐árido: alternativas de produção no semi‐árido. Petrolina,
September 14‐18.
Assis, A. M. O., M. d C. S. de Freitas, T. C. Oliveira, M. d S. Prado, L. R. Sampaio,
A. D. Machado e D. A. Queiroz
1999 Bró, Caxixe e Ouricuri. Estatégias de Sobrevivência no Semi‐Árido Baiano.
Revista de Nutrição Campinas 12(2):159‐166.
Associação de moradores de nova Palmares.
Z.d.(waarschijnlijk 2008). Nova Palmares. Conceição do Coité: Rildo filmagens
(DVD).
Augusto, H. dos Anjos e E. M. Ribeiro
2005 O Envelhecimento e as aposentadorias no ambiente rural: um enfoque
bibliográfico. Organizações rurais e agroíndustriais 7(2):199‐208. Geraadpleegd
november 2009.
http://www.fundaj.gov.br/umn.edu/43982.
Baksh, M. and A. Johnson
1990 Insurance policies among the Machiguenga: an ethnographic analysis of risk
management in a non‐western society. In Risk and uncertainty in tribal and
peasant economies. E. Cashdan. Pp. 193‐229. Boulder: Westview Press.
Banco Central do Brasil
2009 Evolução do IDH das Grandes Regiões e Unidades da Federação. Boletim
Regional do Banco Central do Brasil. Geraadpleegd januari 2012.
http://www.bcb.gov.br/pec/boletimregional/port/2009/01/br200901b1p.pdf.
Banfield, E.
1958 The Moral Basis of a Backward Society. Glencoe: Free Press.
Barlett, P. F.
1980 Adaptive strategies in peasant agricultural production. Annual Review of
Anthropology 9:545‐73.
Barrientos, A. and C. Santibáñez
2009 New forms of Social Assistance and the Evolution of Social Protection in
Latin America. Journal of Latin American Studies 41:1‐26.
Beck, U.
1992 On the logic of wealth distribution and risk distribution. In Risk Society:
Towards a New Modernity. Pp. 1‐19. London: Sage Publications.
Benda‐Beckmann, F. von and K. von Benda‐Beckmann
1994 Coping with Insecurity. Focaal (22/23):7‐35.
Berry, S.
1989 Social Institutions and Access to Resources. Africa 59:41‐55.

418

Bibliografie

1993 No Condition is Permanent: The Social Dynamics of Agrarian Change in
Sub‐Saharan Africa. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press.
Biamah, E.
2005 Coping with drought: options for soil and water management in semi‐arid
Kenya. Proefschrift Wageningen.
Blaikie, P, T. Cannon, I. Davis and B. Wisner
1994 At Risk. Natural hazards, peopleʹs vulnerability and disasters. London and
New York: Routledge.
Blom, T. en T. Nijhuis
1997 Risico en gevaar. Een blik op Luhmanns risico‐sociologie. Sociale systemen
bestaan. In Een kennismaking met het werk van Niklas Luhmann. R. Laermans
red. Pp. 167‐180. Leuven: Acco.
Boland, G. M.
1997 Farmersʹ Organizations, Poverty and the Environment in the Sertão, North‐
East Brazil. Proefschrift, Nijmeegs Instituut voor Comparatieve Cultuur‐ en
Ontwikkelingsstudies (NICCOS).
Borras, S. M. Jr, D. Carranza and R. Reyes
2006 Land, Poverty and State Society Interaction in the Philippines. In Land,
Poverty and Livelihoods in as Era of Globalizations: Perspectives from
Developing and Transition Countries. A. Haroon Akram‐Lodhi, S. M. Borras Jr,
and C. Kay, eds. Pp. 119‐152. London: Routledge.
Borras, S. M. Jr.
2009 Agrarian change and peasant studies: changes, continuities and challenges –
an introduction. Journal of Peasant Studies 36(1):5‐31.
Bouman, A. 2003
Benefits of Belonging. Dynamics of Iklan Identity, Burkina Faso. Proefschrift
afdeling Culturele Antropologie, Universiteit Utrecht.
Bourdieu, P.
2006 O Camponês e seu corpo. Revista de Sociologia e Política Curitiba 26:83‐92.
Bovin, M. and L. Manger
1990 Introduction. In Adaptive Strategies in African Arid Lands. M. Bovin and L.
Manger, eds. Pp. 9‐28. Proceedings from a Seminar at the Scandinavian
Institute of African studies, Uppsala Sweden, April 1989. Uppsala:
Scandinavian Institute of African Studies.
Brondizio, E. S. and E. F Moran
2008 Human dimensions of climate change: the vulnerability of small farmers in
the Amazon. Philosophical Transactions of the Royal Society B 363:1803‐1808.
Bruijn, M. de and H. van Dijk

419

1994 Drought and Coping Strategies in Fulbe Society in the Hayre, Central Mali:
A Historical perspective. Cahiers dʹEtudes Africaines XXXIV‐1‐3:133‐135; 85‐
108.
Bruijn, M. de and H. van Dijk
1995 Arid Ways: cultural understandings of insecurity in Fulbe society.
Amsterdam, Thela Publishers. Proefschrift Universiteit Utrecht.
Bryceson, D. F.
2000 Peasant Theories and Smallholder Policies: Past and Present. In: Disapearing
peasantries? Rural Labour in Africa, Asia and Latin America. D. Bryceson, C.
Kay,and J. Mooij, eds. Pp. 1‐36. London: Intermediate Technology Publications.
Caldeira, C.
1956 Mutirão, formas de ajuda mútua no meio rural. São Paulo: Companha
Editora Nacional.
Camarano, A. e R. Abramovay
1999 Êxodo rural, envelhecimento e masculinização no Brasil: Panorama dos
últimos 50 anos. Texto para discussão no 621. IPEA (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada): Rio de Janeiro.
Campbell, A. T.
1995 Getting to know Waiwai. An Amazonian Ethnography. Routledge: London
and New York.
Cancian, F.
1972 Change and uncertainty in a peasant economy: the Maya corn farmers of
Zinacantan. Stanford: Stanford University Press.
1980 Risk and Uncertainty in Agricultural Decision Making. In Agricultural
Decision Making: Anthropological Contributions to Rural Development. P. F.
Barlett. Pp. 161‐176. New York: Academic Press.
Cândido, A.
2001 Os parceiros do Rio Bonito:um estudo sobre o caipira paulista e a
tranformação dos seus meios de vida. São Paulo: Duas Cidades.
CAR (Cia. De Desenvolvimento e Ação Regional BA)
1994 Alternativas Sócio‐Econômicos para o Desenvolvimento da Região Sisaleira.
Série Cadernos CAR, 4. Salvador.
Carneiro, S.
2001 The Construction of Poverty in Brazil. In Texts from Brazil, vol. 8: The
Challenges of Social Inclusion. Pp. 19‐27. Ministry of Foreign Relations.
Casagrande, D. G.; D. Hope; E. Farley‐Metzger; W. Cook; S. Yabiku and C. Redman
2007 Problem and Opportunity: Integrating Anthropology, Ecology, and Policy
through Adaptive Experimentation in the Urban U.S. Southwest. Human
Organization 66(2):125‐139.
Cashdan, E.

420

Bibliografie

1990 Risk and Uncertainty in tribal and peasant economies. Boulder: Westview
Press.
Cavalcanti, B. C. e R. Rocha de Almeida Barros
2006 Desejos de cidade ‐ Imaginários urbanos em assentamentos rurais numa área
de reserva de Mata Atlântica Brasileira. Horizontes Antropológicos 12(25):217‐
235.
2007 Desiring the city – the urban imaginary in rural collective settlements in a
Brazilian submontane Atlantic forest reserve. Horizontes Antropológicos 3:1‐
13. Elektronisch document. Vertaald uit: Horizontes Antropológicos 12(25):217‐
235.
CEI (Centro de Estatística e Informações)
1985 Açudes públicos da Bahia. Disponibilidades hídricas em reservatórios de
grande e médio porte. Salvador: CEI.
1992 Bahia: indicatores sociais na década de 80. Salvador: CEI.
1994a Informações básicas dos municípios baianos., vol. 11 I. Região Paraguaçu.
Salvador: CEI.
1994b Informações básicas dos municípios baianos, vol. 11 I Região Nordeste.
Salvador: CEI.
CER (Coordenação de economia rural)
1991 O sisal na Bahia. Salvador: Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma
Agrária.
Chambers R., A. Pacey and L. A. Thrupp, eds.
1989 Farmer First – Farmer Innovation and Agricultural Research. London:
Intermediate Technology Publications.
Chambers, R.
1989 Editorial Introduction to Vulnerability, Coping and Policy. IDS Bulletin
20(2):1‐7.
Chaves, Ch. de Alencar
2001 A marcha nacional dos Sem‐terra: estudo de um ritual político. In O dito e o
feito: ensaios de antropologia dos rituais. M. Peirano, org. Pp. 133‐148. Rio de
Janeiro: Relume Dumará.
Chayanov, A. V.
1974 La organización de la unidad económica campesina. Buenos Aires: Editora
Nueva Vision.
Chibnik, M.
1990 Double‐edged risks and uncertainties: choices about rice loans in the
Peruvian Amazon. In Risk and uncertainty in tribal and peasant economies. E.
Cashdan. Pp. 279‐303. Boulder: Westview Press.
Christensen, P., J. Hockey and A. James

421

2001 Talk, silence and the material world: patterns of indirect communication
among agricultural families in northern England. In An Anthropology of
Indirect Communication. H. Joy and C. W. Watson, eds. Pp. 68‐83. London:
Routledge.
CIA
2010 CIA Factbook. Geraadpleegd op 16 november.
www.cia.gov.library/publications/the‐worldfactbook.
Ciência hoje
1996 O semi‐árido baiano 21(124):47‐52.
Coca, E. L. de F e B. M. Fernandes
2008 A territorialização dos assentamentos de reforma agrária de mercado nas
regiões Norte e Nordeste do Brasil – 1998‐2006. Geraadpleegd oktober 2009.
http://www2.fct.unesp.br/Estevan%20Leopoldo%20de%20Freitas%20Coca.pdf.
Coelho, J.
1980 A importância da pequena propriedade na produção de alimentos. Encontro
realidade nordestina. Temas: pequena produção agrícola movimento social no
campo. Mestrados sociologia –economia. Campina Grande: UFPb.
Comerford, J.
2001 Reuniões camponesas, sociabilidade e lutas simbólicas. In O dito e o feito:
ensaios de antropologia dos rituais. M. Peirano, org. Pp. 149‐168. Rio de
Janeiro: Relume Dumará.
Companhia de desenvolvimento urbano e Articulação Municipal
1984 Plano de Ação Integrada (PAI). Conceição do Coité. Salvador.
Conab (Companhia nacional de Abastecimento)
2009 Prognóstico Climático para o Brasil no Trimestre Setembro, Outubro e
Novembro de 2009. Geraadpleegd oktober 2009.
www.conab.gov.br/geotechnologia/monitoramento.
Corbett, J
1988 Famine and Household coping strategies. World Development 16(9):1099‐
1112.
Cordeiro, R. de L. M.
2007 The lives of peasant and worker women and stories of documents in the
central backwoods of Pernambuco. Revista Estudos Feministas 3:1‐10.
Geraadpleegd op 14 januari 2010.
http://socialsciences.scielo.org/pdf/s_ref/v3nse/scs_a07.pdf.
Corrêa de Araújo, M. L.
1999 Seca: fenômeno de muitas faces. Geraadpleegd op 22 november 2005.
http://www..nead.org.br/artigodomes/imprime.php?id=6
CPE (Fundação Centro de projetos e estudos)

422

Bibliografie

1989 Sisal, dimensão social. Governo do Estado da Bahia, Secretária do
Planejamento, ciência e technologia (SEPLANTEC).
CPT
1984 A cultura do sisal. Relações de trabalho no processo de produção de fibres.
Relatório. Campo Formoso.
Cunha, E. da
1995 [1901] Os Sertões. Campanha de Canudos. Rio de Janeiro: F. Alves.
2001 De Binnenlanden. Amsterdam: Meulenhoff.
Dagnino, E.
2005 Meanings of Citizinship in Latin America. ICS Working Paper, 258.
Brighton: Institute of Development Studies.
Dale, J. H. van
1992 [1864] Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal/ van Dale.
Utrecht: Van Dale Lexicografie.
Davies, S.
1996 Adaptable Livelihoods: Coping with Food Insecurity in the Malian Sahel.
London: Macmillan Press.
Deere, C. D.
2001 Gender, Land Rights and Rural Social Movements: Regional Differences in
the Brazilian Agrarian Reform. Paper for the 2001 meeting of the Latin
American Studies Association, Washington DC, September 6‐8.
2003 Women’s Land Rights and Rural Social Movements in the Brazilian Agrarian
Reform. Journal of Agrarian Change 3(1,2):257‐288.
Deere, C. D. and M. Leon
2001 The Gender Asset Gap: Land in Latin America. World Development
31(6):925‐947.
Didonet, A. D.
2004 Pesquisa e desenvolvimento em agricultura familiar na Embrapa Arroz e
feijão. Santo Antonio de Goias. Geraadpleegd op 30 november 2007.
www.cnpaf.embrapa.br/publicacao/seriedocumentos/doc_166.pdf
DIEESE e NEAD
2008 Estatísticas do Meio Rural 2008 Brasília: MDA: DIEESE.
Dirks, R.
1980 Social responses during Severe food shortage and famine. Current
Anthropology 21(1):21‐45.
Dixton, J, A. Gulliver and D. Gibbon
2001 Farming Systems and Povery. Improving Farmersʹ Livelihoods in a changing
World. Rome and Washington D.C.: FAO and World Bank.
Dodd, N.

423

1999 Modernity Renewed: Giddens and Beck. In Social theory and modernity. Pp.
185‐210. Cambridge: Polity Press.
Douglas, M. and A. Wildavsky
1982 Risk and culture: an Essay on the selection of technical and environmental
dangers. Berkeley: U. C. Press.
Drèze, J. and A. Sen
1989 Hunger and Public Action. Oxford: Clarendon Press.
EBDA (Empresa Bahiana de Desenvolvimento Agricola)
1993‐1998 Boletim pluviométrico. Conceição do Coité.
Edelman, M.
2005 Bringing the Moral Economy back in…to the Study of the 21ste‐Century
Transnational Peasant Movements. American Anthropologist 107(3):331‐345.
Edelman, M. and A. Haugerud.
2005 Introduction. In The anthropology of development and globalisation: from
classical political economy to contemporary neoliberalism. M. Edelman and A.
Haugerud, eds. Pp. 1–74. Oxford: Blackwell.
Elias, N. e Scotson, J. L.
2000 Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir de
uma pequena communidade. Rio de Janeiro: J. Zahar.
Ellis, F.
2000 Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries. Oxford: Oxford
University Press.
Emater
1986‐1993 Controle Pluviométrico. BA. Conceição do Coité.
Embrapa
2003 Palestra de Campanhola faz diagnóstico da agricultura familiar no Brasil.
Geraadpleegd op 8 december 2003.
http://www.embrapa.br:8080/intranet/nde.nsf/b1bbbc852ee1057183256800005ca
0ab/ o8577bdfabaa523eb8pa.
2005 Semi‐Árido. Geraadpleegd op 4 januari 2005.
http://www21.sede.embrapa.br/linhas_de_acao/ecossistemas/semi_arido/index
_html/mostra_documento.
Emdat
2009 Brazil. Country Profile – Natural Desasters. Geraadpleegd op 3 november
2009.
www.emdat.be/result‐country‐profile.
Engel Aduan, W.
2001 Overcoming Poverty. In Texts from Brazil, vol. 8: The Challenges of Social
Inclusion. Pp. 9‐13. Ministry of Foreign Relations.
FAO

424

Bibliografie

2001 Jute, Kenaf, Sisal, Abaca, Coir and Allied Fibres. Statistics Fibres Bulletin
December:40‐42.
2005 Jute, Kenaf, Sisal, Abaca, Coir and Allied Fibres. Statistics. Fibres Bulletin
June:42‐44.
2006 Jute, Kenaf, Sisal, Abaca, Coir and Allied Fibres. Statistics. Fibres Bulletin
December.
ftp:// ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/009/j9330m.pdf
2008 Hunger on the rise due to soaring food prices, 3 July.
http://www.foa.org/newsroom/EN/news/2008/10000866/index.
Faria, V. 2001
Social Developments: Diagnosis and Strategies. In Texts from Brazil, vol. 8: The
Challenges of Social Inclusion. Pp. 13‐19. Ministry of Foreign Relations.
Feres, J. B.
1990 Propriedade da terra: opressão e miséria. O meio rural na história social do
Brasil. Proefschrift KU Nijmegen. Amsterdam: CEDLA.
Ferreira, A. B. da Holanda
1986 Novo dicionário Aurélio da lingua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Nova
Fronteira.
Ferreira, H. C. H.
2008 Territórios sociais e reterritorializações no Aventureiro: desputas pelo
significado e direitos de uso do espaço. In O Campo em Debate: Terra,
Homens, Lutas. M. V. Secreto, M. J. Carneiro e R. Bruno, orgs. Pp. 79‐95. Rio de
Janeiro: Mauad X.
Fialho, M. A. Verardi 2008
Observações sobre o processo de desenvolvimento de uma sociedade rural do Rio
Grande do Sul: um olhar sobre as subjetividades de uma ação de política
pública. In O Campo em Debate, terra, homens, lutas. M. V. Secreto, M. J.
Carneiro e R. Bruno, orgs. Pp. 199‐215. Rio de Janeiro: Mauad X.
Finan, T. J. and D. R. Nelson
2001 Making rain, making roads, making do: public and private adaptations to
drought in Ceará, Northeast Brazil. Climate Research 19:97‐108.
Fiuza, A. L. de Carvalho, N. M. de Almeida Pinto, T. Nogueira Galinari e V. A.
Moreira de Barros
2009 Difisão de tecnologia e sexismo nas Ciências Agrárias. Ciencia Rural
39(9):2614‐2620.
Flores Fernandes Filho, J, F. Rezende Campos e I. Mendes de Oliveira
2008 A Indústria Rural e a Crise da Agricultura Mineira: O Caso das Regiões
Norte de Minas e Jequitinhonha. Revista Agroanalysis Fevereiro/98.
Foladori, G. e J. Taks
2004 Um olhar antropológico sobre a questão ambiental. Mana 10(2):323‐348.

425

Fonchingong, C. C.
2006 Expanding horizons: Women’s voices in community‐driven development in
the Cameroon grasslands. GeoJournal 65:37‐149.
Forman, S.
1975 The Brazilian Peasantry. New York: Columbia University Press.
Foster, G. M.
1988 Tzintzuntzan. Mexican peasants in a changing world. Prospects Heights,
Illinois: Waveland Press.
Folhes, M. T. e D. Nelson
2007 Previsões tradicionais de tempo e clima no Ceará: o conhecimento popular à
serviço da ciência. Sociedade & Natureza 19(2):19‐31.
Forbes, H.
1989 Of grandfathers and grand theories: the hierarchised ordering of responses
to hazard in a Greek rural community. In Bad year economics: cultural
responses to risk and uncertainty. P. Halstead and J. O`Shea, eds.
Foucault, M.
1980 Power/knowledge: selected interviews and other writings, 1972‐1977. C.
Gordon, ed. New York, N.Y: Pantheon Books.
1990 [1976] The history of sexuality, vol 1: An introduction. New York: Vintage
Books.
Franco, T.
1996 Serrinha. A colonização portuguesa numa cidade do sertão da Bahia.
Salvador: EGBA/Assembléia Legislativa do Estado.
Giddens, A.
1991 Fate, Risk and Security. In Modernity and Self‐Indentity. Self and society in
the late Modern Age. Pp. 109‐143. Cambridge: Polity Press.
Girardi, E. P.
2008 Atlas da Questão Agrária Brasileira. http://www4fct.‐
unesp.br/nera/atlas/estrutura_fundiaria.htm. Geraadpleegd op 4 november
2009.
Godelier, M.
z.d. Racionalidade e irracionalidade na economia. Rio de Janeiro, Edições Tempo
Brasileiro.
1971 [1969] Rationalité et irrationalité en économie. Paris: Maspero.
Godoy, R, V. Reyes‐García, V. Vadez, O. Magvanjay, W. R. Leonard, T. McDade, S.
Kumar, I. Sanjay; J. Iqbal, D. Wilkie, S. Tanner and T. Huanca
2009 Does the Future Affect the Present? The Effects of Future Weather on the
Current Collection of Planted Crops and Wildlife in a Native Amazonian
Society of Bolivia. Human Ecology 37(5):613‐628.
Greenfield, G. M.

426

Bibliografie

1992 The Great Drought and Elite discourse in Imperial Brazil. Hispanic
American Historical Review 72(3):375‐400.
Greenhouse, C. J
2005 Hegemony and Hidden Transcripts: The Discursive Arts of Neoliberal
Legitimation. American Anthropologist 107(3):356‐368.
Grisa, C. e S. Schneider
2008 “Plantar pro gasto”: a importância do autoconsumo entre famílias de
agricultores do Rio Grande do Sul. Revista de Economia e Sociologia Rural
46(2):481‐515.
Gross, D. R. and B. A. Underwood
1971 Technological Change and Caloric Cost: Sisal Agriculture in North‐eastern
Brazil. American Anthropologist 73:725‐40.
Guano, E.
2002 Spectacles of Modernity: Transnational Imagination and Local Hegemonies
in Neoliberal Buenos Aires. Cultural Anthropology 17(2):181‐209.
Guanziroli, C. E.
2007 PRONAF dez anos depois: resultados e perspectivas para os
desenvolvimento rural. RER 45(2):301‐328.
Gudeman, S.
1986 Economics as Culture: Models and Metaphors of Livelihood. London:
Routledge and Kegan Paul.
2001 The anthropology of economy: community, market, and culture. Malden,
MA [etc.]: Blackwell.
Haan, de L. J.
2000 Livelihood, locality and globalisation. Inaugurele rede. Katholieke
Universiteit Nijmegen.
Haan, L. de and A. Zoomers
2005 Exploiting the Frontier of Livelihoods Research. Development and Change
36(1):27‐47.
Haan, N. de
2001 Of goats and groups: A study on social capital in development projects.
Agriculture and Human Values 18:71‐84.
Hall, A. L.
1978 Drought and irrigation in North‐East Brazil. Cambridge: Cambridge
University Press.
2006 From Fome Zero to Bolsa Família: Social Policies and Poverty Alleviation
under Lula. Journal of Latin American Studies 38:689‐709.
Halstead, P. and J. O`Shea, eds.
1989 Bad year economics: cultural responses to risk and uncertainty. Cambridge:
Cambridge University Press.

427

Hames, R.
1990 Sharing among the Yanomamö: Part I the Effects of Risk. In Risk and
uncertainty in tribal and peasant economies. E. Cashdan. Pp. 89‐107. Boulder:
Westview Press.
Heredia, B., L. Medeiros, M. Palmeira, R. Cintrão and R. S. P. Leite
2005 Regional impacts of land reform in Brazil. Land reform 2005(1):21‐33.
Hetherington, K.
2009 Privatizing the private in rural Paraguay: Precarious lots and the materiality
of rights. American Ethnologist 36(2):224‐241.
Hewitt, K.
1983 Interpretations of Calamity. Boston: Allen & Unwin.
Hilhorst, D.
2007 Saving lives or saving societies? Realities of relief and reconstruction.
Inaugurale rede. Universiteit Wageningen.
Hindess, B.
1986 Actors and Social Relations. In Sociological Theory in Transition. M. I.
Wadell and S. P. Turner, eds. Pp. 117‐19. Boston: Allen and Unwin.
Hoang, L.A., J. Castella and P. Novosad
2006 Social networks and information access: Implications for agricultural
extension in a rice farming community in northern Vietnam. Agriculture and
Human Values 23:513‐527.
Hyden, G.
1980 Beyond Uljamaa in Tanzania: Underdevelopment and the Uncaptured
Peasantry. London: Heinemann Educational Books Limited.
IBGE
1985 Censos econômicos. Rio de Janeiro: IBGE.
1996a Censo Agropecuário de 1995‐1996. Geraadpleegd op 6 februari 2005.
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/consoagro/de
fault.shtm.
1996b Contagem da população. Rio de Janeiro: IBGE.
1997 Censo Populacional de 1996. Conceituação das características divulagdas na
contagem da população de 1996.
1999 Evolução e perspectivas da mortalidade infantil no Brasil, Departamento de
População e Indicadores Sociais.
2001 Censo Demografico 2000. Rio de Janeiro: IBGE.
2001 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Microdados. Rio de Janeiro.
2003a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2002/2003.
2005 Sistema de Recuperação Automática ‐ SIDRA, IBGE. 2005 tab 498, 514 en
515.
2006a Censo Agropecuário. Resultados preliminares. Rio de Janeiro: IBGE.

428

Bibliografie

2007a Contagem da população 2007. Geraadpleegd op 6 oktober 2009.
http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.phh?sigla=ba.
2007b Censo Agropecuário 2006.
http://www.ibge.gov.br/home.
2007c Geraadpleegd op 22 november 2007.
http://www.sidra.ibge.gov.br/ tab 263.
2009 Cidades.
IETS (Instituto de Trabalho e Sociedade)
2010 Pobreza e indigência. Geraadpleegd op 23 november 2010.
http://www.iets.org.br/article.php3?id_article=915.
INCRA
2005 Número de Estabelecimentos, Área e Valor Bruto da Produção.
http://www.incra.gov.br/sade/EstabAreaVBPFAM.asp.
INGA
2009 INGÁ inicia visitas às Áreas Sujeitas à Desertificação na Bahia.
Geraadpleegd op 11 mei 2009.
http://www.inga.ba.gov.br/modules/news/print.php?storyid=327.
INSA
2010a
http://tempo.cptec.inpe.br/cidades/previsao.do.
2010b
http://www.insa.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=123&It
emid=.
Jaffe, J. and M. Gertler
2006 Victual vicissitudes: Consumer deskilling and the (gendered) transformation
of food systems. Agriculture and Human Values 23:143‐162.
Johnson, A. W.
1971 Sharecroppers of the Sertão. Stanford, Calif: Stanford University Press.
José, Flávio 1996
Filho do dono. Monteiro (PB): LBC Gravações e Edições Musicais Ldta.
Kassouf, A. L.
2004 O trabalho de crianças e adolecentes no Nordeste do Brasil. Brasília: ILO
[OIT].
Kerblay, B.
1987 Chayanov and the Theory of Peasant Societies. In Peasants and Peasant
Societies. T. Shanin, ed. Pp. 176‐185. Oxford: Basil Blackwell.
Khan, A. S.
2005 Capital social das comunidades beneficiadas pelo programa de combate à
pobreza rural –PCPR/ Projeto São José‐ PSJ estado do Ceará. Revista de
Economia e Sociologia Rural 43(1):1‐9. Geraadpleegd op 19 mei 2009.

429

http://www. scielo.br.php?script=sci_arttext&pid=S0103‐20032005000‐
100006&lng=en&nrm=iso.
King, D. N. T., A. Skipper and W. B. Tawhai
2008 Maori environmental knowledge of local weather and climate change in
Aotearoa – New Zealand. Climatic Change 90(4):385‐409.
Klein, C.
2007 Mulher e família no Programa Bolsa‐Escola: maternidades veiculadas e
instituídas pelos anúncios televisivos. Cadernos Pagu 29:339‐364.
Kleinpenning, J.
1987 Brazilië. ’s Gravenhage: Staatsuitgeverij.
KNMI
2009 Geraadpleegd op 18 november 2009.
Knmi.nl/research/global_climate/.../nino/.
Kooijmans, L.
1997 Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende
eeuw. Amsterdam: Bert Bakker.
Kottak, C. P.
1983 Assault on Paradise: Social Change in a Brazilian Village. New York:
Random House.
Knight, F.
1921 Risk, Uncertainty and Profit. Boston: Houghton Mifflin.
Lafer, C.
2001 Texts from Brazil ‐ 8; The Challenges of Social Inclusion. Brasília. In Texts
from Brazil, vol. 8: The Challenges of Social Inclusion. Pp. 9‐13. Ministry of
Foreign Relations.
Leach, M., R. Mearns and I. C. Scoones
1997 Environmental Entitlements. A framework for understanding the
institutional dynamics of environmental change. Brighton: Institute of
Development Studies.
1999 Environmental Entitlements: Dynamics and Institutions in Community‐
based Natural Resource Management. World Development 27(2):225‐47.
Lees, S.
1980 The hazards approach to development research: recommendation for Latin
American Drylands. Human Organisation 39:372‐376.
Legge, K.
1989 Changing responses to drought among the Wodaabe of Niger. In Bad year
Economics. Cultural responses to risk and uncertainty. P. Halstead and J.
O`Shea, eds. Pp. 81‐86. Cambridge: Cambridge University Press.
Leite, S. Pereira e R. Vieira de Ávila

430

Bibliografie

2007 Reforma agrária e desenvolvimento na América Latina: rompendo com o
reducionismo das abordagens economicistas. RER 45(3):777‐805.
Lemos, M.C, E. Boyd, E. Tompkins, H. Osbahr and D. Liverman
2007 Developing Adaptation and Adaption Development. Ecology and Society
12(2):26.
http://ecologyandsociety.org/vol12/iss2/art26.
Lemos, M. C.
2007 Drought, Governance and Adaptive Capacity in North East Brazil: A Case
Study of Ceará. Occasional paper. UNDP Human Development Report
2007/2008.
Lima, L.
2007 A dinastia do sisal: depoimento de quem já trabalhou com a fibra, desde
criança. 21 oktober. Geraadpleegd op 29 februari 2008.
http://latinoamericano.jor.br/noticias_11.html.
Long, A. and N. Long, eds.
1992 Battlefields of knowledge, the interlocking of theory and practice in social
research and development. London and New York: Routledge.
Lopes, J. e S. Leite
1981 O ‘Tradicionalismo Camponês’ segundo a Antroppologia da Tradição. In
Comunicação, vol. 6. Pp. 41‐53. Rio de Janeiro: PPGAS/Museu Nacional: FURJ.
Low, B. S.
1990 Human responses to environmental extremeness and uncertainty: a cross‐
cultural perspective. In Risk and uncertainty in tribal and peasant economies.
E. Cashdan. Pp. 229‐257. Boulder: Westview Press.
Macedo, M. E.
2005 Entre a ‘violencia’ e a espontaneidade: reflexões sobre os processos de
mobilização para ocupações de terra no Rio de Janeiro. Mana 11(2):473‐497.
Maclean, S. L., D. A. Schultz and M. B. Steger, eds.
2002 Social capital: critical perspectives on community and “Bowling alone”. New
York: New York University Press.
Magistro, J and C. Roncolli
2001 Anthropological perspectives and policy implications of climate change
research. Climate Research (19): 91‐96.
Malinowski, B.
1935 Coral gardens and Their Magic. London: Allen & Unwin.
Mapa municipal. No 5.
1956
Martin W. en G. A. J. Tops
1989 Van Dale Groot Woordenboek Engels‐Nederlands. Utrecht: Van Dale
Lexicografie.

431

Martinez, P. H
2002 Villa, Marco Antonio. Vida e morte no sertão: história das secas no Nordeste
nos séculos XIX e XX. Revista Brasileira de Historia 22(43): 251‐254.
Mauss, M.
1966 [1925] The Gift. I. Cunnison, trans. London: Cohen and West.
Mayer, E. y C. Zamalloa
1974 Reciprocidad en las Relaciones de Produccion. In Reciprocidad e
Intercambia en Los Andes Peruanos. G. Alberti and E. Mayer, eds. Pp. 66‐86.
Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
Medeiros, M.
2003 Os ricos e a formulação de políticas de combate à desigualdade e à pobreza
no Brasil. Texto pra discussão no 984. IPEA (Instituto de Pesquisa Econônica
Aplicada): Brasília.
Medeiros Filho, J. I. d. S.
1983 Os degregados filhos da seca. Uma análise sócio‐política das secas do
Nordeste. Petrópolis: Vozes.
Melo, L. Albuquerque de
2001 A realidade da produtora rural na seca nordestina. Fundação Joaquim
Nabuco. Geraadpleegd op 25 mei 2005.
www.fundaj.gov.br.
Ministério da Fazenda
2008 10 Anos do Sistema de Metas de Inflação. Geraadpleegd op 21 februari 2011.
www.fazenda.gov.br/portugues/documentos/2008/março/p010408‐CDES.pdf.
Ministério das Minas e Energia, Secretária geral
1983 Projeto RadamBrasil, Programa de integração nacional. Levantamento de
recursos naturais. Vol 30: Geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, uso
potencial da terra. Folhas Sc 24/25 Aracaju/ Recife/ Rio de Janeiro.
Mitchell, S
1981 The logic of poverty. The case of the Brazilian Northeast. Londen: Routledge
& Kegan Paul.
MOC
2006 Terra e Trabalho para os deserdados do Sertão. Trabalhadores rurais têm
suas vidas transformadas através do Programa Nacional de Crédito Fundiário.
Programa de Comunicação do MOC.
Monte, P. Aguiar do
2008 Inserção Ocupacional Precoce no Nordeste do Brasil: Seus Efeitos sobre a
Educação e o Salário do Trabalhador. Revista Econômica do Nordeste
39(4):545‐556.
Moran, E. F., R. Adams, B. Bakoyéma, S. Fiorini and B. Boucek

432

Bibliografie

2006 Human strategies for coping with El Niño related drought in Amazonia.
Climatic Change 77:343‐361.
Moser, C. O. N.
1998 The Asset Vulnerability Framework: Reassessing Urban Poverty Reduction
Strategies. World Development 26(1):1‐19.
Naves, F.
2008 Construção, subversão e submissão: reflexões sobre estratégias de acesso ão
mercado adotadas por agricultores familiares agroecológicos. In O Campo em
debate, terra, homens, lutas. M. V. Secreto, M. J. Carneiro, e R. Bruno, orgs. Pp.
151‐175. Rio de Janeiro: Mauad X.
NEAD
2009. Geraadpleegd op 7 december 2009.
www.nead.gov.br/download.php?form=pdf&id=50.
Netting, R. M, R. R. Wilk and E. Arnoud, eds.
1984 Households: Comparative and Historical Studies of the Domestic Group.
Berkeley: University of California Press.
Nooteboom, G.
2003 A Matter of Style: Social Security and Livelihood in Upland East Java.
Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. Amsterdam: Rozenberg.
North, D. C.
1990 Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge:
Cambridge University Press.
Oliver‐Smith, A.
1994 Peru’s five hundred year earthquake: vulnerability in historical context. In
Disasters, Development, and Environment. A. Varley, ed. Pp. 3‐48. London:
Wiley.
1996 Anthropological Research on Hazards and Disasters. Annual Review of
Anthropology 25:303‐28.
Ontita, E.
2007 Creativity in Everyday Practice. Resources and Livelihoods in Nyamira,
Kenya. Proefschrift, Universiteit Wageningen.
Orlove, B., J. Chiang and M. Cane
2000 Forecasting Andean rainfall and crop yield from the influence of El Niño on
Pleiades visibility. Nature 403:68–71.
Ortega, E.
1992 La trayectoria rural de América Latina y el Caribe. Revista de la CEPAL,
Chile 47:125‐148.
Ortner, S. B.
1990 Gender Hegemonies. Cultural Critique 14:35‐80.
Ortiz, S. R.

433

1973 Uncertainties in peasant farming. A Colombian case. London: Athlone Press.
1980 Forecasts, Decisions, and the Farmerʹs Response to Uncertain Environments.
In Agricultural Decision Making: Anthropological Contributions to Rural
Development. P. F. Barlett. Pp. 177‐202. New York: Academis Press.
Ospina, P. e M. Tulio
2001 Culturas de Tuberossa Amiláceas Latino Americanas. Vol 4: Viabilidade
Economica do Aproveitamento de Biogas a Partir da Digestão Anaerobiada da
Minipueira. Fundação Gargill.
Palmeira, M. G. S.
1985 A diversidade da luta co campo: luta camponesa e diferenciação do
campesinato. In Igreja e questão agrária. V. Paiva, org. Pp. 43‐51. São Paulo:
Loyola.
Palmeira, M. et. al.
2004 Impacto dos assentamentos: um estudo sobre o meio rural brasileiro.
Brasília: Nead; São Paulo: Unesp.
Pinto, M. Silveira e J. C. de Oliveira
2010 Crescimento pró‐pobre:Análise dos estados Brasileiros entre 1995 e 2007.
Revista Economia contemporánia 14(2):327‐358.
Planalto
2009 Evolução da população segundo cor/raça Brasil e Grandes Regiões 1993‐
2003. Geraadpleegd op 7 december 2009.
http://www.planalto.gov.br/seppir/pesquisas_indicadores/genero/retrato_das_
desigualdades/tabela/1_Populacao/1.1a.pdf.
Plattner, S., ed.
1989 Economic anthropology. Stanford: Stanford University Press.
Popkin, S. L.
1979 The Rational Peasant. The Political Economy of Rural Society in Vietnam.
Berkely: Univ. of California Press.
Presidência
2005 Projeto Alvorada. Relação do Municípios do Estado da Bahia. Geraadpleegd
op 13 maart 2005.
http://www.presidencia.gov.br/projetoalvorada/micro/bahia.htm.
Procter, David E.
2005 Civic communion: the rhetoric of community building. Oxford: Rouman &
Littlefield Publishers.
Put, M.
1998 Innocent Farmers? A Compatative Evaluation into a Government and an
NGO Project Located in Semi‐arid Andhra Pradesh (India), Meant to Induce
Farmers to Adopt Innovation for Dryland Agriculture. Proefschrift Universiteit

434

Bibliografie

van Amsterdam. Department of Human Geography. Amsterdam: Thela
Publishers.
Putnam, R. D., R. Leonardi and R. Y. Nanetti
1993 Making democracy work: Civic tradition in modern Italy. Princeton, NJ:
Princeton University Press.
Putnam, R.D.
2000a Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de Janeiro:
FGV.
2000b Bowling alone: the collapse and revival of American Community. New
York [etc.]: Simon & Schuster.
Putnam, R. D. y Goss, K. A.
2003 Introducción. In El declive del capital social: un estudio international sobre
las sociedades y el sentido comunitario. Putnam, R. D., ed. Pp. 9‐33. Barcelona:
Galaxia Gutenberg Ed.
Pijpers, D en J.G Constant
1992 Fruit uit alle windstreken. Een kleurrijke, smaakvolle gids met aanwijzingen
voor het gebruik van ruim 400 soorten en rassen. Utrecht: Spectrum.
Queiroz, M. I. Pereira de
1973 O sitiante tradicional brasileiro e o problema do campesinato. In O
campesinato brasileiro: ensaios sobre civilização e grupos rústicos no brasil. Pp.
7‐32. Petrópolis: Vozes.
Rama, A.
1996 The Lettered City. J. Chasteen, ed. and trans. Durham, NC: Duke University
Press.
Ramos, G.
1986 [1938] Vidas Secas. Rio de Janeiro: Record.
Rao, V. B., K Hada and D. L. Herdies
1995 On the severe drought of 1993 in North‐east Brazil. International journal of
climatology 15:697‐704.
Razavi, S.
2009 Engendering the political economy of agrarian change. Journal of Peasant
Studies 36(1):197‐226.
Reis, M. Carneiro dos
2008 O debate desenvolvimentista e as representações do desenvolvimento local.
In O Campo em debate, terra, homens, lutas. M. V. Secreto, M. J. Carneiro e R.
Bruno, orgs. Pp. 175‐191. Rio de Janeiro: Mauad X.
Reis, E. P.
2000 Percepções da elite sobra pobreza e desigualdade. Revista Brasileira de
ciências sociais 15(42):143‐152.
Reitsma, H., T. Dietz and L. de Haan, eds.

435

1992 Coping with Semiaridity. How the rural poor survive in dry‐season
environments. Netherlands Geographical Studies 146. Utrecht: Netherlands
Geographical Society.
Ribeiro, B. G.
1990 Amazônia urgente: 5 séculos de história e ecologia. Belo Horizonte: Itatiaia.
Ribeiro, E.M., F. M. Galizoni, L. H. Silvestre, J. S. Calixto, T. d. P. Assis e E. B.
Ayres
2007 Agricultura familiar e programas de desenvolvimento rural no Alto
Jequitinonha. RER 45(4):1075‐1102.
Robben, A. C. G. M.
1989 Sons of the Sea Goddess. Economic Practice and discursive conflict in Brazil.
New York: Columbia Univ. Press.
Rocha, S. e A. C. Lemos
2000 Frentes de trabalho nordestinas. Impactos sobre renda e pobreza. III
Encontro Regional de Estudos de Trabalho.
Recife.www.race.nuca.ie.ufrj.br/abet/3reg/31.doc.
Roseberry, W.
1989 Peasants and the World. In Economic Anthropology. S. Plattner, ed. Pp. 108‐
127. Stanford: Stanford University Press.
Roumasset, J. A.
1979 Introduction and state of the arts. In Risk, uncertainty and agricultural
development. J.A. Roumasset, et al., eds. New York: Agricultural Development
Council.
Rubin, J. W. and E. Sokoloff‐Rubin
2009 Paradox and persistence: Brazilian women’s fight for rights in politics and at
home. Journal of Peasant Studies 36(2):411–458.
Sahlins, M.
1972 Stone Age Economics. Chicago: Aldine.
Salinas, M.
2005 Governo não possui plano para combate à seca, diz professor. Folha de São
Paulo. Geraadpleegd op 14 september 2005.
http:// www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u104271.shtml.
Salas, M. A.
1994 [2000] The technicians only believe in science and cannot read the sky: the
cultural dimension of the knowledge conflict in the Andes. In Beyond Farmer
First. Rural people’s knowledge, agricultural research and extension practice. I.
T. J Scoones and J. Thompson, eds. Pp. 57‐69. London: Intermediate
Technology Publications.
Santos Filho., L.

436

Bibliografie

1956 Uma comunidade rural do Brazil antigo. Aspectos da vida patriarcal no
Sertão da Bahia nos séculos XVIII e XIX. São Paulo: Companhia editora
nacional.
Santos, A D. dos e G. R Florisbelo
2004 Desenvolvimento territorial e combate à pobreza: sistematização de três
experiências no estado de Minas Gerais. Documento preliminar, Viçosa.
Scheper‐Hughes, N.
1992 Death without weeping: the violence of everyday life in Brazil. Berkeley:
University of California Press.
Schmink, M
1984 Household Economic Strategies: Review and Research Agenda. Latin
American Review 19(3):87‐101.
Schneider, A.
2009 Review of Participatory Budgeting in Brazil. Journal of Latin American
Studies 41:184‐186.
Schneider, S.
2004 A abordagem territorial do desenvolvimento rural e suas articulações
externas. Sociologias 6(11):88‐125.
Schrauwers, A.
1999 “Its Not Economical”: The Market Roots of a Moral Economy in Highland
Sulawesi, Indonesia. In Transforming the Indonesian Uplands. T.M. Li, ed. Pp.
105‐129. London and New York: Routledge and Taylor & Francis Group.
Schwartz, S. B
1973 Free Labor in a Slave Economy: The Lavradores de Cana of Colonial Bahia.
In Colonial roots of modern Brazil. D. Alden, ed. Pp. 147‐199. Berkely:
University of California Press.
Scoones, I. T. J.
1994 Beyond Farmer First: Rural Peopleʹs Knowledge, Agricultural Research and
Extension Practice. London: Intermediate Technology Publications.
2009 Livelihood perspectives and rural development. Journal of Peasant Studies
36(1):171‐196.
Scott, J. C.
1976 The Moral Economy of the Peasant. Rebellion and Subsistence in Southeast
Asia. New Haven: Yale University Press.
1985 Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven,
CT: Yale University Press.
1990 Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven,
CT: Yale University Press.
2005 Afterword to “Moral Economies, State Spaces, and Categorical Violence”.
American Anthropologist, 107(3):395‐402.

437

SEI
1996 Bahia: Desenvolvimento Recente. Resumo Executivo. Salvador: SEI.
2002 Anuário Estatístico da Bahia, vol 16. Salvador: SEI.
Sen, A. K.
1981 Poverty and Famines. An essay on entitlement and deprivation. Oxford:
Oxford University Press.
2000 Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras.
Sharma, M
1985 Caste, class and gender: production and reproduction in North India.
Journal of Peasant Studies 12(4):57‐88.
Sharma, U.
2001 Trust, privacy, deceit and the quality of interpersonal relationships:
“peasant” society revisited. In An Anthropology of Indirect Communication. J.
Hendry, and C.W. Watson, eds. Pp. 115‐128. London and NY: Routledge.
Shipton, P.
1989 Bitter Money. Cultural Economy and Some African Meanings of Forbidden
Commodities. Washington, D.C: American Anthropological Association.
1994 Land and culture in tropical Africa: Soils, Symbols and the metaphysics of
the Mundane. Annual Review of Anthropology 23:347‐77.
Sigaud, L.
1980 A nação do homens. Annuário Antropológico 78:13‐114.
1991 O efeito das tecnologias sobre as comunidades rurais. In O ambiente inteiro:
a contribuição crítica da universidade à questão ambiental. T. Maciel, org. Pp.
41‐68. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ.
2000 A forma acampamento: notas a partir da versão pernambucana. Novos
Estudos CEBRAP 58:73‐92.
Silva, N.
2008 A Contribuição da educação do campo para a promoção do
desenvolvimento sustentável na 4e serie do ensino fundamental da escola
municipal do PANP. Projeto de pesquisa Uneb, Bahia.
Silva, J. A. T., F. F. Lacerda, B. B. da Silva and K. K. Kumar
1991 Stability of the Humid Period in the Northeast of Brazil. In Anais VII
Congresso Brasileiro de Agrometeorologia. Pp. 64‐65. Sociedade Brasileira de
Agrometeorologia: SBA.
Silva, F. de As. e V. R. Tantravahi Rao
2002 Regimes pluviais, estação chuvosa e probabilidade de ocorrência de
veranicos no Estado do Ceará. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e
Ambiental 6(3):1‐13. Geraadpleegd op 22 juni 2009. doi:10.1590/S1415‐
43662002000300010.
Simoni Nacif, V. M.

438

Bibliografie

2001 The National Job and Income Development Program in Poverty‐Stricken
Areas and its Potential. In Texts from Brazil, vol. 8: The Challenges of Social
Inclusion. Pp. 31‐39. Ministry of Foreign Relations.
Sivakumar, M. V. K., H. P. Das and O. Brunini
2005 Impacts of present and future climate variability and change on agriculture
and forestry in the arid and semi‐arid tropics. Climate Change 70:31‐72.
Sivaramakrishnan, K.
2005 Introduction to “Moral Economies, State Spaces and Categorical Violence”.
American Anthropologist 107(3):321‐330.
Slegers, M.F.W.
2008 “If only it would rain”: Farmers’perceptions of rainfall and drought in semi‐
arid central Tanzania. Journal of Arid Environments 72:2106‐2123.
Sobel, T. F., M. Barreto Camboim Gonçalves e E. de Farias Costa
2010 Evolução e caracterização dos níveis de pobreza do Nordeste entre 1995 e
2005. Revista de Economia e Sociologia Rural (RESR) 48(1):63‐83.
Spivak, G. C.
1988 Can the subaltern speak? In Marxism and the interpretation of culture. C.
Nelson and L. Grossberg, eds. Pp. 271‐313.Urbana, IL: University of Illinois
Press.
Spix, J. B. von e C. F. P von Martius
1981 [1938] Viagem pelo Brasil. São Paulo: Edições Melhoramentos.
SRH/MMA (Water Resources Secretariat/ Ministry of the Environment)
2000 Desertification National Report. Brasilia.
www.unccd.int/cop/reports/lac/national/2000/brazil‐eng.pdf
Stern, N.
2006 Stern Review: The Economics of Climate Change.
http://www.hm‐treasury.gov.uk/independent_review/‐
stern_review_economics_climate_change/stern_review_report.cfm.
Sudene
1990 Dados pluviométricos mensais do Nordeste. Vol 3: Bahia. Série Pluviometria
9. Recife: Sudene.
1996 La Sudene y los incintivos. Actuación y Cambios en el Nordeste del Brasil,
Sudene: 1‐18.
2005a O Fenômeno das Secas. Geraadpleegd op 24 januari 2005.
http://www.sudene.gov.br/nordeste/Seca.html.
2005b O Nordeste Semi‐Árido e o Polígono das Seca. Geraadpleegd op 24 januari
2005.
http://www.sudene.gov.br/nordeste/Semi‐Arido.html.
2005c Polígono das Secas. Geraadpleegd op 24 januari 2005.
http://sigserver.sudene.gov.br/isapi/sig/conceitos_poligono.html.

439

2005d Programas Emergenciais de Combate aos Efeitos da Seca. Geraadpleegd op
24 januari 2005.
http://www.sudene.gov.br/nordeste/ProgSeca.html.
2005e Recriação. Geraadpleegd op 25 mei 2005.
http://www.sudene.gov.br/gti/recriacao.html.
2005f A Seca de 1998. Geraadpleegd op 24 januari 2005.
http://www.sudene.gov.br/nordeste/Seca98.html.
2005g Região Semi‐Árida da Área de Atuação da Sudene. Geraadpleegd op 24
januari 2005.
http://sigserver.sudene.gov.br/isapi/sig/Conceitos_semi‐arido.html.
Tearfund
2008 A review of climate change scenarios for Northeast Brazil.
http://tearfund.org/webdocs.
Tempoagora
2010 Geraadpleegd op 14 april 2010.
http://tempoagora.uol.com.br/previsaodotempo.html/brasil/climatologia/Conce
icaodoCoite‐BA/.
Thompson, E. P.
1991 Customs in Common. New York: New Press.
Toni, F.
Z.d. The Role of Land Tenure in Strategies to Reduce Vulnerability to Droughts in
Northeastern Brazil. Unpublished, Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, Brazil.
Torry, W. I.
1979 Anthropological studies in hazardous environments: past trends and new
horizons. Current Anthropology 20:517‐41.
Trawick, P.
2001 The Moral Economy of Water: Equity and Antiquity in the Andean
Commons. American Anthropologist 103(2):361‐379.
UNCCD
2002
www.unccd.int/php/countryinfo.php?country=BRA
UNDP
2003 Human Development Reports. UNDP.
UNDP [PNUD]
2003a Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.
http://pnud.org.br/atlas/ranking/IDH‐M.
2007 Região Nordeste. Coleção de estudos regionais sobre os objetivos de
desenvolvimento do milênio da Rede de Laboratórios Acadêmicos para

440

Bibliografie

Acampanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. IDHS/PUC
Minas, UFPE.
2009
http://hdrstats.undp.org/em/countries/data_sheets/cty_ds_BRA.html
http://hdrstats.undp.org/em/countries/data_sheets/cty_ds_NDL.html.
2010a DF tem o melhor IDH do país; Nordeste concentra os piores. Geraadpleegd
op 19 november 2010.
http://pnud.org.br.
2010b Brasil avança no novo Índice de Desenvolvimento Humano. Geraadpleegd
op 18 november 2010.
http://pnud.org.br.
Vargas Llosa, M.
1987 La Guerra del fin del mundo. Barcelona: Seix Barral
Vasconcelos Silva, Á., I. Ferreira de Oliveira, I. Santos Costa e L. Estrela
1993 APAEB: Uma historia de fibra luta e subsistência. Valente: APAEB.
Vayda, A. P. and B.J. MacKay
1975 New Directions in Ecology and Ecological Anthropology. Annual Review of
Anthropology 4:293‐306.
Vieira, V. P. P. B.
1998 Seca e poder, entrevista com Celso Furtado. São Paulo: Editora Perseu
Abramo.
Vieira, Vanessa
z.d. A APAEB e a (re)organização territorial do semi‐árido baiano a partir da
constituição do capital social. Pp. 1‐13. Communicação.
Villa, M. A.
2001 Vida e morte no Sertão. História das secas no Nordeste nos séculos XIX e XX.
São Paulo: Editora Ática.
Villareal, M
1994 Wielding and Yielding. Power, Subordination and Gender Identity in the
Context of a Mexican Development Project. PhD Thesis, Wageningen
University.
Wolford, W.
2009 Review of Land, Poverty and Livelihoods in an Era of Globalization:
Perspectives from Developing and Transistion Countries, by A. Haroon
Akram‐Lodhi, S. M. Borras Jr and Cristóbal Kay (eds). Journal of Agrarian
Change 9(2):291‐313.
Vološinov, V.N.
1973[1929] Marxism and the Philosophy of Language. L.M.a.I. R. Titunik, trans.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Wallmann, S.

441

1984 Eight London Households. London: Routledge.
WHO (World Health Organization)
2008 Health though safe drinking water and basic sanitation. Geraadpleegd op 16
september 2008.
http://www.who.int/water_sanitation_health/mda1/en/index.html.
Wilk, A. R. R.
1996 Economies and cultures: foundations of economic anthropology. Boulder,
Colo., [etc.]: Westview Press.
Wolf, E.
1966 Peasants. Englewood Cliffs, NJ: Prentice‐Hall.
Wolford, W.
2009 Grassroots voices. Everyday forms of political expression. Journal of Peasant
Studies 36(2):411–458.
World Bank, The
2001 World Development report 2000/2001. Washington DC.
2003 World Development Indicators 2003. Washington DC.
2009 Climate Change Aspects in Agriculture. Brazil Country Note January.
Geraadpleegd op 1 oktober 2009.
siteresources.worldbank.org/…/Country_Note_Brazil.pdf.
Woortmann, K.
1986 A comida, a família e a construção do gênero feminino. Dados 29(1):103‐130.
1990 “Com Parente Não se Neguceia”. O Campesinato Como Ordem Moral.
Anuário Antropológico 87. Editora Universidade de Brasília.
Woortmann, E. e F. Woortmann
1997 O Trabalho da terra. A lógica e a simbólica da lavoura camponesa.Brasilia:
Editora Universidade de Brasília.
Woortmann, Ellen F.
2007 Changes in space and time and gender relations under the impact of
modernization. Estudos Feministas 3:1‐8. Geraadpleegd op 14 januari 2010.
http://www.scielo.
Yang, M.
1945 A Chinese Village: Taitou, Shantung Province. New York: Columbia
University Press.

442

CURRICULUM VITAE
Ingeborg Peerboom werd op 22 augustus 1966 te Kerkrade geboren. In 1985 behaal‐
de zij het Gymnasium‐A diploma aan het Bisschoppelijk College Schöndeln te
Roermond. In 1993 studeerde zij af als cultureel antropologe aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit) met als specialisatie Latijns‐
Amerika, ontwikkelingsproblematiek en economische antropologie. Zij deed haar
leeronderzoek naar overlevingsstrategieën van wijkbewoners in de periferie van de
industriestad Camaçari, Bahia te Brazilië. In 1993 en 1994 werkte zij in Masaya,
Nicaragua. Tussen 1995 en 1999 was zij als AIO verbonden aan de afdeling culturele
antropologie van de Universiteit Utrecht. Voor haar promotieonderzoek verbleef zij
van 1996 tot 1997 in Conceição do Coité, Bahia. Na 1999 werkte ze bij de Immigratie
en Naturalisatiedienst te Arnhem.

443

EINDNOTEN

Het Amazone woud bedekt bijna geheel AC, AM, PA, RO en het noorden van MT en het
Westen van MA (Almanaque Abril 1988:129, 157). Dit is samen 3.600.000 km2, ofwel 360
miljoen ha.
2 Dit zijn alle vertalingen uit de Van Dale E‐N (Martin en Tops 1989) voor uncertainty.
3 Calamiteitenniveau.
4 Chibnik komt ook tot deze conclusie voor de boeren in zijn onderzoek in Peru (Chibnik
1990:3).
5 Zo is het afhankelijk van het individu en het huishouden, maar vooral van de verschillende
prioriteiten die ze stellen.
6 Dit is een Engelse term waarvoor ik geen mooie Nederlandse term vind in de Van Dale E‐N
staat als vertaling participant, deelnemer (Martin en Tops 1989). De term staat echter ook in
de Van Dale Nederlands (van Dale [1864] 1992) als: individu, instelling of organisatie die van
doorslaggevende invloed kan zijn in een bepaald proces. Vandaar dat ik de term handhaaf.
7 Machiavelli leefde van 1469 tot 1527.
8 Hieruit blijkt het gelijk van Roseberry (1989:115) die pleit voor meer aandacht van econo‐
misch antropologen voor het historisch kader van een studie.
9 Inwoner van de Sertão.
10 De overeenkomst tussen het Nederland van de 17e eeuw, dat Kooijmans beschrijft, en de
20ste eeuwse Braziliaanse sloppenwijk die Scheper‐Huges beschrijft, is dat de mensen
grotendeels aan het lot overgeleverd zijn. Daarom oefenen zij zich in het omgaan met
tegenslagen door lijdzaamheid en se conformar (zich schikken in hun lot).
11 Let ook op het verschil waarop beide tegen vroeger aankijken. Luhmann schrijft dat men in
de 18e eeuw gevoelig werd voor beslissingen. Giddens daarentegen beschijft vroeger, als een
tijd van lotsbestemming en van fatalisme zonder controle over de toekomst.
12 Is deze reflexiviteit dan alleen voorbehouden aan de huidige maatschappij, want als dit ook
in de vroegere maatschappij zo was, dan hadden de mensen toen toch net zo goed die
onzekerheid?
13 Dat wil niet zeggen dat ik het volledig eens ben met de aanpak van Low, omdat ik hierin
een relativering mis van de mate waarin de natuurlijke omgeving het gedrag van de mensen
bepaalt. In zijn benadering worden culturele waarden geheel buiten beschouwing gelaten.
14 Sommige van de fenomenen, hier genoemd, zijn vergelijkbaar qua onderzoeksaanpak,
andere overlappen elkaar. Zo kan semiaridity tot droogte, en droogte tot hongersnood leiden.
Het maakt echter een groot verschil welke van deze stadia het uitgangspunt voor een
onderzoek is.
15 Involuntary is onvrijwillig of onbewust. Ik kies hier voor onbewust omdat het een antoniem
is van deliberate, dat hij in de definitie van risk strategies gebruikt. Het kan echter ook dat hij
onvrijwillig bedoelt.
16 First‐defence mechanisms; safety‐net mechanism and emergency mechanisms.
1
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Dreze en Sen (1989:73) laten zien, dat opslag‐strategieën van individuele huishoudens als
nadeel kunnen hebben, dat de waarde van de opslag niet geïnvesteerd kan worden in pro‐
ductie‐activiteiten. Vanwege deze ‘hoge opportunity kosten’ zijn het strategieën, die arme
huishoudens minder vaak toe zullen passen.
18 Hij maakt echter ook duidelijk dat niet alle huishoudens volgens dit patroon zullen
reageren.
19 Livelihood is te vertalen als levensonderhoud of middelen. Ik zal echter de Engelse term
handhaven.
20 To gain a living is: inkomen verdienen, de kost verdienen, in het levensonderhoud
voorzien.
21 Zelfs als een bepaald aspect van de asset‐status zelf niet verandert, kan de totale asset‐status
drastisch veranderen. Bijvoorbeeld de hoeveelheid geld die iemand heeft, verandert niet,
maar als de prijzen door bepaalde tekorten enorm stijgen dan wordt die hoeveelheid geld
relatief minder waard en dit heeft weer gevolgen voor de te voeren livelihood‐strategieën.
22 Hoewel Gross in zijn studie over sisal en kalorieverbruik de term entitlement niet gebruikt
zou je zijn conclusie als volgt kunnen formuleren: De invoer van de cashcrop sisal heeft een
grote entitlement decline van voedsel voor vrouwen en kinderen tot gevolg.
23 Dit is te vertalen met ‘traject’ in het Nederlands. Ik zal echter voor de duidelijkheid de
Engelse term handhaven.
24 De structurele eigenschappen van de maatschappij zijn niet het gevolg van sociale relaties.
Door die eigenschappen zijn die sociale relaties mogelijk.
25 Ferreira (2008) beschrijft het ontstaan van verschillende modellen ten aanzien van een
territorium. Het eiland Aventureiro was eerst een plek van de locale bevolking, boeren en
vissers. De overheid besloot om enerzijds er een natuurreservaat aan te wijzen en anderzijds
het toerisme te promoten. Het gevolg is dat het territorium voor de lokale bevolking kleiner
geworden is: ze heeft minder toegang tot land. Het natuurreservaat gaat nu voor. Dat is het
hegemonische model. De toeristen krijgen via internet een virtueel model voorgeschoteld van
een onbedorven eiland, maar dat is een model zoals de toeristen het wensen. Het is niet de
werkelijkheid.
26 Een inhoudsmaat.
27 Een voorbeeld: Het gebruik van Sinterklaas in Nederland is in de afgelopen decennia
veranderd. Vooral de inhoud is veranderd. De rituelen en symbolen waarmee het gepaard
gaat, zijn echter niet erg veranderd. Zou men de Sinterklaasliedjes analyseren met behulp van
metaforen, dan zou men een verkeerd beeld krijgen van de betekenis van het gebruik van
Sinterklaas in Nederland anno 2012.
28 Sluit ook aan bij notie uit risicoliteratuur over fatefull moments: als je op een kruispunt staat,
dan ben je extra kwetsbaar.
29 In Scoones (1994:19) staat een voorbeeld van misinterpretatie van indigenous knowledge. Je
moet je wel realiseren dat die context gebonden is.
17
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Een ander begrip dat hierbij aansluit is de holistische benadering. Wat is het verschil tussen
embedded en holistisch en welke benadering heeft de voorkeur? Bij een holistische
benadering bekijk je een fenomeen vanuit alle invalshoeken die van toepassing zijn op dat
fenomeen, zoals religieus, politiek, sociaal, economisch. Bij embedded zitten die verschillende
domeinen allemaal verenigd in de zelfde entiteit, bijvoorbeeld in de maatschappij of in een
persoon.
31 Gemeenschapsafspraken.
32 Social fulfilment, pleasure of mastery.
33 Instrumental purpose.
34 Toen Gudeman trachtte om winstcijfers te berekenen met betrekking tot de cashcrop
suikerriet, bleek dat ook niet mogelijk te zijn, want daar ging het de mensen niet om. Voor
hen was de grootte van het beplante areaal van belang omdat hiervan het geldelijke voorschot
afhing, dat de suikermolens gaven om de arbeiders te betalen. De boeren beschouwden een
deel van dit geld als hun winst Gudeman (2001:14).
35 Hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen de ideeën van Woortmann en Scott, refereert
Woortmann niet aan Scott.
36 Waarschijnlijk moeten we deze plaatsing buiten de gemeenschap zien als een vorm van
agency en niet als een toevalligheid. Scott richtte zich meer op de landeigenaren en de staat
omdat bij de markt volgens hem onpersoonlijke processen meer een rol speelden (Scott 1996
in Edelman 2005). Edelman (2005) laat zien dat de TPMs juist de institutional agency laten zien
achter de schijnbaar onpersoonlijke processen van de markt. Deze agency gaat waarschijnlijk
ook op voor de markt in een boerengemeenschap;, juist vanwege de potentiële bedreiging
(voor de eenheid van de gemeenschap), die er van uitgaat, plaatst men die buiten de
gemeenschap.
37 Genoemd naar de schrijver van het voorgaande fragment
38 Wanneer ik statistische gegevens presenteer, probeer ik ook zoveel mogelijk gegevens te
gebruiken van 1996 en 1997 omdat ik in die jaren onderzoek gedaan heb. Om bepaalde
belangrijke ontwikkelingen toe te lichten zal ik ook gegevens van recentere datum geven.
39 Inclusief het noordelijk deel van de deelstaat Minas Gerais is het oppervlakte van het
Noordoosten 1,6 miljoen km2, ongeveer 19% van het totale oppervlak van Brazilië. (Sudene
1996:1‐18).
40 De droogtepolygoon (veelhoek) wordt voortdurend hergedefinieerd. Dit roept de vraag op
of de gemeenten die er bij komen inderdaad onder droogte te lijden hebben.
41 Het concept droogtepolygoon komt grotendeels overeen met het gebied dat onder Sudene
valt, echter de deelstaat Maranhão en het noorden van de deelstaat Espirito Santo vallen ook
onder Sudene maar deze gebieden liggen niet in de droogtepolygoon.
42 Het voert hier te ver om in te gaan op de motieven van de overheid om deze twee gebieden
te onderscheiden.
43 Er is sprake van een waterbalans als de hoeveelheid water in de bodem (aangevoerd in de
vorm van neerslag) gelijk is aan de hoeveelheid potentiële evapotranspiratie. Het watertekort
is de hoeveelheid water dat niet kan verdampen door gebrek aan vochtigheid van de bodem.
De potentiële evapotranspiratie hangt onder andere af van de temperatuur, de geografische
hoogte en de plantengroei.
30
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Een andere Sertão, het dunbevolkte semi‐aride, savanneachtige gebied in de noordelijke
helft van de staat Minas Gerais, is eveneens in de literatuur beroemd geworden, in de roman
Diepe wildernis: de wegen van João Guimarães Rosa (da Cunha 2001:518).
45 Curaçá ligt op ongeveer 9 ZB en 39,53 WL en valt in dezelfde categorie G3 als mijn plaats
van onderzoek (zie Tabel 2).
46 Regenseizoen is volgens de auteurs, een periode van vier maanden waarin 70% van de
totale neerslag valt.
47 Hoewel in veel gevallen boeren die al decennia op een zelfde locatie landbouwbedrijven, op
ervaring gebaseerde kennis hebben over de meest gunstige periode om de gewassen te
verbouwen, kan dit soort berekeningen van agrometeorologen en agrarische klimatologen
nuttig zijn bijvoorbeeld wanneer er sprake is van veranderingen in regenvalpatronen, van de
verbouw van nieuwe soorten gewassen of wanneer boeren zich ergens nieuw vestigen. Het is
van belang om dit in samenspraak met de boeren te doen omdat zoals we al eerder zagen, het
regenseizoen niet noodzakelijk ook het plantseizoen is.
48 Vermoedelijk is dat in de deelstaat hoofdsteden pas vanaf midden 19e eeuw systematisch
gebeurd, gezien de gegevens die Datsenko et al. (1996) gebruiken (in Sivakumar et al.
2005:40).
49 Deze studie identificeert drie regio’s in het Noordoosten met verschillende regenseizoenen,
deze figuur gaat over de Noordelijke regio met een regenseizoen van februari tot en met mei.
De data zijn gebaseerd op gemiddelden van 61 meetstations verspreid over Noordelijk
Noordoosten van 1912 tot 1993.
50 Hoewel men zaait vanaf april is de neerslag van maart relevant voor de vochtigheid van de
bodem voor het zaaien.
51 Toevallig of niet: de ernstige overstromingen van de Maas in Limburg waren ook in 1993
(Nrc next 21 januari 2010).
52 Het verschil in praten over droogte in de voorbeelden interpreteer ik niet als een andere
droogteperceptie tussen mannen en vrouwen maar door een verschil in verhouding tot de
onderzoekster. Ik denk dat door mijn gebruik van het woord seca, de boeren wilden
benadrukken dat seca eigenlijk alleen van toepassing is op ernstige droogte. De boerinnen
daarentegen die door hun gender zich subtiel anders verhielden tot mij de onderzoekster
stonden er minder op om mij te corrigeren en probeerden zich aan te passen aan mijn
woordgebruik.
53 ENOS in het Portugees.
54 Deze tarefa is niet even groot als die de boeren in Coité gebruiken.
55 Hoewel de Sertão in dit nummer niet specifiek genoemd wordt gaat de CD voor een groot
deel over de samenleving en de problematiek van de Sertão.
56 Overigens gaan er meestal enige jaren overheen eer er sociaal‐economische analyses
gepubliceerd worden over de meest recentste jaren. Het gevolg is dat bijvoorbeeld in 2010 de
meest recentste analyse uiterlijk de periode tot 2007 beslaat (Sobel et al. 2010; Pinto en de
Oliveira 2010).
57 De Gini‐index meet de mate waarin de inkomstenverdeling onder individuen of
huishoudens in een economie afwijkt van een volledig gelijke verdeling. De index is 0 bij een
perfecte verdeling, de index is 100 bij een perfecte ongelijkheid. Maar veel studies hanteren
een schaal van 0 tot 1. Ik handhaaf de schaal die de betreffende bron gebruikt.
44
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Op basis van deze tabel, rekening houdend met ontbrekende gegevens van de Russische
Federatie, en met inbegrip van Afghanistan, de Democratische Republiek Kongo en Ethiopië,
kom je uit op die 9e plaats.
59 Este índice é uma medida da desigualdade de uma distribuição, convencionalmente
utilizada nos estudos de renda. O índice varia de 0 a 1 – podendo ser apresentado tambem
nos limites de 0 a 100‐ e o seu crecimento indica um aumento da desigualdade. O índice –
limite inferior, mede apenas a desigualdade entre as classes de uma distribuição. Já o índice –
limite superior espelha melhor o grau de concentração por medir tambem a desigualdade
interna da cada classe.
60 Na situação urbana consideram‐se as pessoas e os domicilios recenseados nas áreas
urbanizadas ou não, correspondentes às cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais)
ou às áreas urbanas isoladas. A situação rural abrange a população e os domicílios
recenseados em toda a área situada fora dos limites urbanos, inclusive os aglomerados rurais
de extensão urbana, os povoados e os núcleos.
61 Vergelijk: in een aantal Europese landen is de definitie: als je woont in een nederzetting tot
10.000 inwoners (Camarano en Abramovay 1999).
62 Augusto en Ribeiro (2005:201) definiëren envelhecimento als een toename van de bejaarde
bevolking op de totale bevolking.
63 Sommige auteurs brengen water of waterinfrastructuur onder bij andere kapitaaltypes,
zoals fysiek kapitaal (Ellis 2000:204 en 224). Ik definieer de putten en opslagvoorzieningen
van water als natuurlijk kapitaal omdat deze niet zoveel verschillen van de natuurlijke
waterbekkens en tevens omdat de toegang ervan vaak gekoppeld is aan de toegang tot land.
Waterleiding breng ik onder bij de fysieke kapitalen omdat het een uitgebreid systeem is dat
op grote schaal voorkomt en daarom minder aan één plaats gebonden.
64 De activiteiten die onder akkerbouw vallen zijn heel divers, van rubberplantages tot
tarweverbouw.
65 Het is ook een praktische indeling omdat er een grote verscheidenheid bestaat van
categorieën: soms onderscheid men tot 5 ha, een andere keer weer tot 20 ha, echter de
scheiding tot 10 ha maakt men meestal wel.
66 Dit is bijvoorbeeld een stuk grond van 250 m bij 200 m.
67 DIEESE en NEAD (2008) definiëren dit begrip niet. Een cessionário is iemand die een stuk
land mag gebruiken, niet duidelijk is of daar iets tegenover staat.
68 Terras próprias – propriedade do produtor;
Terras concedidas por órgão fundiário – sem título definitivo, tais como: título de domínio ou
concessão de uso, título de ocupação colonial, título provisório, etc;
Terras arrendadas – propriedade de terceiros que estava sendo explorada pelo produtor,
mediante pagamento, previamente ajustado, de uma quantia fi xa, em dinheiro ou sua
equivalência em produtos;
Terras em parceria – propriedade de terceiros que estava sendo explorada pelo produtor,
mediante pagamento de parte da produção (meia, terça, quarta, etc.), previamente ajustado
entre as partes;
Terras ocupadas – propriedade pertencente a terceiros, pela qual o produtor nada paga pelo
seu uso (ocupação, posse ou cessão); e
58
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Produtor sem‐área – produtor obteve produção (vegetal ou de origem animal), porém não
detinha área específi ca para a sua produção, na data de referência. (IBGE 2006a:23).
69 Volgens de indeling die Sudene hanteert omvat het Noordoosten ook nog het noordelijk
deel van de deelstaat Minas Gerais (Sudene 1996).
70 1. Pro‐water Infrastructure R$ 264,9 million
2. Irrigaion and Draining R$ 244,5 million
3. Saint Francisco Water Transposition R$ 40,9 million
4. Environmental Quality R$ 29,0 million
5. Sustainable Forests R$ 30,2 million
6. Others R$ 303, 3 million
De eerste drie punten bij elkaar zijn samen 550 miljoen.
71 Programa de Emergência de Seca.
72 Wapens in de strijd tegen de bias van de hazard als oorzaak, zijn voorbeelden waaruit blijkt
dat een hazard niet de oorzaak is van een ramp. Uit Blaikie (1994) blijkt dat de meeste
slachtoffers van hongersnood niet vallen in het gebied met de meest mislukte oogsten. Bij de
hongersnood in Ethiopië in 1972‐1973 is er geen direct verband met de districten van een
normale, boven normale en beneden normale voedselproductie en de ruimtelijke verdeling
van de sterfte als gevolg van hongersnood. Bij een andere hongersnood blijkt er geen verband
tussen de gemeente met de meeste doden van de hongersnood en een onder gemiddelde
voedselproductie in die gemeente.
73 Zie hier hoe de termen in de loop van de decennia veranderen van uitbuiting in de jaren
vijftig, marginalisering eind jaren zeventig naar sociale uitsluiting eind jaren negentig van de
vorige eeuw.
74 In verschillende bronnen wijst men op de mentaliteit van de beleidsmakers, de elite, en de
bourgeoisie, gekenmerkt door een gebrek aan sociaal bewustzijn en dat deze mentaliteit
bijdroeg aan het beleid dat de sociale verschillen versterkte.
75 Een quota systeem voor donkere leerlingen in het onderwijs is inmiddels ingevoerd.
76 Deze metafoor van spook is mijn metafoor, de mensen gebruiken deze metafoor niet.
77 Sr. Pedro beschikt sinds een aantal jaar over het land van zijn ouders, dat hij zal erven
omdat hij de enige erfgenaam is. Dit land staat wel al in de tabel bij erfenis ouders.
78 D. Giniolina’s land is niet uit een erfenis afkomstig, maar heeft de latere erfenis wel
beïnvloed. Vandaar dat ik dit land bij de categorie erfenis indeel.
79 Ik heb geen aanwijzingen dat boeren bewust een foutieve opgave doen over de hoeveelheid
land die ze bezitten. Ik heb ook controlevragen gesteld.
80 Globaal ligt die grens op 10 tarefa maar het aantal kinderen, de leeftijd en de gezondheid
van de boeren zijn hierbij ook nog van belang.
81 Of zijn vrouw, dat is niet duidelijk.
82 Een sterke alcoholische drank.
83 Tabuleiro: een lage hoogvlakte, meestal met zandgrond en lage begroeiing.
84 Massapê: kleingrond uit Sergipe en Bahia. Goed voor suikerrietcultuur.
85 Argila of barro is een sediment kleiner dan 2 micrometer.
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De officiële benamingen van de grondsoorten zijn planossolo solódico eutrófico; regossolo
eutrófico; solos litólicos eutróficos (CEI 1994a). Eutrófico betekent voedselrijk, litólicos
betekent met veel stenen. De planosol is vlak en de regosol heeft een lichte helling.
87 “As minhas terras não são todas no mesmo treixo. É que a fazenda Gangorra é muito
grande. Então em cada um canto eu tenho uma rocinha, surgia um pouquinho eu comprava,
surgia outro eu comprava.”
88 Lichtbruin, veelkleurig.
89 Iets donkerder dan carioquinha.
90 We moeten deze tabel overigens niet zo lezen dat er in 6 huishoudens 8 gewassen
voorkomen en in 4 huishouden 11 gewassen. Dit is in werkelijkheid bij 7 huishouden 8
gewassen en in twee huishouden 11 gewassen. In dertien huishouden verbouwt men
minstens 5 gewassen, in 5 huishouden minstens 8 gewassen en in 1 huishouden 12 gewassen.
91 Aangezien verderop staat dat een trekdier maximaal 300 kg kan trekken, is de vraag hoe ze
dit dan deden.
92 Volgens de definitie is het een açude kleiner dan 100.000 km2, maar zij gebruikt de term in
de zin van tanque.
93 We vulden de eterniet watertank van 1000 liter ongeveer 2 keer per week voor maximaal
2/3, dus met 666 liter water. Op jaarbasis is dat 365 maal 95 is 34675 liter.
94 Hoewel mijn definitie van huishoudhoofden waarschijnlijk anders is: voor mij zijn zowel de
boer als de boerin huishoudhoofden, zal dit niet veel uitmaken in de totale percentages.
95 Het totaal van 34 is afkomstig van 16 huishoudens met twee mensen aan het hoofd en 2
huishoudens met alleen een vrouw aan het hoofd.
96 Landarbeiders beginnen met: 1,5/2/2,2/3,5/3,5/5,5 en 24 tarefa land=> 6 tarefa gemiddeld en
de minst kwetsbare groep begint met 3/28/28/7/35/6,5 => gemiddeld 17,9 tarefa. land.
97 Eu acho que vai ser de ir para a cidade. Por que na terra só se deus ajudar que melhore de
agora em diante. Porque a terra aqui não tinha de como viver na terra, de trabalhar para
arranjar o custo de vida. Então eu ‘credito que essa mudernagem do jeito que tá se não
mudarem, é mais pra ir pra cidade. Muitos tá ai caminhado pra lá, outros pra São Paulo,
Salvador, bate a semana lá e não arranja nada e vorta pra cá, depois tem que vorta de novo,
por que o pouco que arranja em Salvador é mais do que aqui no mês. Eu mesmo tenho um
filho que trabalha lá, ele tava trabalhado nesse negocio de escavação da Telebahia, ele passou
lá parece que três semanas e passou oito dias parado lá por causa da chuva, mas o que ele
ganhou lá ele não ganha aqui nem dois meses por que não acha quem pague. Se ele for pro
sisal cortar sisal não dá nem pra ele comer, se ele for pro motor. Agora que o motor miorou
mais que o sisal subiu tão pagando mais caro. Lá na cidade mesmo que o cara fique parado
uma semana e trabalhe na outra dá pra compor a que ficou parada aqui ele vai é ficar as duas
parado. Lá ele também não trabalha de carteira assinada.
98 Essa modernajem não quer arrastar enxada.
99 De opleiding bij de Universiteit UNEB in Bahia, is gestart in 2004 en is een proefproject. Het
is een onderdeel van het programma PRONERA (nationaal onderwijsprogramma voor de
landhervorming) De studenten moeten stage lopen bij scholen in een landhervormingsproject
of bij scholen voor indianenkinderen. Nubia Silva, een van de leerlingen, vertelt dat ze zelfs
bij hun opleiding te maken hebben met vooroordelen van de docenten over landhervorming.
Die weten bijvoorbeeld niet dat de landeigenaar bij onteigening geld betaald krijgt. Bij haar
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stage op de school in Nova Palmares had ze te maken met de onbekendheid van de reguliere
onderwijzers met deze nieuwe onderwijsmethode.
100 De auteur beschrijft de veranderingen die deelnemers aan een gemeenschapsontwik‐
kelingsproject van SUDESUL vanaf de start van het project in 1981 tot de jaren van veldwerk
tussen 2001 en 2004 door gemaakt hebben. Hij refereert aan uitspraken die er in de eerste
bijeenkomst t.b.v. het project gedaan werden, maar maakt niet duidelijk of hij zich
bijvoorbeeld baseert op notulen van die bijeenkomst of dat deze informatie gebaseerd is op
herinneringen aan die bijeenkomst (die na 20 jaar anders zijn dan op het moment zelf).
101 De auteur geeft niet aan in welke deelstaat dit ligt.
102 Huishouden 12, 15 en 20: D. Teodora, Marilene en Antónia, kwetbaar vanwege woon‐ en
leefomstandigheden en vanwege hun uitspraken. Probleem is dat deze groep erg klein is.
Echter, voeg ik die bij groep 2, dan veranderen de gemiddelden van groep 2 aanzienlijk
omdat die van de derde groep beduidend minder zijn dan van groep 2. Daarom handhaaf ik
toch een indeling in 3 groepen. De sisalverbouwers zijn overigens geen aparte groep vanwege
mijn definitie van kwetsbaar. De huishoudens met sisal zijn niet onafhankelijk en vallen dan
automatisch buiten de minst kwetsbare groep 1. Verder heb ik van deze sisalboeren minder
gegevens over de gewassen en het vee dat ze hebben.
103 Om de variabelen, die verschillende schalen hebben, te kunnen vergelijken, heb ik per
variabele de maximumwaarde genomen, deze gelijkgesteld op 10 en op door het maximum
door 10 te delen, kreeg ik een standaardiseringsfactor. De andere waarden per variabele
deelde ik door deze standaardiseringsfactor. Dit heb ik per variabele gedaan. Ellis
standaardiseert de waarden eveneens (Ellis 2000:225).
104 Bij de transportdieren wordt de waarde van groep 1 door één huishouden vergroot
waardoor het verschil tussen groep 1 en 2 te groot is op de as. Wat betreft het aantal runderen
en het aantal kleinvee weerspiegelt de grafiek de cijfers, echter in groep 2 (en 3 voor het
kleinvee) zitten ook huishouden zonder deze dieren.
105 Of in de andere 5 huishoudens de man het huis bezit, weet ik niet.
106 Hoe het huis van de ouders verdeeld wordt, daar heb ik geen gegevens over.
107 Het afwisselend bebouwen van een stuk land met verschillende gewassen.
108 Analogie met brain drain.
109 Volgens Ortiz (1980) leert de bewoording van boeren over verleden oogsten ons iets over
hoe ze beslissingen nemen over de oogsten.
110 Estocar staat niet in het woordenboek Ferreira (1986). Het is afgeleid van estoque, een soort
hak.
111 Deze werkwoorden staan evenmin in Fereira (1986).
112 Waarvan ik ploeggegevens heb.
113 Jegue.
114 Fazenda Algodão of Balagão; het kantoor van de EBDA, aangeduid als Sede; Lagoa do
Meio; Cabaceira(s); Fazenda Maxixe; Povoado de Morro; Socavão en Salgadália (Fazenda
Vitória).
115 Bumelia sartorum, boom van de caatinga.
116 Zizyphus joazeiro, boom van de caatinga
117 Cassia bicapsularis, struik.
118 Verschillende soorten van het geslacht Solanu.
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Met gladde bast: Cavanillesia arborea, met doornige bast: Ceiba pubiflora.
Er is een uitschieter van 15 kg per tarefa. Deze uitschieter past echter niet in het totale beeld.
121 Marilene vertelt 17 juli 1996 dat de 1/2 tarefa met bonen die ze begin april gezaaid heeft
verloren zijn. Daarna heeft ze 5 mei nog 3/4 tarefa met bonen gezaaid die dan bloeien. Irene
heeft ook begin april de bonen gezaaid op 1 tarefa, die zijn droog en oogstbaar, zegt ze op 17
juli 1996. Daarna hebben ze eind april een 1/2 tarefa bonen gezaaid, die dood gegaan zijn. D.
Eunice vertelt op 15 juli 1996 dat ze rond 28 mei 1 tarefa bonen gezaaid hebben die dan, zes
weken later, regen nodig hebben. Begin mei hebben ze 3 tarefa bonen gezaaid, daarvan zullen
ze oogsten want ze hebben al een peul ontwikkeld. Rond 15 juni hebben ze ook nog 1 tarefa
bonen gezaaid, deze hebben nog geen peul gevormd vanwege gebrek aan regen zijn ze amper
gegroeid. D. Francisca heeft op 27 april 1996 6 pratos feijão do ano gezaaid. Ze staan er 28 mei
1996 slecht bij en gaan bijna dood. Toen zij de bonen zaaide gingen er 5 dagen met lichte
regen aan vooraf en 2 dagen met flinke regen.
122 De aanduiding eind april, daar kan nog wel een week verschil in zitten.
123 Waarschijnlijk (deels) gefinancierd door de deelstaat Bahia want er staat estado da Bahia
op.
124 Bij de gemiddelden in deze paragraaf ga ik alleen uit van huishoudens met een oogst.
125 Toevallig of niet: dit zijn de enige twee boeren die zeggen onafhankelijk van het weer te
zaaien.
126 Bij het omrekenen van maniokwortels uit de PAM naar maniokmeel volg ik Ospina en
Tulio (2001). Volgens hen levert een ton maniokwortels minder dan 300 kg tot meer dan 350
kg maniokmeel op. Daarom ga ik uit van 250 kg per ton en deel het gewicht in wortels door 4.
127 Ik vergelijk hier met de gemiddelde productie over de periode 1997 tot 2008.
128 Niet duidelijk is of deze productie ook in mengteelt gebeurt, zonder mengteelt is de
productie van één gewas per ha uiteraard veel hoger. Ik vermoed dat het wel mengteelt
betreft aangezien de verschillen in productie op gemeenteniveau en van mijn onderzoeks‐
groep niet zo groot zijn.
129 De bonenoogst van 1995 is niet verloren gegaan maar is wel minder dan normaal. Van 3
tarefas met bonen, heeft Sr. Pedro in 1995 11 zakken geoogst, terwijl hij in een goed jaar meer
dan 20 zakken oogst. Sr Martinho oogstte in 1994 2 keer zoveel als in 1995. 1994 was een goed
jaar met 10 zakken bonen, zegt hij. In 1995 hebben ze op 2 tarefa maar 5 zakken bonen
geoogst, zegt hij. In deze voorbeelden is het verschil tussen een goed en slecht bonenjaar
factor 2. Een goed jaar kan dus 5 tot 6,6 zakken bonen per tarefa opleveren tegen 2,5 tot 3,6 in
een minder goed jaar.
Sr. Pedro vertelt dat hij in juli 1996 van 1 tarefa 8 zakken maniokmeel maakte. Deze maniok
had 24 maanden op de akker gestaan. In een goed jaar kan één tarefa wel 20 of 30 zakken
maniokmeel opbrengen. Die 8 zakken moeten we nog door twee jaar delen. Bij zo’n magere
oogst, haalt hij de onkosten van het maniok verbouwen er niet uit. Het verschil tussen een
slecht en een goed jaar is dus 4 zakken tegen 20 a 30 zakken, dat is 5 tot 7 keer zoveel.
130 Deze getallen zijn vrij willekeurig echter om jaren met elkaar te vergelijken moet ik ergens
een grens trekken. De totale neerslag in het groeiseizoen lijkt mij een betere droogte‐indicator
dan het jaartotaal. We zien hier ook dat die jaren niet helemaal overeenkomen.
131 Gegevens ontbreken.
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Volgens de meeste boeren uit mijn onderzoek was 2007 geen goed jaar en de gemiddelde
bonenoogst per tarefa was op gemeenteniveau rond 200 kg, een hoeveelheid die de boeren als
een vrij slechte oogst classificeerden, zie Tabel 21.
133 Tussen augustus en november 1996.
134 R$ 20,00 uit Tabel 23, gedeeld door 50 kg is R$ 0,40.
135 Dit geldt overigens niet voor bonen macaçar, die goedkoper zijn.
136 Namelijk R$ 739 / 643,20 =1,14,9, afgerond 115%. Ik ga overigens van de lagere prijs van RS
17,00 uit omdat de prijs in 1996 van de overige 7 jaren vrij hoog was.
137 Overigens neemt Abramovay (1998) vanaf het Plano Real een crisis in de gezinslandbouw
waar.
138 In CAR (1994) heet deze persoon batedor maar in Vasconcelos et al. (2003) staat dat die
transporteur botador heet en dat de batedor dezelfde is als de cevador.
139 Dit is de machine in de fabriek die de gedroogde sisalvezel soepel en schoon maakt.
140 De beloning per kg van de cevador (1,4 ct) en resideiro (1,2 ct) vertelde Urbano mij. De
andere prijzen heb ik afgeleid uit CAR (1994:16). In CAR zijn de verhoudingen in verdiensten
nog ongelijker dan in mijn tabel: 35 voor de cevador, 20 voor de resideiro en 10 voor de
cortadora, botadora en estendedeira.
141Het wettelijke minimumloon was tot mei 1996 R$ 100,00, van mei 1996 tot april 1997 R$
112,00 en daarna R$ 120,00. R$ 100,00 is € 25,68 in 1996.
142 In Tabel 20 staat niet erbij dat het hier om droge sisal gaat. CPE (1989:33) geeft een
productie per ha van 2200 kg groene sisal. Dit komt overeen met 1000 kg droge sisal, het is
dus aannemelijk dat het in de tabel ook droge sisal betreft.
143 Dit verhaal is gebaseerd op verhalen van ex‐werknemers, secundaire bronnen uit de media
en de DVD over de landbezetting van Nova Palmares.
144 Overigens bleek later dat de mensen dit landbezit te hoog schatten.
145 Volgens mijn aantekeningen was hij in 1932 ongeveer 17 of 18 jaar was. Dan zou hij dus
geboren zijn in 1915 of 1916. Toen hij burgemeester werd was hij dus achter in de dertig.
146 Niet op kaart kunnen vinden.
147 Ze refereren niet aan Putnam.
148 De boer krijgt 5 literblikken zaad voor de oogst en betaalt na de oogst 6 terug.
149 De formulering bij uitsluiting is niet toevallig “had ze dit, dan had ze dat kunnen” etc. Als
de voorwaarde er was, dan nog moet er weer aan andere voorwaarden voldaan worden,
eigenlijk als in een stroomdiagram. Als aan alle voorwaarden voldaan is, dus als op alle “als”
ja gezegd kan worden, dan is er grote rijkdom in het verschiet. Hierop is het volgende
spreekwoord dat mijn moeder vaak gebruikte van toepassing: “Wenn das Wörtchen wenn
nicht wäre, war mein Vater ein Miljonair.”
150 Paragraaf Menselijk kapitaal: gezondheid en leeftijd in hoofdstuk 4.
151 Caixa de Água is een boerengemeenschap in de Sertão; Rincão dos Maia is een
boerengemeenschap in Rio Grande do Sul die tussen 1980 en 2000 een verandering door‐
maakt naar meer eenheid; Tzinztzuntzan is een boerengemeenschap in Mexico; Arembepe is
een vissersgemeenschap in Bahia waarover Kottak op drie verschillende momenten een
etnografie schreef, in 1965, 1973 en 1980; Camurim is een vissersgemeenschap in Bahia;
Sedaka is een boerengemeenschap in Maleisie; Ghanyari is een boerengemeenschap in India;
Huaynacotas is een boerengemeenschap in de Peruviaanse Andes.
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Hoewel in Camurim de notie van het Boze oog ook werkt als een levelings‐mechanisme is
de aard hiervan anders dan de verplichting om te delen in Arembepe en het bestaansethos in
Coité. In deze laatste gevallen wordt de leveling bewerkstelligd door een bepaalde mores
waarover consensus bestaat, terwijl de notie van het boze oog een sanctie is die van buiten de
gemeenschap komt op te grote verschillen in rijkdom.
153 Denk aan die ene keer dat ik een zogenaamde afspraak met Vertinho had, en hij niet kwam
opdagen. Of mijn afspraak met de directeur van de APAEB, die tijdens ons gesprek zijn tijd
verdeelde tussen mij en zijn computer, waar hij steeds op het scherm keek. Schijnbaar moest
hij een heel belangrijke e‐mail beantwoorden.
154 Interessant is het gebruik van dit woord door deze oudere boer met enige Afro‐
Braziliaanse kenmerken. Babatar betekent licht aanraken en komt uit het Quimbundo, de taal
van de Banto stam uit Angola. André mijn Afro‐Braziliaanse partner kende het woord niet.
155 Let op het is niet multirão (zoals ik eerst dacht) maar mutirão. Mutirão = gratuitous work
(especially in rural regions) of all the neighbours for the benefit of one who foots the bills on
that day.
Digitoro staat niet in Ferreira (1986). Ferreira (1986): Mutirão do tupi moti’ro. 1. Auxílio
gratuito que prestam uns aos outros os lavradores, reunindo‐se todos os da redondeza e
realizando o trabalho em proveito de um só, que é o beneficiado, mas que nesse dia faz as
despesas de uma festa ou funcão. Var. e sin. em lugares diversos do Brasil: mutirom,
mutirum, muxirão, muxirã, muxirom, muquirão, putirão, putirom, putirum, pixurum,
ponxirão, punxirão, puxirum, ademão, adjunto, adjutório, ajuri, arrelia, bandeira, batalhão,
boi‐de‐cova. Compara suta (3), traição (5) e estalada (5).
Suta GO (Goiás): Espécie de mutirão em que pessoas amigas vão alta noite, de surpresa á
casa dum fazendeiro necessitado de qualquer serviço urgente e cantando se dirigem ao
trabalho, donde retornam à noitinha, a canter, entoando, após o jantar, uma vez seguida de
danças e cantigas.
Sr. Martinho vertelt over dit gebruik, maar dan in verband met drie koningen . Een groep
mensen gingen ‘s nachts als de mensen sliepen naar een huis, als verrassing en dan werd de
hele nacht gezongen en feest gevierd. De laatste keer dat dit voorkwam, was in Curral Velho,
dat was rond 1990.
Traição MT (Mato Grosso) zelfde als suta.
Estalada MA (Maranhão): Mutirão organizado para a cobertura de uma casa com folhas de
babaçu.
156 Caldeira (1956) beschreef al de teloorgang van het gebruik van het digitoro, hoewel er in
1955 nog veel minder gebruik gemaakt werd van machines dan in 1997 of in 2008.
Hij heeft het over percentage van 34 % van de gemeenten in het Noordoosten waarin de
boeren gebruik maakten van de dierploeg en 3% van de gemeenten waar men een tractor
gebruikte (Caldeira 1956:89). Daarbij schrijft hij dat de rurale exodus bijdroeg aan het
voortbestaan van de oudere gewoonten. Ook signaleert hij een aantal overgangsvormen van
het digitoro. Bijvoorbeeld dat de hulp terug betaald wordt, niet in werk maar in het sturen van
een arbeider (Caldeira 1956:94).
157 Als deze reciprociteit regelmatig niet in balans is dan kan degene die zich benadeeld voelt,
deze relatie verbreken of op een laag pitje zetten.
158 Persoonlijke communicatie medewerkster INSS.
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Van de overige drie vraagt in het eerste geval de werknemer de werkgever of hij werk
heeft, in het tweede geval is de arbeidsrelatie van langere duur (4 maanden) en in het laatste
geval komt het initiatief de ene keer van de arbeider en de andere keer van de werkgever.
160 De politici die in Coité ter sprake kwamen, waren allemaal mannen, vandaar de
mannelijke vorm.
161A felicidade da família se não tem nimguém fora.
162 Met de hak waren er 5 maal 9 uur nodig per persoon, met de dierploeg 12 uur voor 2
personen en met de trekker 1,5 uur voor 1 persoon (dus 45:24:1,5), ofwel 30:16:1.
163Verhaal o.a. geschreven op basis van de krantenartikelen: A Tarde 18‐4‐84; 21‐8‐84; 4‐9‐84;
6‐10‐84; 22‐10‐84; Jornal do Brasil 28‐10‐84 en A Tarde 14‐03‐85; 16‐12‐87.
164 In plaats van het systeem aan de klantzijde aan te passen zou het ook aan de aanbodkant
veranderd kunnen worden. Wanneer bij wet vastgelegd is dat rechten verbonden zijn aan
documenten en procedures, dan zou bij wet ook vastgelegd moeten zijn dat mensen hiertoe
gemakkelijk toegang moeten hebben
165 Speelde Dão zijn drankprobleem een rol? Werkte Sr. João volgens het lokale model daad‐
werkelijk samen met Dão? Speelde Sr. João’s veranderende visie op de landbouw een rol? Hij
voelde steeds minder voor de landbouw en steeds meer voor de veeteelt.
166 Hoewel wetenschappelijke studies een toenemende droogte voorspellen in de regio’s die
reeds met droogte te kampen hebben, zijn de vakbond en de boeren in Coité hiervan niet op
de hoogte.
167 In het theoretische gedeelte vatte ik zijn ideeën al samen.
168 Van de meeste huishoudens van mijn onderzoekspopulatie namelijk 17, heb ik achterhaald
wat er van ze geworden is. In een enkel geval waren boeren overleden, in dat geval heb ik
met hun naasten gesproken zoals een echtgenote of een dochter.
169 Specifieke statistische gegevens van deze veranderingen in de gemeente Coité heb ik niet
kunnen vinden.
170 Bij een maximaal maandverbruik van 10.000 liter.
171 Tijdens de tweede termijn van de regering Cardoso (1999‐2002) werden de programma’s
Bolsa‐Escola, Bolsa‐Alimentação, Auxilio‐Gás ingevoerd. Cartão Alimentação is in 2003
ingevoerd. Tegenwoordig zijn al die programma’s samengevoegd in het programma Bolsa‐
Família (Klein 2007:341). Ook in andere Latijns Amerikaanse landen werden dergelijke
programma’s in die periode ingevoerd (Barrientos 2009).
172 In hoofdstuk 3 zagen we dat de enige weg om armoede en ongelijkheid te bestrijden
herverdeling is en dat bijvoorbeeld geboortecontrole en economische groei hiervoor niet
effectief zijn, dit laatste vergroot zelfs de ongelijkheid (IPEA 2003; UNDP 2007). Een
programma als Bolsa Família is een compromis dat in deze context past: het zorgt voor een
vermindering van de armoede, maar niemand voelt deze maatregelen in zijn portemonnee.
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Het idee achter de bijstand is een integrale aanpak gericht op verschillende generaties en
een focus op een afname van armoede en kwetsbaarheid. De bijstand bestaat uit geld en
toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. De reikwijdte van het programma is 11 miljoen
huishoudens, dat is 20% van alle Braziliaanse huishoudens (Barrientos 2009:2‐11). Het Bolsa
Escola/Bolsa Família programma betekent een regelmatige en betrouwbare bron van
inkomsten voor de gezinnen, zodat deze kunnen investeren in menselijk, fysiek en sociaal
kapitaal, wat op langere termijn een reductie van armoede en kwetsbaarheid zou moeten
betekenen. Het programma Bolsa Escola/Bolsa Família heeft geen duidelijke einddatum maar
is ook niet bedoeld om permanent te blijven bestaan. Dit heeft te maken met het vermijden
van institutionalising dependency (Barrientos 2009:19).
174 Door mijn terugkeer in Coité in 2008 ben ik meer te weten gekomen van problemen die in
de huishoudens speelden, zoals alcoholisme, zelfdoding en huiselijk geweld. In een enkel
geval veranderde het beeld dat ik van het huishouden had volledig en moest ik gegevens
herzien.
175 Klein (2007) merkt op dat door de afwezigheid van de vader in de reclamespotjes het beeld
bevestigd wordt dat de rol van de vader marginaal is in het stimuleren van het volgen van
onderwijs en het beheren van het huishoudbudget. Hoewel de reclamespotjes aansluiten bij
de realiteit van de bestaande gender‐verhoudingen, blijken ze ook een bestaand rolpatroon te
bevestigen en het is de vraag of dit een gewild effect is van deze reclamecampagne.
176 Vergelijk dit met het antwoord van de vader van Dinha op mijn vraag wat hij zou gaan
doen als hij elektriciteit zou hebben: “Daar ga ik nu nog niet over nadenken, dat zie ik dan
wel.”
177 Niet geheel duidelijk of dit van PRONAF of SICOOP kwam.
178 Een voorbeeld van democratisering zijn initiatieven in Brazilië zoals participatory budgeting
PB die verspreid over het land plaatsvonden. “In PB citizens gather in several rounds of
neighbourhood and thematic meetings to prioritise public investments and elect delegates to
decision‐making and oversight councils (Schneider 2009:185).
179 Door dit project zijn er vanaf 2001 700 cisternes gebouwd in buurtschappen van Coité. Dit
project heeft de vakbond vanaf 2001 samen met de MOC uitgevoerd.
180 Dit project had als doel het verbeteren van de levensomstandigheden van gezinnen die
deelnamen aan het PETI‐ project.
181 Dit staat voor Programma ter bestrijding van kinderarbeid. Dit project begon in 1997 en
inmiddels afgelopen. Het richtte zich op allerlei facetten om kinderarbeid te bestrijden. Deels
werd het gefinancierd door UNICEF.
182 Een alfabetiseringsproject.
183 NB in het decreet gaat het overigens over 2243 ha en over 3263 ha.
184
In hoeverre veranderde eigendomsrelaties een rol spelen in het proces van
landhervorming, is niet duidelijk. Het is geen onderwerp dat de mensen zelf aandragen. Het
is wel zo dat in de loop van de tijd door het patroon van overerving de percelen steeds meer
gefragmenteerd werden. Echter, door migratie van boerendochters en –zonen komt er ook
weer nieuw land beschikbaar voor jongere boeren. Ook is onbekend of er sprake is van een
toenemende uitputting van de grond met als gevolg een afname van de productiviteit. Dit is
geen onderwerp dat boeren zelf tijdens de gesprekken aanroeren.
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Scott (2005:397) benadrukt nog eens dat bestaande vormen van sociale verzekeringen nooit
door de elite gebezigd werden als een altruïstische zaak of noblesse oblige, maar een
antwoord waren op het gevaar van diefstal, rellen of rebellie van onderdrukte peasants die
voor hun recht om te overleven opkwamen.
186 Hier wordt natuurlijk bedoeld desrespect voor eigendom.“É um erro que nós estamos
comentendo procurar criminalizar os sem‐terra e ao mesmo demonizá‐los. Os excessos, e eles
existem, devem ser punidos, bem como o respeito à propriedade, mas não devemos
radicalizar”.
187 Denk aan de Reforma Agrária de Mercado uit hoofdstuk 3 waarbij de overheid land voor
landhervorming koopt en waarbij de begunstigden een soort hypotheek betalen.
188 30 * 115= 3450 + 30% (1150)=4600
189 Grilo is een stuk grond met een valse eigendomsacte, degene die het bezit is een grileiro.
190 Dit staat in contrast met Macedo (2005:490) die schrijft dat de mensen uit de landbezetting
bij de leiding klagen dat ze de obstakels die de mensen overwinnen moeten, bij de
voorlichtingsbijeenkomsten onderschat te hebben.
191 Je zou kunnen denken dat hij nu zo denkt omdat hij de situatie ervoor (zonder land)
vergelijkt met de situatie erna (met land). Echter, hij is opgegroeid in de sisal en weet dat de
prijzen in de loop van de jaren erg kunnen schommelen, het lijkt me onwaarschijnlijk dat hij
daar geen rekening mee houdt. Het verschil tussen de conclusie van Edelman en het lokale
model is erg groot. Het is moeilijk te beoordelen of Edelman te pessimistisch is of dat het
lokale model te optimistisch is.
192 Het oppervlak van de gemeente Coité bedraagt 832 km2 (CEI 1994a), dit is 83.200 ha. Trek
daarvan 10.000 ha af voor wegen en urbanisatie. Blijft over 73.200 ha. Het aantal inwoners in
2007 bedroeg 60.835 (IBGE 2009). Per inwoner is er dan 1,2 ha. 50% van de bevolking is niet
werkzaam in de landbouw, dus dan verdubbelt het land naar 2,4 ha per potentiële boer. Een
huishouden van 6 personen heeft dan 6* 2,4 is 14,4 ha (33,12 ta) land, een huishouden van 5
personen heeft dan 12 ha (27,6 ta). De boeren uit mijn onderzoek met 30 tot 50 tarefa land
bevinden zich in een redelijk positie. In Coité is officieel minimaal 60 ta nodig. Zelfs al zou al
het land verdeeld worden, geen realistisch scenario, dan is er slechts voor ongeveer de helft
(46 tot 55%) van de boerenhuishoudens voldoende land (60 ta) beschikbaar. Bij huishoudens
van 5 personen met 27,6 ta is dat namelijk 27,6/60 = 46%, of bij 6 personen 33,12/60 = 55%.
193 In hoofdstuk 4 zagen we dat in de gemeente Coité 75% van de boerenbedrijven minder dan
10 ha bezit, in de microregio Serrinha was dit 64%, zagen we in hoofdstuk 3. Die 64% was
9,6% van het oppervlak van alle boerenbedrijven. Het is waarschijnlijk dat het oppervlak van
de kleine boerenbedrijven in Coité ook ongeveer 10% zal zijn. Daarom zijn er wel mogelijk‐
heden van een verdere verdeling van het land.
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Bij wet vastgelegd in oktober 2001: Agricultores familiares são aqueles que exploram e
dirigem estabelicimentos rurais, tendo o trabalho familiar como base da exploração da
unidade produtiva, na condição de proprietários, posseiros, arrendatários, parceiros,
comodatários ou parceleiros, desenvolvendo, nos estabelecimentos, atividades agricolas ou
não –agricolas (…) e que atendam simultaneamente, aos seguintes requisitos: residam na
propriedade ou em local próximo, detenham sob qualquer forma, no máximo quatro módulos
fiscais de terra, quantificados conforme a legislação em vigor, ou no máximo seis módulos
quando tratar‐se de pecuarista familiar; utilizem predominantemente mão‐de‐obra da familia
nas atividades do estabelecimento ou empreendimento e obtenham renda familiar originaria,
predominantemente de atividades vinculadas ao estabelecimento ou empreendimento
(Didonet 2004).
195 Hugues Lamarche onderscheidt zelfs in plaats van twee, vier landbouwmodellen op basis
van de factoren land, werk en gezinsreproductie: het bedrijfsmodel, het gezinsbedrijfsmodel,
het model van de moderne gezinslandbouw en het model van de plattelands‐ en bestaans‐
landbouw (Hugues Lamarche in de Melo 2001). Hoewel dit een zinvol onderscheid is, hanteer
ik in deze paragraaf verder alleen de twee kategorieen gezinslandbouw en bedrijfslandbouw
aangezien de statistische gegevens die ik gebruik alleen deze twee categorieen onderscheiden
196 Deze censo is in nov. 2007 de meest recente bron.
197 De term lima gebruikt men in Coité voor een gele vrucht die zoet is, ookwel limão doce
genoemd. Limão kan zowel citroen als limoen zijn, echter de boeren hebben alleen limoenen,
de kleine ronde groene vruchten.
198 De term lima gebruikt men in Coité voor een gele vrucht die zoet is, ookwel limão doce
genoemd. Limão kan zowel citroen als limoen zijn, echter de boeren hebben alleen limoenen,
de kleine ronde groene vruchten.
199 Maracujina staat niet in het woordenboek Ferreira (1986).
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