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Reisindrukken en wat · dies meer ZIJ van een oud-planter, VIl 

Mijn laatste .rèisbrief dateert van 23 Juni 1938 en 
ik bemerk met ·schrik, dat wij alweer drie maanden 
verder zijn. De dagen vliegen voorbij en onze steeds 
terugkeerende verzuchting is, dat de dag het dubbele 
aantal werkuren mocht tellen, teneinde den gang der 
werkzaamheden nog sneller te doen geschieden. Toch 
hebben wij geenszins reden · tot klagén. Wij doen wat 
wij kunnen en elke · nieuwe dag brengt nieuwe vreug
de. Wij vestigden ons op Carambehy circa medio 
October 1'937. WJj wonen hier dus nog geen jaa.r en 
als wij het resultaat van ons werken aanschouwen, 

door R. A.M. Vermeulen 

licht aanschouwt! Ook de windpagger·s en schaduw
!Yoomen beginnen, nu het vütorjaar hier is ingetreden, 
zienderaogen te groeien. De lupine staat in vollen 
bloei en de Aleurites fordii (ttmg)-plantjes S·taan er 
op de kweekbedd:en kerngezond bij. Kortom, wij 
mogen inderdaad met de verkregen resultaten tevre
den zijn. 

Ons woonhuis is gereed en past volkomen in deze 
omgeving ; het is inderdaad in elk opzicht geheel naar 
onzen wensch uitgevallen. Sinds een maa.nd bewonen 
wij het nu. Zoowel mijn vrouw, ikzelf eh de kinderen 

J.llOeten steeds poot~aan spelen, doch in dit zonnige 
land, met zijn gezond klimaat, is hard werken een 
genot, temeer waar het den opbouw geldt van een 
eigen bezit. 
-· Ik voeg hierbij een tweetal foto's, één van ons huis, 
nadat wij er onzen intrek hadden genomen en een 
_van het clubje jeugdige landgenooten in nationaal 
costuum, tijdens hun optreden op de vee- en landbouw
tentoonstelling te Ponta Grossa. De. beloofde serie 
foto's van onze bezitting volgen binnenkort, zoodra 
·de bouwmaterialen geheel opgeruimd zullen zijn en 
·de afwerking der wegen beter tot haar recht zal zijn 
gekomen. 

Een drukke tijd ligt achter ons; een tijd van op
bouw en succes, maar als scherpe tegenstelling ook 

. . 

een tijd van zorg en angst. Herinneren wij slechts 
stemt dit ons zeker tot grootJe te- . 
vredenheid. Onze moestuin is nu in 
volle productie. :Dagelijks genieten 
wij van de zelf gekweekte g~oen
ten, welke in gr·oot variatie op taflel 
verschijnen. ANe geplante vrucht
hoomen staan vol in blad, het is 
een lust voor de Óogen, · zÓó mooi 
als alles is uitgeloopen. Ook de in 
potten gekweekte acacia, noguei'f'la 
brosileira . (Braziliaansche tung
boom) ;'"kapok, dennen, cassia, b'f'la- · 
catinha en andere boomjes zijn 
prach tig gegroeid. Nu begint het 
eens zoo dorre kamp reeds een ge
heel ander aanzien te krijgen. Van 
onze aardbeien genieten wij dage~ 

lijks ' volop, terwijl de frambozen, 
bramen en druiven in vollen bloei 
staan. Vier onzer koeien moeten 
eerstdaags kalven. Het zal · Vöor 
Óns een groote gebeurtenis zijn, 
als het eerste kalfje het levens,_ 

Op den voorgrond met pijp in den mond is Dom. W. Muller; naast Dominé Mul
ler staat onze dochter "Muis", die de solo-dansen met veel succes uitvoerde; derde 
dame van links is de echtgenoote van Dominé Muller; de andere, gezellige, dikke 
boerin met blad met hompjes kaas is mevr. Bokhout, de echtgenoote van den Mees
t er in de Rechten D. Bokhout, zij is een prima zangeres. Het geheel werd zeer geap
precieerd en oogstte eveneens veel succes in de diverse bioscopen. 
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aan het noodweer op 22 Mei l.I., met al zijn fatale 
gevolgen. Wij zullen dat nooit vergeten en bij iedere 
opkomende onweersbui, welke zich hier in deze stre
ken bijzonder hevig en zwaar kan ontlasten, worden 
wij angstig voor het eigen bezit. Op den dertienden 
September jl. woedde hier wederom een hevig on
weer, gepaard gaande met zware regens en storm. 

Juist op dien dag wilden wij het 40·-jarig Regee
ringsjubileum onzer geëerbiedigde Koningin vieren, 
welk fee:::;t oorspronkelijk op 7 September zou plaats 
hebben, doch wegens de slechte weersomstandigheden 
was uitgesteld tot 13 September. Liet het weer zich 
op den vroegen morgen van dien dag gunstig aanzien, 
onmiddellijk na de plechtige opening en het uitspre
ken der feestrede door den Voorzitter van het Alge
meen Nederlandsch Verbond, Ds. Muller, kwam een 
orkaan opzetten, waa.rna het begon te stortregenen, 
zoodat het buitenfeest letterlijk in het water viel. 
Van ons nieuwe huis en de stallen woeien ettelijke 

~ 1 

, pannen af, waardoor eenige gaten in de daken ont-
stonden, met gevolg dat de daar beneden liggende 
vertrekken en ruimten onder regenden. Gelukkig viel 
de aangerichte schade uiteindelijk mee, doc;h we ho
pen vurig verder van dergelijke stormen bevrijd te 
blijven. 

Onze kolonie is echter niet achtergebleven in de 
rij der feestvierende landgenooten daar ginds in het 
eigen Moederland en elders over den aardboL ver
spreid. Het bestuur van het Algemeen N ederlandsch 
Verbond had, evenals bij het . huwelijk van Prinses 
Juliana en Prins Bernhard en daarna bij de geboorte 
van Prinses Beatrix, in het 40-jarige regeeringsjubi~ 
leum onzer Koningen een gelukkige aanleiding gevon
den om alle Hollanders van Garambehy en omliggende 
contrijen samen te roepen, teneinde met elkander in 
vreugde en dankbaarheid dit feest te vieren en te 
herdenken, hetgeen die veertig jaren ons V aderland 
gebracht hebben. Zoo werden dan op den 20sten Sep
tember, eindelijk weer een stralend helderen dag, zoo-
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_BANKZAKEN 

als wij dien hier zoo goed kennen, met zijn intens blau·
we lucht en zonnewarmte, ten derden male de vlag
gen geheschen in dit kleine stukje "Holland", midden 
in de onafzienbare prairie van de Paranasche hoog
vlakte. Hoe werd er feestgevierd! Een bloemencorso 
voor versierde karossen, wagentjes en fietsen, een 
ringstekerij voor paren in tweewielige karretjes, een 
Hollandsche kermis met diverse kermisgeneugten voor 
oud en jong, een defilé en behendigheidswedstrijd te 
paard vormden den hoofdschotel van het feestpro
gramma. Ondanks dan alle tegenwerkende weersfac
toren, slaagde uiteindelijk deze derde poging tot fees
telijk herdenken in vreugde en dankbaarheid. De 
liefde en trouw der Hollanders van Carambehy voor 
hun Vorstenhuis kwamen hierbij weer bijzonder tot 
uiting. 

Het afdeélingsbestuur van het Algemeen Neder
landsch Verbond is dit jaar bijzonder actief gewee·st. 
Kenmerkte het jaar 1937 zich door een sterke inzin
king, in 1938 mocht de afdeeling zich verheugen~ in 
een aanzienlijke vermeerdering van het aantal leden, 
ook uit de omgeving van Carambehy. Wij hebben re
den tot dankbaarheid, daar door het toenemend aan
tal leden het bewijs geleverd wordt, dat de 
Hollanders hier begrijpen, dat een nauw aaneengeslo
ten verband den gemeenschapszin slechts kan bevor
deren. Wij spreken steeds van Holland, respectievelijk 
Hollanders, omdat h'îer in Brazilië "Nederland" en 
"Nederlanders" absoluut onbekende klanken zijn. Men 
kent hier (en wij kunnen dit met tro.ts neerschrijven), 
men waardeert hier hooglijk slechts Holland als aan
duiding voor Nederland en . de "Hollanders" als ve~ 
zamelnaam der Nederlanders. Wij passen ons der
halve geheel hierbij aan door .Nederland, Holland en 
ons zelf Hollanders te noemen. En zoo'n stukje Hol~ 
land is de kolonie Carambehy, ondanks haar Brazi
liaansehen naam, welke oorspronkelijk uit het Indi
aansch komt en welker vertaling in het Hollandsch 
omschreven luidt: "uitgestrekte prairie" (campos). 
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Hollandsch dus, ondanks ook den zeer terechten naam, 
dien de reeds lang verdwenen Indianen van vroeger 
aan deze plaats gegeven hadden. Carambehy, niet 
méér dan een miniatuur plekje in de grootste der 
Zuid-Amerikaansche Staten: Brazilië, dat ongeveer 
270 maal zoo groot is als Holland. Maar dit Caram
behy heeft zijn Hollandsch karakter trouw bewaard 
gedurende de 26 jaren van zijn bestaan als Holland·
sche kolonie, ver in het binnenland van den staat Pa
raná op -+- 1100 meter boven den zeespiegel; een stuk
je Holland zóó Hollandsch, dat men moeite heeft te 
gelooven, dat men zich niet in Holland bevindt. Veel 

· -herinnert hier aan Holland ; de roode daken der naar 
Hollandsehen landelijken trant gebouwde en ingerich
te ·huizen, de koeien, de boter en de kaas, de go~de 
eigenschappen der beste HoUanders: eenvoud en · so
berheid, trouwhartigheid en gastvrijheid en vooral 
ook onkreukbare trouw en eerlijkheid. Aan Holland 
herinnert ook de gehechtheid aan het oude verre 
land aan de Noordzee, evenals het klimaat, dat, zij 
het in verbeterde editie, met het vaderlandsche kli· 
maat overeenstemt. Aan Holland herinnert de verre 
horizon en de ontzaglijke hemelkoepel, blauw, strak 
en diep als een zee, bij helder stralend weer; maar 
even zwaar en triest als late najaarsluchten, de voor
boden van regen, wind en mist, die boven ons landje 
aan de zee voortjagen, kunnen ook hier de dagen 
van "nattigheid" voorbij gaan. Het buitenwerk ligt 
dan wel geheel of gedeeltelijk stil, zoover pet den 
arbeid van menschenhanden betre"ft. Deze . zoeken 
dan werkzaamheden in stal of schuur en binnenshuis, 
of vouwen zich warmend om een dampende . ~op ~Qf;:- _ 

fie, terwijl buiten de regen stroomt en het vee als 
onbeweeglijke schimmen samenschuilt tegen de dam
pende heuvels van het schrale kamp. Grijs, grij·s 
is dan dit land van zon en wijdte. Leven dan her
inneringen op ergens uit die grijsheid geroepen, de 
warme intimiteit van een wocmkamer, de geur van 
de koffie, de zingende ketel, het vroege lamplicht ... ? 
Doch, spreekt en leeft misschien nog het allermeest 
en toch het laatst genoemd, dit alles hier op Caram-
behy niet door het in stand houden door de oud
kolonisten van hun eigen mooie taal? De gehechtheid 
dezer rechtgeaarde Hollandsche voortrekkers ver
dient overal, doch zeker in het vaderland ten volle 
waardeering. 

Sinds eenige maanden krijgen wij ook les in de 
Braziliaansche taal. Er heeft zich hier een gepen
sionneerd Zwitsersch professor gevestigd, die jaren
lang verboriden was aan verschillende Gymnasia der 
groote steden: in Brazilië en die bereid was tegen 
een honorarium van 3 milreis (zegge -+- 30 cent) per 

Iiaansche taal bij te brengen. Brazilië heeft Zijn eigen 
taal en inderdaad i.s Brazilië groot en beteekenend ge
noeg om een eigen taal te hebben. Al is oogenschijn
lijk het verschil tusschen het Portugeesch en· het 
Braziliaansch niet groot, in werkelijkheid bestaat er 
een groot verschil tusschen de Braziliaansche en 
Portugeesche spraakkunst, vooral sinds Brazilië zijn 
eigen spellingsregels heeft vastgesteld. De taal is 
mooi en welluidend, doch men moet zeer ernstig 
stucleeren om haar grondig te leeren. Het Brazi
liaansch is verre van gemakkelijk en wij ouderen 
vooral stuiten telkens op onoverkomelijke moeilijk
heden tijdens de studie. Toch ben ïk er van overtuigd, 
dat speciaal voor het jongere geslacht een serieuze 
studie dezer welluidende taal zeker de moeite zal 
loonen. 

Alvorens dezen brief te beëindigen ·wil ik nog meJ.
ding maken van een onlangs gevierde bruiloft hier 
in de kolonie. Onze oudste kolonist "Opa Los", we
duwnaár van 72 jaar, trad in het huwelijksbootje 
met "tante Mina Verschoor", -een weduwe van 66 
jaar. Deze jonggehuwden willen trachten elkanders 
laatste levensjaren op te vroolijken en hét was in
derdaad een ontroerend moment, toen de beide oudjes, 
hand in hand, elkaar met hoogst ernstige en vrome 
gezichten voor den dominee trouw en gehoorzaamheid 
beloofden. U ziet, aan poëzie mankeert het hier op 

· Garambéhy ook niet. . 
Wij leven thans in het tijdperk der kampbranden. 

Zoodra het voorjaar intreedt, beginnen de Braziliaan
sche fazendero's hun o-q.dste kampgronden (-+- 3 jaar 
oud) . in brand· te steken, teneinde voor hun vee 
nieuw- krachtig, eiwitrijk gras te verkrijgen. Dit 
kampbranden geschiedt zeer oordeelkundig en ver-

- eischt een groote mate van inzicht en ervaring. 
Duizenden hectaren worden op deze wijze gebrand 
en zoo ver het oog reikt zlet men· het prairievuur. 
De lucht is tijdens deze periode soms wekenlang 
bezwangerd van rook. De zon wordt er door ver-

DE GOUVERNEMENTS LANDBODWBEDRIJVEN 
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· hebben nog voor verkoop beschikbaar, 
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duiste:rxl; onwezenlijk licht verspreidt zich over het zelden denkt, wanneer hij 'savonds bij kaars of olie-
land, welks vergezichten oplossen in een laaghangend lichtje zit te werken. 
rookgordijn, waar de wind geen vat op schijnt te Ik kreeg onlangs een uitnoodiging van Dr. J. Dier
hebben en dat den verfris·schenden regen tegenhoudt. berger, landbouwkundig doctor en firmant van den 
De zon beschrijft haar baan, maar wat wij van haar grootsten planten- en zadenhandel in Brazilië te Sao 
zien is niets dan een onwezenlijke bal, zwevend in Paolo, om met hem een studiereis te maken door 
een helle lucht, die pijn doet aan de oogen, als men -... den staat Sao Paolo. Het is de bedoeling om diverse 
er in opkijkt. Zonsop- en -ondergang zijn echter landbouwinstellingen en bedrijven der Regeering, 
phantastisch mooi en vooral het avondrood, dat ineen- proefstations, cultuurtuinen en scholen en ook parU
vloeit met de grillige vuurlijnen van brandende culiere ondernemingen (o.a. cultuuraanplantingen en 
kampen in de verte, is zoo magnifiek, dat men slechts koffieondernemingen) te bezichtigen. Vanzelfspre
stil kan zijn, hoewel men woorden zoekt om het te kend zal die reis veel stof opleveren voor mijn ver
beschrijven. In de zwarte, sterrenlooze nachten levert dere brieven en het ligt in mijn bedoeling U t.z.t. 
het stille schouwspel van kruipend vuur over de uitvoerig over alles te schrijven. Onvoorziene 
spanning van vele heuvels en dalen heen, den nieuwe- omstandigheden buiten beschouwing latend, zal deze 
ling een gevoel van pracht ·en verschrikking tegelijk. reis in Januari 1939 plaats hebben. Voor dien hoop 
Grillig en ongebreideld schijnt het steeds weer anders ik echter nog eens het 'een en ander van hier te 
van vorm en gloed; hoe ver ook verwijderd, zoodat vertellen in mijn reisbrief No. VIII. Ik neem dus 
men geen vlammen, doch slechts vurige rookzuilen geen afscheid, eindig slechts met een "tot binnen
boven d'e wit'-gloeiende lijnen ziet, toch ondervindt kort". 
men de ondefinieerbare aantrekkingskracht van iets 
alles-verterends, iets, waaraan een mensch maar Car{tmbehy, 24 September 1938. 
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