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Reisindrukken en wat dies meer zij van een oud-planter XIII 

Tusschen mijn laatsten reisbrief en dezen ligt een 
langere tijdsperiode dan ~ oorspronkelijk mijn plan 
was. Drukke werkzaamheden o.a. met de reorgani
satie onzer Coöpera:tiev·e en met het Algemeen Neder
la:ndsch Verbond en een overstelpende corresponden
tie met vele collega's te Uwent waren daarvan de 
oorzaak. Ik beloof U echter de volgende maal beter 
op tijd · tè zijn. In de ·eerste plaats richt ik mij 'tot 
alle collega-planter•S, die mij rechtstreeks schreven 
en bedank ik hen hartelijk voor hunne sympathie
bewijzen en hunne gevoelens van medeleven in ons 
bestaan hier. Het is voor mij inderdaad aanmoedi~ 
gend om deze brievenreeks voort te zetten nu uit de 
zeer vele bewijzen van belangstelling blijkt, dat mijne 
reisbrieven alom, tot in Zwitserl.and en Denemarken 
toe gelezen worden. Ik heb reeds vele dezer brieven 
beantwoord en zij, die nog geen direc't antwoord van 
mij ontvingen, kunnen ervan verzeke11d zijn op den 
één of anderen .da.g eveneens een levensteeken van 
mU te zien opdagen. In de eerste plaats heb ik m~jn 
tijd en aandacht geschonken aan die correspondentie, 
waarin ernstige plannen gekoesterd WQrden t.z.'t. 
Indië te verlaten om de tenten naar dit deel der aarde 
te verplaatsen. Dat waren veel meer brieven, dan 
ik ooit had kunnen vermoeden, doch ik hoop, dat 
mijne inlichtingen iedereen volkomen bevredigd zullen 
hebben. Verder mag iedere ernstige nieuwkomer 
gerust over mij beschikken. 

Ik wil 'thans eerst mijn belofte nakomen en U het 
een en ander vertellen over de koffiepluk - koffie
bereiding - sorteermethode en ziekten en plagen op 
de koffiefazenda's, voo.rzoover mij daarover inlich
ting.en werden verstrekt. Tijdens den vollen pluktijd 
zijn de tuinen zooveel mogelijk "sipat pang" schoon 
gewied, teneinde tijdens hel plukken afgevallen bes
sen gemakkelijk te kunnen opvegen. In de groot
cultuur wordt als regel de volgende plukmethode 
toegepast: De plukker omvat met de rechterhand den 
vruch'ttak zoo dicht mogelijk bij den stam en rist 
met de half gesloten hand de geheele rossen, dus 
rijpe en groene bessen, den tak l1angs naar de spi'ts 
'toe af, e;oodat z-elfs een deel der bladeren _ mee afge
trokken wordt. Alles tezamen wordt dan opgevangen 
in een grove zeef, welke hij tegen het lichaam gedrukt 
in de linkerhand houdt. N aJdat grof gezeefd is, worden 
de bessèn ongesorteerd op de droogvloeren gebracht. 
Een andere nog toegepaste plukmethode is, dat men 
alle bessen kalm op den grond laat vallen, daarna 
alles met een soort hark bij eentrekt en met een 
bezem kleine hoopjes maakt. Dan wordt :alles door 
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grove zeven gegooid en naar de droogvloeren 
gebracht. Vanzelfsprekend dient bij dez-e plukme'thode 
de bodem onder den koffieboom a:bsoJuut onkruid
vrij te zijn. 

De normale drukke oogstperiode duurt van April 
tot en met Juni _ en in de goed beheerde bedrijven 
is alles in Augustus radicaal 1a.fgeoogst. Dit is van 
het grootste belang om den direct daarop volgenden 
grooten bloei niet te verstoren. Practisch worot 
dus met één plukrondgang alles tegelijk binnen
gebracht. Slechts in de aanpliuitinge'n met mindere 
bodemgesteldheid is de besrijping zeer ongelijk en de 
oogst moet in tneérdere plukrondgangen binnenge
haaM worden. In de Noordelijke staten, vooral in het 
Noord-Oosten, vangt de oogst .gewoonlijk pas in Sep
tember aan, daar de zomerregens daar pas in Augus
tus eindigen. De droogvloer bestaat vaak uit gewoon 
vastgestampten vlakken , aarden bodem, doch op de 
grootere fazenda's worden als regel gecementeerde 
of baksteenen droogvloeren gebezigd. Zoodra de oogst 
op de droogvloeren is gebracht, worden de bessen 
gewasschen, waarvoor alle mogelijke primitieve tot 
hoogst moderne waschinstalla'ties in gebruik zijn. De 
meegeoogste aarde, steentjes, bladeren, takjes en 
:andere onreine bestanddeelen worden verwijdero. De 
daardoor ontstane afvalhoopen, grootendeels bestaan
de uit aarde vermengd met takjes en bladeren, worden 
dan meestal gelijkrnalig over de geheele bodemopper
vlakte der tuinen uitgespreid, teneinde het verlies 
aan regenwater te beperken en den bodem van een 
regelmatigen vochtigheidsgraad te verzekeren, het
geen voor den komenden bloei en de vruchtzetting van 
het hoogste gewicht is. Na het wasschen worden de 
bessen in dunne lagen op de enorme droogvloeren 
uitgespreid en door de zon gedroogd. De vloeren heb
ben steeds een kleine helling, zoodat na eventueele 
regens het regenwater vlug kan wegvloeien. Dreigt 
er regen, dan wordt de uitgespreide koffie op hoopen 
getrokken en met zeildoek ove11dekt. Is men echter 
te laat en is de bes reeds nat · geworden, dan trekt 
men met houten harken de koffie op lange, onafge
broken rijen, zoodat er tusschen de rijen vrije stroo
ken ontstaan, die door de zon gedroogd worden. Oirca 
4 uur daarna wordt de koffie dan op deze droge 
strooken getrokken, zoodat ook de andere strooken 
kunnen drogen. Steeds moet de koffie 2-maal per dag 
gekeerd worden. He't geheele drogingsproees ·duurt 
op deze wijze ca 20 à 25 dagen. Hoe beter er af
gedroogd wordt, des te beter wordt de kwaliteit der 
koffie. De op deze wijze gedroogde koffie heet hier 
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"Café em coco", hetgeen woorde
lijk vert~a.ld "koffie in schaal'' 
beteekent. Na het drogen wordt 
de koffie in ruime, luchtige en 
geventileerde schuren gebracht en 
daar eenige weken opgeslagen 'tot 
de verdere a·fwerking aanvangt. 
Vele fazenda's sturen hun koffie 
in dezen natuurlijken toestand 
naar de koffiebere~dingsétablisse
menten, welke over.a.l in de groote 
koffiecentra aanwezig zijn. Daar 
wordt dari de koffie gehuld en 
gesorteerd. Het laa'tste geschiedt 
steeds in z-es assortimenten, nl. 

1. extra groote bes, 
2. normaal groote bes, 
3. uitsluitend rondboon (hier 

mokka genoemd), 
4. kleinboon, 
5. krielboon en gebroken boon, 
6. gruis. 

Het sorteeren geschiedt veelal 
met de hand door vrouwen en 
kinderen, doch ook wel machinaal. 
Vervolgens wordt na het sorteeren 
de koffie volgens kwaliteit opge
bruald in zakken van 60 kg netto 
en naar de enorme opslagplaatsen, 
meestal naar Santos gezonden, van 
waaruit ze naar alle werelddeelen 
verscheep't wordt. 

Achterzijde= van:: ons woonhuis. 

Van de dierlijke plagen valt in 
de eerste plaats de koffiebessen
boeboek "Stephanadores Cofea-e" 
(hier "Carruneho da cereja de 
Café" genoemd) te vermelden. 
Deze plaag heeft onrustbarende 
afmetingen aangenomen en de aan-

Uitzicht vanuit de ramen boven (vide foto I) met knechtenwoning en grootendeels 
eigen kamp. 

gerichte schade der laatste jaren loopt in de mil
lioenen. De Regeering heeft zeer strenge bepalingen 
in het leven geroepen en de bestrijding wordt thans 
krachtig ter hand genomen. Alle afgevallen bessen 
in de tuinen worden na den oogst zorgvuldig afge
zocht en binnengebracht, evenzoo worden de achter
gebleven bessen aan de booroen minitieus nageplukt. 

Alle door de regens met aarde vermengde rottende 
koffiebessen op den boden worden ca 30 cm diep be
graven. De koffieschillen worden verbrand, terwijl de 
daardoor verkregen asch als mestmateriaal in de 
plantsoenen gebruikt wordt. Het is s'treng verboden, 
dat de arbeiders van de eene faz~:mda koffiebessen 
overbrengen naar een andere fazenda. Ook het gebe-

zigde plantmateriaal is aan strenge keuringen onder
hevig. De kieeren en haren der arbeiders worden da
gelijks onder strenge controle gereinigd en gedes
infecteerd, teneinde de uitbreiding der plaag tegen te 
gaan. Oude en verlaten aanplantingen worden radi
caal gerooid en verbrand. Tenslotte worden ook alle 
zakken, ook die van het marktproduct, grondig gedes
infecteerd. U zult hieruit bemerken, d:ü de koffie
bessenboeboek ook hier als een zeer gevaarlijke vijand 
erkend wordt. Overigens zijn ziekten en plagen hier 
van weinig beteekenis, behalve een boorderplaag, wel
ke eveneens groote afmetingen kan aannemen. Ais 
bestrijdingsmiddel hiertegen wordt elk boorgat be- , 
spoten met "'formicida", een Bayer's patentmiddel 
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waarna het gat met vochtige geknede leem wordt 
dichtgestopt. 

Hiérmede eindig ik mijn koffiepraatje en ik zal tot 
een ander onderwerp overgaan. Ik was gedurende de 
laatste weken wederom in de gelegeheid het een en 
ander van het kolonistenleven hier gade te slaan en 
dan krijgt men onwillekeurig grooten eerbied voor 
den eenvoudigen boer. Het staat danook als een paal 
boven water, dat geen enkele staat zonder boeren~ 
st; nd 'kan gedijen: Dit feit zal een ieder moeten . . 
erkennen en zal ook wel nergens betwist worden. De 
grootste kunst van elk staatsbeleid zal' danook moe
ten zijn een degelijken boerenstar1d t e stichten, dezen 
krachtig en gezond op te voeden en tot zoo hoog mo
gelijk peil trachten .op te voeren. Dat hebben ook de 
groote staatslieden hier in Brazilië goed ingezien en 
begrepen. Was Brazilië oorspronkelijk slechts bewoond 
door Indianenstammen, arme negerslaven, avontu
riers en een klein aantal Portugeezen, geen hunner 
was bij machte het land omhoog te werken. De boer, 
de baanbreker . tot meerdere welvaart, ontbrak. Eerst 
moest hif komen en de wildernis binnendringen om 
daarna het land vruchtbaar en 'toegankelijk te maken: 
Met hem konden l1angzamerhand handel en verkeer, 
nijverheid en industrie, kunsten en wetenschappen 
zich ontwikkelen. Ook hier in Brazilië is dus de boer, · 
evenals elders in de wereld, de ruggegraat van den 
staat. Toen destijds het keizerrijk Brazilië gesticht. 
werd, ontbrak de boerenstand practisch volkomen. 
De toenmalige jonge Keizer Don Pedro I erkende . 
dit gemis en met juisten blik stelde hij zijn land open 
voor jonge boeren uit alle deelen der wereld. En er 
kwamen er velen, Polen, Italianen, Duitschers, Hol
landers, J ,a.panners en nog vele anderen, eenvoudige 
doch oprechte menschen, eerlijk en waarheids:lievénd, 
koelbloedig en · arbeidzaam. Zij kapten he't oerbosch 
open, ontgonnen en plantten en waren de grondleggers 
van kerken en scholen, dorpen en steden. Zij stichtten · 
de solide basis, wa~r~p het volgende geslacht slechts 
behoefde voort 'te bouwen. En wat hier in Brazilië . 
door de~e pioniers tot stand is gebracht, dwingt groo
ten eerbied af. Ik gevoel het danook als een plicht 
als nakomer deze voortrekkers te eeren en door hen 
te · eeren, erkennen wij 'tevens de gastvrijheid van 
dit groote en .mooie land. 

Wat ons zelf betreft, is er ditmaal slechts weinig 
te vermelden. Wij leven rustig ons dagelijksch leven-

tje en ondervinden steeds de innerlijke rust van Poot's 
dichtregels : 

"Hoe genoeglijk rolt het leven 
Des gerusten landmans heen 
Die zijn zalig lot, hoe klein, 
Voor geen koningskroon zou geven" . . 

Wij weten, dat velen bij U doo~ de internationale 
politieke spanningen sterk zijn beïnvloed en da:t die 
spanningen bijna ieder momerrt van den dag Uwè _ge
da.chten beheerschen. Wij bemerken hier van die 
spanning slechts weinig, doch wij leven in deze don
kere dagen toch sterk met U mee en heseffen maar 
al te goed, dat een ieders devies moet blijven, coüte 
que coûte: "De hand aan den ploeg en de blik voor
uit" . 

Hoe moeilijk de tijden ook zijn, toch dient een ieder 
te beseffen, dat we voorwaarts moeten en niet bij de 
pakken neer mogen gaan zitten. Wel zal dit, te midden 
dezer beauding de maatschappij een schier boven
menschelijke taak zijn. De overal heerschende chaos, 
verwildering en verwarring zullen belemmerend wer
ken, toch dienen wij allen dezeu absoluten eisch te 
begrijpen en te erkennen. Ons aller streven zal steeds 
met een gezonden wil tot opbouw op de toekomst 
gericht moeten zijn. Dit geldt zoowel voor U als voor 
ons, want ook ons pad gaat niet s'teeds over rozen. 
Ook in ons persoonlijke dagelijksche leven voltrekken 
zich vaak spanningen en al mag het karakter daarv,an 
niet van zoo ernstigen aard zijn als die in het groote 
wereldgebeuren bij U, toch moeten wij eveneens onzen 
strijd voeren. Doch daardoor worden wij allen gehard 
en gevormd voor ons geheele verdere leven. 

Wij nader-en nu den win'tertijd en de nachten zijn 
vaak reeds onbehoorlijk koud. Wij constateeren reeds 
temperaturen van 0 ° C 's morgens om 7 uur. De zon 
komt eerst om 7 uur op en gaat reeds om 5.30 uur 
's middags onder. De dagen zijn dus kort en de ver
schijnselen wijzen erop, dat we vermoedelijk een kou
den winter 'tegemoet gaan. Op 21 Juni a.s. begint 
o'fficieel de winter en inderdaad heeft het geheele 
wijde kampland reeds een wintersch aanzien. Onze 
verschillende groenbemesters hebben het prachtig 
gedaan en zijn 'thans alle ondergeploegd. Hier in de 
kolonie is reeds een grootere belangstelling merkbaar 
voor de groenbemesting , Het is voor Carambehy te 
hopen, dat deze meerdere belangstelling moge leiden 

. . 
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tot betere en helderder inzichten en meer toepassin
gen. Onbekend maakt onbemind, en zoo is he't ook 
hier. Evenais dat bij d"e meeste landbouwkundige 
problemen het geval is, zal er lange tijd overheen 
moeten gaan, alvorens men hier de groote waarde der 
groenbemesters ten volle zal erkennen. Waar overi
gens de groenbemesting meesta.l kan samengaan 
met de voedselvoorziening van den veestapel, zal dit 
tweeledige d'oel bijzonder goed in de meeste bedrijven 
hier passen. Wij zijn druk aan he't ploegen en mesten, 
doch er wordt slechts weinig uitgezaaid noch ver
plant, daar het koude weer het ontkiemen der zaden 
en hun verdere ontwikkeling nadeelig beïnvloedt. 
Onze ~ardbeienvakken worden echter duchtig bewerkt 
en bemest, daar het nu de beste 'tijd daarvoor is. · In 
den groententuin zaaien w~j nog erwten, uien en 
diverse koolsoorten uit. Ook de lupine is op de groo
tere vakken uitgezaaid en komt prachtig op. Wij allen 
verheugen er ons nu reeds op, da:t binnenkort ons 
huis temidden der genoemde bloeiende lupine zal 
staan. Dat is steeds een prachtig gezicht, dat zijn 
uitwerking op de stemming van den mensch nooit 
mist. 

Ik wil U nu nog het een en ander vertellen over 
den landbouw en de veeteelt van Brazilië. 

Brazilië is wel een landbouwstaat bij uitnemend
heid. De industrie slaat nog in de kinderschoenen, 
doch begint zich vooral in den laatsten tijd geleidelijk 
meer en meer te ontwikkelen. Helaas dwingt de dun
ne bevolking tot extensieven landbouw. Brazilië telt 
slechts ca 41112 millioen inwoners of 4 à 5 inwoners 
per km2. Bij meer intensiveering van den landbouw 
zal de productie zeker belangrijk kunnen worden op
gevoerd. Dit zou natuurlijk gepaard gaan met hoo
gere productiekosten en meer binnenlandsch ver
bruik, doch hiertegenover staat vermoedelijk ook 
eene aanzienlijke toename van export van landbouw
producten naar andere werelddeelen. Wij hebben hier 
een groote productie van tropische en subtropische 
landbouwproducten, doch er liggen nog· millioenen ha 
vruchtbare grond op in cultuurname te wachten, ter
wijl ook de productie per ha nog belangrijk verhoogd 
kan worden. Ook de veeteelt-productie is voor groote 
uitbreiding vatbaar, want eveneens millioenen ha 
natuurlijk grasland zouden bij in cultuurname enor
me quantiteiten veevoer kunnen opleveren. Hoewel 
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dus in den regel de producties per ha zeer laag zijn; 
maakt juist deze extensieve cultuur het mogelijk om 
practisch zonder kunstmestgebruik de productiekos
ten zeer laag te houden. Dit is zeker het geval' met 
het verbouwen van vele .akkerbouwproduc'ten en als 
voorbeeld moge dienen, dat bv. slachtvee van prima 
kwaliteit met voordeel geproduceerd kan worden 
voor -+- 12 ct per kg levend gewicht. De productie
kosten van melk daarentegen liggen in dÓorsnee op 
ongeveer 4 ct per liter en benaderen derhalve de 
Hollandsche productiekosten. Als voornaamste uit
voerproducten noemen wij o.a. koffie, katoen, cacao, 
rijst, katoenzaad, katoenkoeken, mandioca, sinaas
appelen en bevroren rundvleesch. Wat de veeteelt 
betre'ft, heeft Brazilië een rundveestapel van rond 
48 millioen stuks en behoort het tot de landen met 
den grootsten veestapel ter wereld. Het eerste vee 
arriveerde in de koloniale periode en werd door de 
Portugeezen geïmporteerd, speciaal langs de kust 
tusschen Bahia en Rio de Janeiro. Later voorzagen 
o.a. de Hollanders Pernambuco van vee. Geleidelijk 
breidde de veestapel zich uit en werd ook het binnen~ 
land van vee voorzien. Den gröotsten invloed heeft 
wel het zebu-rund gehad; overigens heeft een sterke 
vermenging van allerlei rassen plaats gehad. Men is 
thans druk bezig met consolideering der rassen en · 
wordt .o.a. het Camcu-vee, dat wel als het meest 
typische Inlandsche ras 'beschouwd wordt, thans 
zuiver gefokt. Het is een uitsluitend vleesch'type met 
z·ekere kenmerkende eigenschappen. Het aantal melk-. 
vee kan niet juist worden opgegeven. De voornaamste · 
melkproduceerende staten zijn Minas-Geraes, Sao 
Paulo en Rio de Janeiro. In Rio Grande do Sul, Santa 
Catharina en Paraná begint de melkveehouderij iich 
eveneens meer te ontwikkelen. 

IIi Brazilië voorziet de productie zoo ongeveer aan 
de behoefte, of heter, als gevolg der hooge invoerrech
ten heeft de consumptie zich aan de productie aan
gepast. In vergelijking met het zeer groote vl'eesch
verbruik, is in het geheel genomen het verbruik van 
melk en zuivelproducten nog gering. Ook van kwa
liteitsproducten kan nog niet gesproken worden, hoe
wel inderdaad reeds. uiterst moderne inrichtingen en 
zuivelfabrieken bestaan. De kwaliteit der hier gepro
duceerde Europeesche kaassoorten is nog matig, even
als die van boter. De exorbitant hooge invoerrechten 
geven echter het prima buitenlandsche product geen 
schijn van kans. 

Keeren wij nog even naar het vee terug. De om
standigheden waaronder het vee gehouden worot, zijn 
veelal nog uiterst primitief. Het vee blijft meestal 
het geheele j.aar buiten en krijgt lang niet altijd vol
doende voeder van goede kwaliteit. Daarbij heeft he't 
vaak veel te lijden van oarapatas (teken) en hernes 

(horzels). Wel tracht men langzamerhand het wei
(kamp) land te verbeteren door het inzaaien van meer 
voedselrijke grassen, die ook goed 'tegen de droogte 
bestand zijn en inderdaad zijn hiermee I'eeds groote 
successen behaald. De al'fafa treedt in navolging van 
Argentinië meer en meer op den voorgrond. Stal
voedering en krachtvoer komen nog lang niet alge
meen voor, evenmin is het baden van het vee, dat 
voor het bestrijden van ongedierte toch zoo noodza
kelijk is, een vast gebruik. De gemiddelde melkpro
ductie, zelfs op de betere bedrijven, ligt dichter bij de 
5 dan bij de 10 kg per dag. Wel is men doende de 
productiviteilt te verhoogen door geregelden invoer 
van zuivere melkveerassen uit Europa, Argentinië en 
Noord-Amerika. Er wordt ook hoe langer hoe me·er 
gekruist met stieren van deze r.assen. De voornaamste 
geïmporteerde melkveerassen zijn: het Hollandsche 
vee, speciaal het zwartbonte, daarna is het Zwitser
sche Braunvieh eveneens van beteekenis, dan volgen 
Jersey, Guernsey en Normandiërs. Het Hollandsche 
zwartbonte vee heeft wel het meeste aanpassingsver
mogen en kenmerkt zich door de hoogste melkproduc
tie en de Iangste laetatie-periode. De Regeering heeft 
diverse voorbeeldige proefbedrijven voor de veeteelt 
en met nogenkele particuliere bedrijven is zij fei'~e

lijk de eenige leverancier van raszuiver vee, in hoofd
zaak stieren. Momenteel bestaat van de zijde der Re
geering groote belangstelling voor zuiver fokvee en 
ook de zuivelbereiding wordt door moreelen en finan
ceelen steun bevorderd. Nederland vindt sterke con
currerrten in . Noord-Amerika, Zwitserland, Frankrijk 
en vooral in Argentinië, want lang niet alle Braziliaan
sche veefokkers prefereeren het Hollandsche vee. 
M.i. zou het zeker aanbeveling verdienen als van 
'Holland uit wat meer propaganda gemaakt werd 
voor ons Hollandsche vee. In den staat Sao Paulo 
met zijn beter klimaa;t zijn de bedrijfsuitkomsten 
reeds .aanmerkelijk gunstiger. Daar zijn reeds bedrij
ven met mooie dieren van N ederlandsche afkomst 
'en goede opbrengsten. Ook de stalling en de verzor
ging moeten in d_eze modelbedrijven keurig in orde 

·zijn. 

Hiermee staak ik mijn l;andbouw- en veeteelt
causerie en ik nader het einde van dezen brief. Ik 
eindig na U eerst nog het een en ander te hebben ver
teld over hêtgeen wij hier beleefden sinds mijn laat
sten brief. Wij verwerkten wederom een paar geduch-

' te najaarsstormen en onze daken hadden het weder
om havd te verantwoorden. Wij hebben nualles laten 
verankeren en diverse verbeteringen aan de dak-con
structie la:ten aanbrengen, waardoor 'Y"e ons meer 
"safe" gevoelen en met meer vertrouwen en minder 
angst den volgenden storm durven afwachten. Er 
was wederom een landbouw- en veeteelt-tentoonstel-
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ling, nu te Castro, de hoofdstad van he·t mumc1pe, 
waartoe. ook Carambehy behoort. Het is zeker onnoo
dig ·te z.eggen, dat onze boeren van Carambehy we
derom diverse tropheeën mee naar huis brachten, zoo
wel voor ons vee en zuivelproducten als voor kippen, 
paarden en landbouwproducten. Carambehy heeft als 
landbouw- en veeteelt-kolonie een goeden naam in deze 
contreien en dat streelt ons Hollandsch gevoel. Wij 
zijn met recht trotsch op deze rechtschapen en ar
beidzame medelandgenooten. Wij vierden wederom 
bruiloft ter eere van het 25-jarige huwelijksfeest van 
één der oudste koloi:üsten, Jan Los en zijn vrouw 
Mina. Het was weer een spontaan en denderend 
feest, dat den geheelen dag en nacht duurde. Er waren 
zeh:er weer ruim 200 gasten en oud en jong leefde 
mee in het geluk van deze selfmade menschen. Wan
neer men over den juisten vertellingstrant kan be
schikken, zou men van zoo'n feest veel kunnen vertel
len. Verder hadden wij diverse feestavonden en uit
etentjes ter eere van onzen vertrekkenden secretaris 
van het Algemeen N ederlandsch Verbond. De heer H. 
VaJ.eton gaat met zijne familie Carambehy verlaten 
en zich te Curiityba vestigen. Hunne beide zoons had
den. eene technische opleiding in Nederland en von
den nu een goeden werkkring in de hoofdstad van 
Parana, zoodat de geheele familie thans, na verkoop 
hunner cha:carà alhier, daarheen gaat verhuizen. De 
heer v.a.Ieton heeft zeer verdienstelijk werk · verricht 
voor het Algemeen N ederlandsch Verbond en wij 
verliezen in hem een ijverig en onvermoeid bestuurs
lid. Geheel Carambe~y zal de familie V aleton als ge
zellige gezinsleden zeker missen. Tenslotte moet ik 
nog iets droevigs vermelden. De heer G. P .. Bon, een 
bekend en vooraanstaand R. Katholiek journalist en 
kameroverzichtschrijver, verliet in Maart van het 
vorige jaar Nederland om zich hier bij zijne zoons in 
Brazilië te voegen. Hij hoopte met zijn vrouw na 33 
jaren journalistieken arbeid te Carambehy kalm te 
leven en van een welverdiende rust te genieten. He
laas, het wa·s van korten duur. Slechts ruim één jaar 
heeft de heer Bon temidden van ons geleefd en lief 
en leed met ons allen gedeeld. Op den 12den van deze 
maand brachten wij dezen geachten medekolonist ten 
grave. Een goed en bovenal "zonnig" mensch is met 
hem heengegaan, en iedereen · hier, zonder uitzonde
ring, zal slechts ·een aangename herinnering aan hem 
bewaren. De geheele kolonie volgde diep ontroerd den 
droeven stoet naar ons vredig kerkhofje. Op dat 
mooie, zonnige plekje in de onmiddellijke nabijheid 
van ons schilderachtig kerkje en de Pastorie van Ds. 
Muller is het goed rusten en wij gunnen hem deze 
rust. Niemand onzer zal hem vergeten. 

Gara·mbehy, Mei/Juni 1939. 

Hoog rookgenot! De superieure, ovale ·oavrosl 

In handig cartonnen klepdoosje, dus . altijd 

gave, onverkruimelde sigaretten. Ook veel
1 

aangenamer te presenteerenJ · 
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